
تعتبر منصة )بالسالمة( اإللكترونية 
منصة متخصصة لتسهيل ع��ودة العمالة 
املنزلية )مادة 20( من الدول احملظورة إلى 
الكويت وفق إج��راءات محددة وآلية تراعي 

االشتراطات الصحية املطلوبة.
وي��ه��دف م��ش��روع املنصة ال���ذي أعدته 
شركة )ن��اس( للخدمات األرضية املعتمدة 
في مطار الكويت ال��دول��ي من قبل اإلدارة 
العامة للطيران املدني إلى تخفيض تكلفة 
عودة العمالة املنزلية إلى البالد على الكفيل، 
فضال عن تخفيف قيود احلجر الصحي )14 
يوما( في دول الترانزيت على أن يقضي 

العامل مدة احلجر في دولة الكويت.
وتبلغ تكلفة برنامج العودة 270 دينارا 
كويتيا )نحو 890 دوالرا أمريكيا( لكل عامل 
)مادة 20( تشمل اإلقامة مدة 14 يوما حسب 
االشتراطات الصحية مع الوجبات وخدمة 
احلراسة واألم��ن وفحص ال��� )ب��ي سي ار( 

ثالث مرات.
وال تتضمن تكلفة البرنامج سعر تذاكر 
السفر نظرا الختالف أسعارها حسب كل 
جهة مغادرة وذلك من خالل تنظيم رحالت 
إضافية خاصة لعودة املسافرين بالتعاون 
م��ع اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية وطيران 
اجل��زي��رة والشركات العاملة األخ��رى في 
مطار الكويت الدولي وحسب االتفاقيات 
املشتركة واعتماد األسعار املوحدة من قبل 

االدارة العامة لطيران املدني.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي ش��رك��ة )ن��اس( 

للخدمات األرضية منصور اخلزمي في لقاء 
مع )كونا( أمس اخلميس: إنه يتوجب على 
املسافرين القادمني من فئة العمالة املنزلية 
إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا 
)كوفيد19( من أحد املختبرات املعتمدة في 
دولتهم واملعتمدة من قبل وزارة الصحة 
بنظام يضمن صحة الشهادة وعدم تزويرها 
او التالعب فيها والتي تظهر لهم من خالل 
منصة “BelSalamah.com” للتمكن من 
السفر في الوقت والتاريخ احملددين عبر 

املنصة.
وأض��اف اخل��زمي أن��ه ف��ور وصولهم إلى 
الكويت يخضع امل��س��اف��رون لفحص )بي 
سي ار( وإذا كانت نتيجة الفحص سلبية 

يتم نقلهم مباشرة إلى األماكن املخصصة 
لهم للحجر الصحي مل��دة 14 يوما حسب 
اشتراطات وزارة الصحة وتشمل االقامة 

الكاملة.
وأش��ار إل��ى أن��ه عند انتهاء م��دة احلجر 
الصحي سيخضعون لفحص )بي سي ار( 
أخير فإذا كانت نتيجة الفحص سلبية عندها 

سوف يتمكن العامل من املغادرة مع كفيله.
وبني أنه في حال كانت نتيجة االختبار 
إيجابية سواء في الفحص الثاني أو الثالث 
فإن وزارة الصحة الكويتية سوف تتولى 
إج��راءات نقل املصاب إلى احملاجر اخلاصة 

بها.
وأك���د أن منصة بالسالمة تسعى إلى 
مساعدة الكفيل على إع���ادة العامل إلى 
الكويت بطريقة أس��رع وتكلفة أق��ل وأكثر 
أمانا من خ��الل التأكد من أن تلك العمالة 
املنزلية املسافرة ليست مصابة بفيروس 

كورونا.
وق��ال: إنه ومن خالل هذه املنصة ميكن 
اي��ض��ا حماية صحة املسافرين اآلخ��ري��ن 
وموظفي املطار واملواطنني كما أنها تساهم 
بتلبية متطلبات ال��س��ف��ر خ���الل جائحة 
)كوفيد19( مع تقليل فرص االنتظار وعرقلة 

السفر.
وتوقع اخلزمي عودة اآلالف من العمالة 
املنزلية إل��ى الكويت، مضيفا أن��ه من املهم 
للغاية ضمان تشغيل املطار وفقا للمعايير 
الصحية بالتعاون مع مؤسسات الدولة 

وذلك للتأكد من سير عملية العودة لتكون 
أكثر أمانا وبأسرع وق��ت ممكن ملا فيه من 

مصلحة اجلميع.
وأوض�����ح أن ال��ش��رك��ة ط����ورت ن��ظ��ام 
)مونا( الذي يهدف إلى التأكد من صالحية 
وم��وث��وق��ي��ة ش��ه��ادة فحص )ب��ي س��ي ار( 
وت��ط��اب��ق��ه��ا م��ع امل��خ��ت��ب��ر ال���ص���ادرة منه 
والبروتوكوالت الصحية التي وضعتها 

