
ویروس  این  »خطر  گفت:  بهداشت  وزیر 
علی رغم وحشتی که در جهان در ذهن مردم 
 H1N1 آنفلوانزای  ویروس  از  گرفته  شکل 
بود،  بیشتر   H1N1 کشندگی  و  است  کمتر 
قوی تر  ویروس  این  از  نیز  سارس  ویروس 
زیاد  بیماری  این  سرایت  قدرت  است،  بوده 
آنفلوانزا  از  مراتب  به  آن  کشندگی  اما  است 

کمتر است.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، سعید نمکی 
درباره بیماری کرونا در کشور گفت: »هیچ آمار 
مردم  کرد،  نخواهیم  پنهان  مردم  از  را  مثبتی 
بیمار بستری به  به شایعات توجه نکنند، هر 
اسمش  بیمارستان  تخت  در  مشکوک  عنوان 
بیماری کرونا نیست بلکه تعداد قابل توجهی 

سرما خوردگی فصلی است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »زمانی می گوییم کرونا 
که از 3 مرحله تشخیص گذشته باشد و این 
را باید مسؤول فنی در انستیتو پاستور آن را 
پروتکل های  مبنای  بر  تشخیص  و  کند  تأیید 
تعریف شده در دنیا باشد، به اندازه کافی کیت 

و کارشناس برجسته برای تشخیص در دانشگاه های 
علوم پزشکی داریم و مردم به شایعات توجه نکنند.«
تیم های  کشور  ورودی  مبدأ   3۶ »در  افزود:  وی 
موارد  و  بیماریابی  برای  را  بهداشتی  جستجوگر 
ویروس  خطر  کرده ایم،  مستقر  کرونا  مشکوک 
کرونا برخالف برداشت عمومی ملت ها، از ویروس 
آنفلوانزای H1N1 کمتر است، از ۲۸۵ مورد مشکوک 

 1۸ آزمایش  به ویروس کرونا فقط جواب  ابتال  به 
فوت  آنها  از  نفر   ۴ البته  که  است  بوده  نفرمثبت 
به  مشکوک  افراد  و  مبتالیان  به  رسیدگی  کرده اند. 

کرونا رایگان است.«
تیم های  کشور  ورودی  مبدأ   3۶ »در  گفت:  نمکی 
موارد  و  بیماریابی  برای  را  بهداشتی  جستجوگر 
ویروس  خطر  کرده ایم،  مستقر  کرونا  مشکوک 

کرونا برخالف برداشت عمومی ملت ها، از ویروس 
افراد  آنفلوانزایH1N1 کمتر است، وضع عمومی 
به  مردم  است،  بهبود  روبه  کرونا  ویروس  به  مبتال 
نکنند،  توجه  مجازی  فضای  شایعات  به  هیچ وجه 
هیچ خبری را درباره ویروس کرونا از مردم پنهان 
گرفته  آنفلوانزا  که  را  هرکسی  نباید  اما  نمی کنیم 
اضافه  بهداشت  وزیر  کرد.«  تصور  کرونا  به  مبتال 

وحشتی  علی رغم  ویروس  این  »خطر  کرد: 
از  گرفته  شکل  مردم  ذهن  در  جهان  در  که 
و  است  کمتر   H1N1 آنفلوانزای  ویروس 
کشندگی H1N1 بیشتر بود، ویروس سارس 
نیز از این ویروس قوی تر بوده است، قدرت 
اما کشندگی  است  زیاد  بیماری  این  سرایت 
تعداد  است،  کمتر  آنفلوانزا  از  مراتب  به  آن 
مبتالیان این بیماری رو به بهبودی هستند و هر 
روز شرایط بهتر از روز گذشته است. افرادی 
سیستم  و  هستند  زمینه ای  بیماری  دچار  که 
ایمنی بدن آنها ضعیف هستند بیشتر در معرض 
ابتال به کرونا هستند.« وی اظهار کرد: »هیچ 
مورد مرگی در افراد جوان نداشته ایم؛ مسائل 
پیشگیری مانند شست وشوی دستها و پرهیز 
افرادی  باشند؛  داشته  نظر  را مد  از روبوسی 
که دچار سرماخوردگی هستند ماسک استفاده 
کنند، استفاده از قلیان مشترک را ممنوع کنند، 
از استفاده از نوشت افزار مشترک مانند خودکار 
نیز پرهیز کنید. رعایت موراد پیشگیرانه بسیار 

