
  الطبيةالشخصية ة وقايوتوسيع إنتاج معدات ال إنشاءة تعزز تحاديالحكومة اال
  
صية الشخة وقايالتوفر معدات حول موضوع اليوم  ةتحادياالكورونا التابع للحكومة تشاور مجلس الوزراء الخاص بأزمة  

صية الشخة وقايالمعدات تعزيز إنشاء إنتاج المقصود هو على وجه التحديد و. واد الفعالةوالم لوازم الفحوصاتو الطبية
بان شوزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتماير ووزير الصحة االتحادي ينس وقد أعلن . وتوسيعه في ألمانيا وأوروبا الطبية
  .لهما ذلك في بيان صحفي مشتركعن 

  
  هنا.ويمكن االطالع على الملف الصوتي للبيان المشترك  
  
ً  ات فستجدونهلغة اإلشارتم تزويده أيضاً بترجمة إلى الذي للبيان المشترك الفيديو أما     .هنا قريبا
  

اد ووالم لوازم الفحوصاتالطبية والشخصية ة وقايتعزيز إنشاء إنتاج معدات الوفيما يلي المعلومات األساسية حول 
  الفعالة وتوسيعه: 

  
عد يودوًرا مركزيًا.  الطبيةالشخصية ة وقايالمعدات يلعب موضوع هنا وأولوية قصوى. تحظى ب العامةحماية الصحة إن 

 ةحاجهناك  إذ أن يةتحادللحكومة االمن االهتمامات الرئيسية  الطبيةالشخصية ة وقايالمعدات عدد كاف من ضمان توفر 
على المدى القصير  هذا الوضع على ما هو عليهظل يمن المتوقع أن كما أنه الشخصية ة وقايالمعدات إلى حالياً  كبيرة

  .والمتوسط
 
 30 تاريخ في مشتريات في وزارة الصحة االتحاديةخاص بال فريق عمل إنشاءب قد قامت يةتحادالحكومة االا كانت لذ

   . يواصل عملههو ما زال ووينظمه  الطبيةالشخصية ة وقايالمعدات العاجل ل تحصيلالذي ينسق ال 2020مارس 
  

نتاجية اإلقدرات ال فريق عمل جديد بعنوان إنشاءاآلن في وزارة االقتصاد والطاقة االتحادية  تمإضافة إلى ذلك سي
ن أجل م بشكل عاجلقيمة  تولى مهمة دعم إنشاء سالسليالمشتريات ويعمل بتوازي مع فريق عمل  ذيال نتاجاإل وعمليات

ذن إفي ألمانيا وفي االتحاد األوروبي وبالتالي  الفعالةواد والم لوازم الفحوصاتو الطبيةالشخصية ة وقايالمعدات إنتاج 
   .المدى المتوسطاإلمداد على  في ضمان هامةمساهمة عليه إسهام 

  
ومن . عمهادو استثمارات القطاع الخاص في القدرات اإلنتاجية في تمكين لفريق العمل الجديد هذاوتتمثل المهمة األساسية 

على  طيطالتخللمستثمرين إمكانية وستضمن  أموال مخصصة للدعمتحادية الشركات بالحكومة اال ساندست ذلك تحقيقأجل 
  .المدى البعيد

  
أيضاً ممثلين عن وزارة الصحة  األخير هذاشمل ي فريق العمل الجديدالمسؤولة عن ة تحادياالوزارة االقتصاد  وإلى جانب 

ة البنيولنقل لعمل والشؤون االجتماعية االتحادية ووزارة ااالتحادية وزارة ا ماليةاالتحادية وكذا أقسام تابعة لوزارة ال
   االتحادية وديوان المستشارية االتحادية.التحتية الرقمية 

  
 )بان (يمينش: وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتماير (يسار) ووزير الصحة االتحادي ينس عنوان الصورة