وزارة الصحة الكويتية.
ول��ف��ت إل��ى أن ال��ش��رك��ة ت��ق��وم مبتابعة 
العامل في بلد املغادرة وتعريفه باملختبرات 
القريبة منه ومساعدته على حجز تذكرة 
السفر وبعد قدومه تقوم الشركة بإيصاله 
إلى مكان احلجر ثم متابعته داخل احملجر 
الى أن يتم تسليمه للكفيل، مشددا على أنه 
لن يتم تسليم أي عامل لكفيله قبل التأكد 

متاما من سالمته.
وذكر أن الشركة تقوم بتقدمي التسهيالت 
الكاملة للعمالة القادمة الى الكويت من أمور 
لوجستية وأم��ن ووج��ب��ات يومية وكافة 
املتطلبات اخلاصة بهم وذلك من خالل 30 
فندقا وشقة فندقية تعاقدت معهم الشركة 

على أعلى مستوى لتقدمي تلك اخلدمات.
يذكر أن منصة )بالسالمة( مت طرحها في 
7 ديسمبر 2020 بهدف تسجيل بيانات طلب 
عودة العامل املنزلي واألمور الفنية واملالية 
اخل��اص��ة ب���إج���راءات احل��ج��ر واخل��دم��ات 
الالزمة منذ خروج العامل من املطار ونقله 

إلى املساكن املخصصة للحجر الصحي.

بلدية الكويت تشرف على أعمال إزالة مخالفات عقار استثماري
قام فريق مختص من قبل جلنة مخالفات البناء في 
بلدية الكويت، باإلشراف على أعمال إزالة مخالفات 
عقار استثماري في منطقة “أبو حليفة” صباح 

أمس، بعد استجابة مالك العقار بإزالتها طواعية. 
وذلك بناًء على توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي في تشديد الرقابة على مخالفات العقارات 

ألنظمة البناء.
وقد ثمنت بلدية الكويت استجابة مالك العقارات 

املخالفة ألنظمة البناء  بازالة املخالفات طواعية.
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ربع مليون شخص سجلوا باملنصة حتى اآلن 

رئيس مجلس الوزراء يتلقى اجلرعة الثانية من لقاح »كورونا«

تلقى سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء أمس، اجلرعة الثانية من 
لقاح مرض فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
ضمن احلملة الوطنية للتطعيم وذلك في 
مركز الكويت للتطعيم مبعرض الكويت 
الدولي. ورافق سموه نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء أن��س الصالح ووزي���ر الصحة 

الشيخ الدكتور باسل الصباح.
م��ن جانبه، فقد أع��ل��ن وزي���ر الصحة 
الشيخ الدكتور باسل الصباح أن عدد 
من تلقى اجلرعة األول��ى من اللقاح ضد 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( 
تعدى ال� 20 ألف شخص، الفتا إلى أنه 
بعد أخ��ذ اجلرعة الثانية سيكون هناك 
تقرير يفيد بحصول الشخص على اللقاح 

يصله عبر رسالة نصية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح الشيخ باسل 
الصباح للصحفيني أمس اخلميس، على 
هامش البدء بتلقي اجلرعة الثانية من 
التطعيم ضد فيروس ك��ورون��ا املستجد 
مبركز الكويت للتطعيم في أرض املعارض، 
حيث مت افتتاح الصالة الثانية رقم )6( 
لتلقي اجلرعة الثانية من التطعيم على أن 

تبدأ فعلياً  األحد املقبل.
وأوض��ح الشيخ باسل الصباح أن عدد 
من سجل على املنصة اخلاصة بالتطعيم 
حتى اآلن بلغ ما يقارب من رب��ع مليون 
شخص من مختلف شرائح املجتمع، داعيا 
اجلميع من مواطنني ومقيمني إلى التسجيل 

حلفظ دورهم في أخذ التطعيم.
وأش��ار إلى التعاون مع اإلدارة العامة 
ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي ب��ش��أن وج���ود ش��ه��ادة 
للتطعيم ستكون مرتبطة مع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية تبني حصول الفرد على 

التطعيم األول والثاني.
وأض���اف أن��ه ف��ي امل��ط��ارات اخلارجية 
سيكون هناك )باركود( للتحقق من فاعلية 

وصحة الشهادة، مشيرا إلى أن )الباركود( 
سيتم تفعيله كل 10 دقائق لضمان صحته.
وش��دد ال��وزي��ر على “أننا م��ا زلنا في 
مواجهة جائحة كورونا”، الفتا إل��ى أن 
“الوضع في الكويت جيد والكثير يعتقدون 
أن الوباء انتهى إال انه في احلقيقة ال يزال 

موجودا في العالم”.
ولفت إلى زيادة فترة احلجر إلى ثالثة 

أسابيع في بعض الدول، موصيا بضرورة 
توخي احل��ذر واالل��ت��زام ب��ارت��داء الكمام 
والتباعد االجتماعي واحلرص على الصحة 
الشخصية وصحة املجتمع والتكاتف 

للقضاء على هذا الوباء.
وحول التعامل مع اللقاحات أفاد الشيخ 
باسل الصباح أن ال��وزارة كانت حريصة 
على تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع 