مهم است.«
توصیه  ماسک  از  »استفاده  گفت:  پایان  در  نمکی 
نمی شود؛ برخی افراد سودجو با قیمت های پایین را 
گران می فروشند، طی روزهای آینده ماسک به وفور 
اختیار  در  رایگان  به صورت  و  توزیع خواهد شد 
مردم  از  را  خبری  هیچ  گرفت.  خواهد  قرار  مردم 
پنهان نمی کنیم اما نباید فکر کرد که هرکسی عالئم 

آنفلوانزا دارد به کرونا ویروس مبتال شده است.«

آخرین آمار مبتالیان به کرونا

28نفرمبتالو5نفرجانباخته
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: »تعداد مبتالیان 
قطعی به ویروس کرونا در ایران به ۲۸ نفر و تعداد افراد فوت 

شده به ۵ نفر رسید.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور با اعالم این خبر افزود: »تا 
این لحظه ۷۸۵ فرد مشکوک به ویروس کرونا از بین هزاران 
وزارت  مراکز  به  کلینیک ها  و  مطب ها  از  کننده  مراجعه  فرد 
گذشته  روز  ظرف  و  گرفته اند  قرار  آزمایش  تحت  بهداشت 
تعداد 1۰ فرد مبتالی جدید به ویروس کرونا تشخیص قطعی 
شد که با توجه به آمار 1۸ نفر روز گذشته مجموع این مبتالیان 

به ۲۸ نفر رسید.«
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت ادامه داد: »از بین 
1۰ نفر فرد بیمار جدید شناسایی شده، هشت نفر در شهر قم 
قم  از  که  هستند  تهران  در  بستری  بیماران  نفر  دو  و  بوده اند 
ارجاع شده اند. از مردم می خواهیم سفرهای ضروری خود را 
به خصوص شهر  بیماری هستند  این  درگیر  که  به شهرهایی 
به  بهداشت  وزارت  بهداشتی  توصیه های  و  کنند  محدود  قم 
دست  از  پرهیز  و  دست ها  مداوم  شوی  و  شست  خصوص 

دادن و روبوسی کردن را جدی بگیرند.«
وی در پایان افزود: »1۸ مورد مبتالی قبلی که تا روز گذشته 
شناسایی شده بودند نیز شامل دو مورد در استان گیالن، چهار 
مورد در تهران و 1۲ مورد در استان قم است بنابراین اغلب 
مبتالیانی که تاکنون شناسایی شده اند و ابتالی آنها به ویروس 
کرونای جدید و بیماری کووید 1۹ ثابت شده ساکن قم بوده 

یا طی روزها و هفته های گذشته به قم سفر داشته اند.«

رئیس پدافند غیرعامل کشور:

برایقرنطینهبهجمعبندینرسیدهایم
رئیس پدافند غیرعامل کشور اعالم کرد که فعال به جمع بندی 

نرسیدیم. قرنطینه  برای 
آیا  کروناویروس  درباره  اینکه  خصوص  در  جاللی  سردار 
احتمال قرنطینه شهرها وجود دارد گفت: »در چرخه اقدامات 
که  زمانی  و  دارد  وجود  قرنطینه  اقدامات  زیستی،  پدافند 
کنترل توسعه انتشار ویروس از بین برود طبیعا قرنطینه یکی 
از اقداماتی است که باید انجام شود ولی هنوز به این جمع 

نرسیدیم.« بندی 
رئیس پدافند غیرعامل کشور گفت: »از سه روز گذشته امار 
حال  در  کنترلی  و  نکرده  پیدا  افزایش  قم  در  حتی  مبتالیان 
انجام است و وضعیت آمارها نشان از ثبات دارد، هشدارهای 
بهداشتی باید تقویت شود و تاکید کردم که باید سطح آموزش 

باال برود.«

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت اعالم کرد

مرجعاعالمهرگونهتوصیهطبسنتی
دربارهکرونا،وزارتبهداشتاست

به  کرونا  جدید  ویروس  ورود  رسمی  اخبار  انتشار  پی  در 
کشور، دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت  در بیانیه ای، وزارت 
بهداشت را مرجع مورد تایید اعالم هرگونه توصیه طب سنتی 

و مکمل درخصوص ویروس کرونا عنوان کرده است.
وزارت  ایرانی  طب  دفتر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بهداشت در بیانیه خود، با اشاره به مدیریت مناسب بحران های 
پیشین حوزه سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، بر مرجعیت رسمی این وزارتخانه برای اعالم هرگونه 
راهکارهای  ارائه  همچنین  و  کرونا  ویروس  با  مرتبط  اخبار 
زمینه،  این  در  مکمل  و  سنتی  طب  توصیه ای  و  پیشگیرانه 

