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مدیر ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران

هشدار می دهم وضع تهران به لحاظ کنترل کرونا مطلوب نیست 
مدیر ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
گفت: »وضعیت تهران به لحاظ وضعیت بیماری، 
مطلوب نیست و ما به مسئولین امر هشدار می دهیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در پاسخ به این 
سوال که چرا مردم در دو روز اخیر اینگونه به 
خیابان ها آمدند و این ترددها چه عوارضی در بحث 
کنترل بیماری خواهد داشت، افزود: »با وجود همه 
همراهی هایی که مردم در روز طبیعت داشتند، اما 
در بیشتر استان های کشور به ویژه در استان تهران 
شاهد تغییر بسیار جدی در حضور و تردد افراد 
در شهرها بودیم و متاسفانه در زمانی شاهد این 
افزایش ترددها هستیم که آمارها در بیمارستان های 

تهران کماکان رو به افزایش است.«
وی گفت: »در بخش بستری عادی در مقایسه با روز 
گذشته ۲۵ درصد افزایش و در بخش مراقبت های 
ویژه با 1۵ درصد افزایش روبه رو بودیم و مراجعان 
عمومی به بیمارستان ها در مقایسه با روز گذشته 
۲۸ درصد افزایش داشته است و در نهایت همه 

آمارهای ما در مقایسه با دیروز افزایش داشت.«
زالی افزود: »این آمارها خود می تواند بازتابی از میزان 
ابتالء در سطح شهر باشد و همانطور که دیروز هم 
تاکید کردم واقعاً نیاز است که مردم همکاری بیشتری 

کنند و دولت هم سریع تر همه مواردی را که می تواند 
به کاهش حضور مردم در جامعه منجر شود به کار 
ببندد که نمونه آن بسته های حمایتی و تسهیالتی 

است که موجب رفع مشکالت کسبه می شود.«
وی گفت: »ما با مسائل نگران کننده ای هم مواجه 
هستیم و با وجود اینکه مقرر شد افراد دورکاری 
کنند، اما مسئوالن برخی ادارات تمکین نمی کنند.« 
زالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اداره های 

متخلف برخورد می کنید، افزود: »ما به استاندار تهران 
گفته ایم و وی همکاری می کند، اما شاهدیم که 
برخی ها بخشنامه دولت را هم اجرا نمی کنند و 
دیروز شاهد بودیم برخی کارمندان تماس گرفتند 
و گله می کردند که به محل کار رفته اند، اما زمان 

تقلیل ساعت برای آنان اعمال نمی شود.«
از  اداره ها اعم  افراد هم در  وی گفت: »برخی 
دولتی و غیردولتی به تشخیص خودشان عمل 

می کنند و به مصوبات ستاد ملی توجه نمی کنند 
و همین ها موجب نگرانی ما است و ترددها را 

افزایش می دهد.«
فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران افزود: »از ستاد ملی مجدد درخواست کردیم 
حتماً جنبه های بازدارنده، تشویقی و حمایتی را برای 
اقشار فرودست به کار ببندد و این موارد سریع تر 
عملیاتی شود چراکه با این وضع ما در سطح شهر 
شاهد استمرار حضور پر تراکم افراد خواهیم بود.«
زالی گفت: »ما هشدار جدی می دهیم که وضع 
استان تهران به لحاظ کنترل بیماری کرونا مطلوب 
نیست و هم مردم و هم مسئوالن باید نگاه ویژه ای 
به استان داشته باشند و با رعایت همه مالحظات 
باید بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم، اما سطح 
عمیق ترددها در روزهای گذشته موجب خستگی 

تیم های درمانی ما نیز شده است.«
وی تصریح کرد: »انتظار می رفت پس از فراز و 
نشیب های روزهای گذشته بخشی از بار کاری 
عزیزان ما به خصوص جامعه پزشکی و پرستاری 
کاهش پیدا کند، اما متاسفانه بیشتر بیمارستان های 
ما در طول دو روز گذشته از افزایش مراجعان 

شکایت دارند.«

وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر کشور تردد 
بین استانی فراگیران رشته های علوم پزشکی با 
ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی 

را بالمانع اعالم کرد. 
به گزارش سپید، سعید نمکی در نامه ای به 
رحمانی فضلی، وزیر کشور تردد بین استانی 
ارائه  با  پزشکی  علوم  رشته های  فراگیران 
کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی را 
بالمانع اعالم کرد. در این نامه آمد است: »به 