مختلف اللقاحات، مشيرا إلى أن النظام 
اإللكتروني الذي مت العمل عليه منذ ستة 
أش��ه��ر ه��و لتفادي ال��ه��در ف��ي اللقاحات 
وتفادي األخطاء التي قد حتدث في عمليات 

التطعيم.
وأك���د أن��ه ل��ن يسمح ب��ح��دوث أخطاء 
في التطعيم كما ح��دث في بعض ال��دول 
التي تناول فيها الشخص الواحد خمس 

تطعيمات، موضحا أن هناك فرقا متكاملة 
تقوم ب��دراس��ة كل أن��واع اللقاحات على 
أس��س علمية ومعايير محددة واضحة 
للحصول على لقاحات فعالة وعمليات 
تطعيم آمنة وس��ل��س��ة.وذك��ر أن السعة 
االستيعابية لكل قاعة من قاعات التطعيم 
تصل ال��ى 10 آالف شخص، إال أن ذلك 
مرتبط بوجود اللقاح ال��ذي يصل بشكل 

أسبوعي.
وفي سؤاله حول اشتراط شهادة اللقاح 
لدخول البالد أوضح الوزير أن الكويت لم 
تشترط احلصول على شهادة احلصول 
على اللقاح للقادمني إليها إال أنها عملت 
على رب��ط ال��ش��ه��ادة مبنصة )مسافر( 

حتسبا لطلبها من أي دولة.
وبنينّ الشيخ باسل الصباح أن احلصول 
على اللقاح “ال يعني نزع الكمام والعودة 
الى احلياة الطبيعية وأنه البد من وجود 
نسبة كبيرة ممن حصلوا على اللقاحات 

في املجتمع لالقدام على هذا اإلجراء”.
وأفاد “أنه طبقا لتصريحات املنظمات 
العاملية فإن هذا الوباء سيستمر معنا إلى 
بداية العام 2022 وفي حال مت تطعيم كل 
سكان األرض نستطيع أن نقول أن الوباء 
انتهى وأن احلاالت التي تظهر هي فردية 
مثلها مثل أي أم��راض أخ��رى كإنفلونزا 

اخلنازير على سبيل املثال”.
من جانبه قال املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند 
في تصريح مماثل للصحفيني “تشرفنا 
بحضور سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال���وزراء الفتتاح القاعة الثانية 
من مركز الكويت للتطعيم املكملة للقاعة 
)5(”، مشيرا إلى أنه يوم “مميز” وهو 
ب��داي��ة أخ��ذ اجل��رع��ة الثانية م��ن اللقاح 

املعتمد في الكويت ضد )كورونا(.
وذكر السند أن 32 مليون شخص حول 
العالم تلقى اللقاح موزعني على 45 دولة 
الف��ت��ا ال��ى وج���ود ع��دة تطعيمات تدخل 
املرحلة اإلكلينيكية الثالثة من مراحل 
التطعيم ع��الوة عن وج��ود تطعيمات في 

مراحلها االولى والثانية.
ودع��ا اجلميع م��ن مواطنني ومقيمني 
إل��ى التسجيل في منصة التطعيم ألخذ 
التطعيمات اخل��اص��ة للوقاية م��ن هذا 

الفيروس. 

سمو الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح والشيخ د. باسل الصباح 

منصور اخلزمي

سمو الشيخ صباح اخلالد يتلقى اجلرعة الثانية من لقاح »كورونا«

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائب رئيس احل��رس الوطني، في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
سفير اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
لدى دولة الكويت صقر أبوشتال، حيث قدم 
ملعاليه التهنئة مبناسبة حصوله على ثقة 
القيادة السياسية، وتعيينه نائباً لرئيس 

احلرس الوطني، كما مت خالل اللقاء بحث 
املواضيع ذات االهتمام املشترك .

ورح���ب ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني 
بسعادة سفير اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، م��ؤك��داً على عمق العالقات بني 
دولة الكويت واململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة.

نائب رئيس احلرس الوطني 
استقبل السفير األردني
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الشيخ أحمد النواف يستقبل  سفير األردني صقر أبوشتال

أقل وتكلفة  أسرع  بطريقة  العامل  إعادة  على  الكفيل  تساعد  اخلزمي:  

 »بالسالمة«.. منصة إلكترونية تسهل عودة العمالة 
20« من الدول احملظورة إلى الكويت  املنزلية »مادة 

د. عبدالله السند يتلقى اجلرعة الثانية من لقاح »كورونا«

وزير الصحة يعرض وصول رسالة شهادة احلصول على التطعيم ضد »كورونا«

تلقوا  شخص  أل��ف   20 من  أكثر  الصحة:  وزي��ر 
اجلرعة األولى من اللقاح في الكويت حتى اآلن

ال��������وب��������اء  و  ج������ي������د  ال�������ك�������وي�������ت  ف���������ي  ال���������وض���������ع 
ال���������ع���������ال���������م ف���������������ي  م��������������������وج��������������������ودًا  ي�������������������������زال  ال 