تاکید کرده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

با توجه به کارنامه موفق و درخشان وزارت بهداشت، درمان 
سالمت،  حوزه  با  مرتبط  بحران های  در  پزشکی  آموزش  و 
ازجمله سیل، زلزله، طوفان و دیگر اتفاقات ناگواری که در 
پایدار  ویژه،  تدابیر  و  بوده ایم  آنها  شاهد  گذشته  دهه های 
به  ابتال  حادثه  اینکه  به  توجه  با  متبوع،  وزارت  به هنگام  و 
است،  افتاده  اتفاق  کشور  نقاط  از  برخی  در  کرونا  ویروس 
تاکید می کند که  ایرانی و مکمل وزارت بهداشت  دفتر طب 
مرجع اعالم هرگونه توصیه طب سنتی و مکمل درخصوص 

این بیماری، وزارت بهداشت است.
اخبار رسمی،  انتشار  برای  منبع  آنجایی که مرجعیت یک  از 
مردم  سردرگمی  از  جلوگیری  و  بحران  مناسب  مدیریت  به 
در رویارویی با آن کمک شایانی می کند، از همکاران حوزه 
ابراز  از  شود  می  خواست  در  کشور  مکمل  و  سنتی  طب 
ویروس  درخصوص  گروهی  یا  نظر شخصی  اعالم  هرگونه 
کرونا بدون هماهنگی با مسئوالن مرتبط در وزارت بهداشت 
که  می خواهیم  نیز  ایران  عزیز  مردم  از  و  نمایند  خودداری 
و  سنتی  درمانی طب  و  پیشگیرانه  توصیه  هرگونه  انتشار  از 
است،  نشده  اعالم  معتبر  مراجع  از  که  زمینه  این  در  مکمل 

کنند. خودداری 
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وزیر بهداشت:

کشندگی کرونا به مراتب از آنفلوانزا H1N1 کمتر است     
هیچ خبری را از مردم پنهان نمی کنیم

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »در مورد 
دفع زباله های بیمارستانی نیز خاطر مردم آسوده باشد. چراکه زباله های 
بیمارستانی با روش علمی و کامال ایمن، توسط دستگاه های بی خطرساز 
معدوم می شوند. این پروسه در مورد پسماند بیماران مبتال به کرونا در 
اتاق های ایزوله انجام شده و پس از آن به سیستم های ویژه شهرداری 

تحویل داده می شود.«
برای  بهداشت  تمهیدات وزارت  فرهادی درخصوص  مهندس محسن 
ارتقای بهداشت محیط در اماکن عمومی به منظور پیشگیری از انتقال 
کروناویروس جدید، تاکید کرد: »در پیشگیری از ابتال به کروناویروس 

جدید، رعایت بهداشت فردی، بر هر اقدام دیگری اولویت دارد 
دستهایشان  مداوم  و ضدعفونی  شو  و  در شست  نباید  مردم  و 
لحظه ای غفلت ورزند.« وی با تاکید براینکه مردم باید از حضور 
غیرضروری در اماکن عمومی، کمپ ها، اردوها و وسایل حمل 
و نقل شهری خودداری کنند، افزود: »از آنجاکه خطوط متروی 
بیشترین  با  فرودگاه ها، روزانه  و  ترمینال ها  اتوبوسرانی،  شهری، 
حجم مسافر روبه رو هستند، با دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
هماهنگ شده که با هماهنگی مسئولین امر، این اماکن به صورت 

روزانه شست و شو و ضدعفونی شود.«
مهندس فرهادی بیان کرد: »در این راستا، به طور ویژه و به منظور 
سهولت مردم در استفاده از وسایل تردد شهری، با مسئولین مترو 
و اتوبوسرانی هماهنگ شده و این اماکن با استفاده از جدیدترین 
متدها و بهترین محلول ها و مواد ضدعفونی کننده، روزانه ضدعفونی 

و شسته می شوند.«
وی درخصوص توصیه های بهداشت فردی، خاطرنشان کرد: »در 
این راستا توجه شود که مردم باید دست های خود را مرتبا با استفاده از آب 
و صابون شست وشو داده و یا با استفاده از مواد ضدعفونی کننده الکلی، 
ضدعفونی کنند. هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی خود را با آرنج 
یا دستمال بگیرند و بالفاصله دستمال را دور انداخته و دست های خود 
را بشویند. از تماس نزدیک با هر کسی که تب و سرفه دارد خودداری 
به  دارند، سریعا  تنفس  در  یا هرگونه مشکلی  و  اگر تب، سرفه  کنند. 
پزشک مراجعه کرده و سابقه سفر قبلی خود را به پزشک اطالع دهند. 
هنگام بازدید از بازارهای زنده در مناطقی که در حال حاضر موارد ابتال 

