
اىل رعاية اإلجراءات الوقائية بعد تزايد  (هدام ظّل)دعوة مكتب مساحته 

 عدد اإلصابات بوباء كورونا يف العراق

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أيها العراقيون الكرام    

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته    

يف هذه األيام الصعبة حيث تزداد أعداد املصابني بوباء )كورونا( يف خمتلف املناطق    

بصورة غري مسبوقة ـ وال سيما يف العاصمة العزيزة بغداد ـ نتوّجه اليكم مرة أخرى 

لنناشدكم وندعوكم اىل مزيد من احليطة واحلذر، ونؤكد عليكم بضرورة االهتمام بتطبيق 

اليت توصي بها اجلهات املعنية كتجنب التالمس مع اآلخرين واالحتفاظ اإلجراءات الوقائية 

مبسافة معينة منهم واستخدام الكمامات والتقيد بغسل اليدين باملواد املنظفة او تعقيمهما 

 وحنو ذلك. 

إن االلتزام الصارم بهذه اإلجراءات وحنوها يساهم بشكل فاعل ـ كما يقول أهل    

انتشار هذا الوباء وتقليل عدد اإلصابات به، ومن هنا فإن  االختصاص ـ يف احلّد من

رعايتها يتسم بأهمية كبرية وبات أمرًا ضروريًا ال يصح التساهل والتسامح بشأنه، وال سيما 

مع ما يعاني منه البلد من ضعف اإلمكانات املتاحة لتوفري العناية الطبية الالزمة لألعداد 

 بهم العديد من املستشفيات وغريها.املتزايدة من املصابني اليت تغص 



إن احليلولة دون انتشار هذا الوباء  بأوسع مما هو عليه يف الوقت احلاضر مسؤولية اجلميع    

مواطنني ومسؤولني، فال بد من أن يكون اجلميع على مستوى هذه املسؤولية الكبرية 

    ويتعاونوا يف اجتياز هذه املرحلة احلرجة بأقل اخلسائر والتبعات.

ولنتذكر مجيعًا أن الكوادر الطبية والتمريضية يتحملون عبئًا عظيمًا يف القيام مبهامهم يف    

عالج املصابني والعناية بهم، ويواجهون هم وأسرهم معاناة شديدة ال يعلم مداها اال 

القليل، بل إنهم خياطرون حبياتهم يف هذا السبيل، وقد تصاعدت اعداد اإلصابات يف 

املدة األخرية، فال بد من أن يسعى اجلميع يف التخفيف عنهم مبزيد من احلرص  صفوفهم يف

على رعاية اإلجراءات الوقائية من اإلصابة بهذا الفايروس لئال تتضاعف اعداد املصابني به 

 مبا حيّملهم أعباًء إضافية ويزيد من صعوبة أدائهم لواجباتهم.

يديهم ونشيد جبهودهم املتواصلة وتضحياتهم وإننا إذ حنييهم بإكبار وإجالل ونشّد على أ

اجلليلة يف سبيل خدمة شعبهم وأداء واجبهم الديين والوطين واإلنساني ندعو اهلل العلي 

القدير أن حيفظهم وحيميهم ومينحهم ما يوازي حجم عطائهم الكبري من أجر وخري وصحة 

ء العاجل ويدفع البالء وبركات، كما ندعوه تبارك وتعاىل أن ميّن على املصابني بالشفا

 والوباء عن اجلميع، إنه مسيع جميب.
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