به کروناویروس گزارش شده است، از تماس مستقیم محافظت نشده با 
حیوانات زنده و سطوح در تماس با حیوانات خودداری کنند. از مصرف 
محصوالت حیوانی خام یا پخته نشده اجتناب کنند. گوشت خام، شیر 
یا اندام های حیوانی خام باید با احتیاط نگهداری شوند تا از تماس آنها 

با غذاهای پخته شده و آلودگی غذا جلوگیری شود.«
وی درخصوص مدیریت دفع و معدوم سازی زباله های بیمارستانی در 
زباله های  دفع  مورد  »در  کرد:  تصریح  جدید،  کروناویروس  با  ارتباط 
بیمارستانی نیز خاطر مردم آسوده باشد. چراکه زباله های بیمارستانی با 
روش علمی و کامال ایمن، توسط دستگاه های بی خطرساز معدوم می شوند. 
این پروسه در مورد پسماند بیماران مبتال به کرونا در اتاق های ایزوله انجام 

شده و پس از آن به سیستم های ویژه شهرداری تحویل داده می شود.«
درخصوص  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
استفاده از ماسک، گفت: »قاعدتا این ماسک ها یک بار مصرف هستند و 
استفاده مداوم از آنها توصیه نمی شود. لذا افرادی که عالئمی مانند سرفه 
و عطسه دارند، باید ماسک خود را مکررا تعویض کنند و  ای استفاده 
شده را درون کیسه پالستیکی گذاشته و به این روش از انتشار هرگونه 

آلودگی در محیط، خودداری کنند.«
اماکن  برخی  و  متروها  در  مواد ضدعفونی  ارائه  درخصوص  فرهادی 
عمومی عنوان کرد: »در این مورد شهرداری و مسئولین مترو اقداماتی 
را انجام خواهند داد. تاکنون نیز همکاری های خوبی از سوی شهرداری 
صورت گرفته است. وزارت بهداشت بر نصب بنرهای اطالع رسانی در 
مورد کروناویروس جدید در سطح شهر تاکید دارد که این اقدام نیز از 

سوی شهرداری در حال انجام است.«

از گسترش  نگرانی ها  جنوبی،  کره  و  ایران  در  کرونا  موارد  افزایش  با 
بیماری افزایش پیدا کرده است.

به گزارش سپید به نقل از نیویورک تایمز، ایران به وجود ۲۸ مورد ابتال 
به کرونا و ۵ مورد فوت اذعان کرده، همزمان در کره جنوبی هم مواردی 

در ارتباط با ابتال شرکت کنندگان در مراسم یک کلیسا گزارش شده.
موارد عفونت در  از  تعدادی  بیمارستان های پکن و  از شیوع در  چین 

حداقل ۴ زندان در 3 استان این کشور خبر داده است.
همزمان با اعالم مسئوالن سالمت ایران که اینطور معنی می دهد که ویروس 
بیش از اعالم رسمی گسترش پیدا کرده، برخی کشورها مرزهای خود را 
به روی ایران می بندند. تا روز پنج شنبه هفته قبل مسئوالن ایرانی می گفتند 
موردی از کرونا در کشورشان دیده نشده، اما در روز جمعه به 1۸ مورد 
ابتال و 3 مورد فوت بر اثر بیماری اعتراف کردند. )تا روز شنبه تعداد 

مبتالیان اعالم شده، به ۲۸ نفر رسید(
هنوز معلوم نیست این ویروس چطور راه خود را به ایران باز کرده، اما 
شمار مبتالیان نشان دهنده گسترش بیشتر بیماری است و اگر این اطالعات 

تایید شود، امکان بروز یک همه گیری جهانی وجود دارد.
در همان زمان، موارد ابتال در کره جنوبی هم بیشتر شده، حمع کل بیش 
از ۲۰۰ مورد در جمعه، باعث افزایش ترس از گسترش ویروس در آسیا 

با سرعتی خطرناک شده است.

 معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد

ضدعفونیروزانهمتروهاوخطوطاتوبوسرانیشهری

گسترشنگرانیهایجهانیباافزایشمواردابتالدرایرانوکرهجنوبی