استحضار می رساند به دلیل ضرورت حضور 
فراگیران دکترای عمومی، دستیاران تخصصی، 
فوق تخصصی، فلوشیپ پزشکی و دندانپزشکی، 
دستیاران داروسازی بالینی، دانشجویان سال آخر 
پرستاری، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در 
بیمارستان های آموزشی، تردد بین استانی آنها با 
ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی 
بالمانع است؛ لذا مراتب جهت اعالم به مراجع 

ذی صالح ارسال می گردد.«

در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  رئیس 
گفت:  بهداشت  وزارت  بیماران  معالجه 
»تفاهم نامه خرید 1۰ میلیون ماسک سه الیه 
با یک    N95 میلیون ماسک  جراحی و ۲ 

شرکت دانش بنیان منعقد شد.«
گفت:  یوسفی  مهدی  سپید،  گزارش  به 
»تفاهم نامه خرید 1۰ میلیون ماسک سه الیه 
جراحی و ۲ میلیون ماسک N95 با شرکت 
دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان منعقد شد.«

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 

بیماران ادامه داد: »برای تامین ملزومات مصرفی 
مورد نیاز کادر درمانی جهت مقابله با کووید 
19 در بیمارستان های علوم پزشکی کشور 
با یک شرکت تولید کننده  تفاهم نامه ای را 

داخلی منعقد کرده ایم.«
یوسفی در پایان افزود: »بر اساس تفاهم نامه و 
در راستای حمایت از تولید داخل این شرکت 
دانش بنیان 1۰ میلیون ماسک سه الیه جراحی 
و ۲ میلیون ماسک N95 را تا آخر اردیبهشت 

ماه سالجاری تحویل هیات امنا می دهد.«

وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر کشور؛

تردد بین استانی فراگیران رشته های 
علوم پزشکی با ارائه کارت بالمانع است

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت خبر داد؛

انعقاد تفاهم نامه خرید ۱۲ میلیون ماسک 

خبـر

اشاره  با  بهداشت مجلس  عضو کمیسیون 
از  بهداشتی پیشگیری  اقالم  به کمبودهای 
ابتال به کرونا گفت: »علی رغم همه تالش ها 
برای تولید ماسک و اقالم بهداشتی، حجم 
انتظارات  و  نیازها  تمامی  کفاف  تولیدات 
مردم را نمی دهد. البته برطرف کردن تمامی 
میلیون  روزانه 1۰  تولید  به  مردم  نیازهای 
ماسک نیاز دارد که امکان تولید این حجم 
از ماسک وجود ندارد و مردم هم باید این 

موضوع را بپذیرند.«
به گزارش سپید، محمدحسین قربانی با اشاره 
از  بهداشتی پیشگیری  اقالم  به کمبودهای 
ابتال به کرونا گفت: »علی رغم همه تالش ها 
برای تولید ماسک و اقالم بهداشتی، حجم 
انتظارات  و  نیازها  تمامی  کفاف  تولیدات 

مردم را نمی دهد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: 
»کمبودهای اقالم بهداشتی در مراکز درمانی تا 
حد زیادی برطرف شده است، تولیدات ماسک 
و اقالم ضروری را در درجه اول به سمت 
بنابراین  مراکز درمانی دولتی سوق دادیم؛ 
در حال حاضر تا حد زیادی کمبودهای این 

حوزه ها را بر طرف شده است.«
تمامی  کردن  برطرف  »امکان  افزود:  وی 
نیازهای مردم به اقالم بهداشتی وجود ندارد، 
هیچ کشوری در جهان نتوانست به صورت 

کامل کمبودهای ماسک و اقالم بهداشتی را 
در شرایط بحرانی شیوع کرونا بر طرف کند، 
مردم باید مصرف ماسک خود را مدیریت 
کرده و در شرایط ضروری از ماسک های 
استفاده  شستشو  قابل  پارچه ای  و  خانگی 
کنند. از طرفی برای تردد در محیط های باز 
و خلوت نیازی به استفاده از ماسک نیست 
و اگر هم استفاده می کنند حتما نباید ماسک 

N95 باشد.«
به گزارش خانه ملت، قربانی در پایان گفت: 
»برطرف کردن تمامی نیازهای مردم به تولید 
روزانه 1۰ میلیون ماسک نیاز دارد در حالی که 
امکان تولید این حجم از ماسک وجود ندارد 
و مردم هم باید این موضوع را بپذیرند. البته 
تمامی کشورهای دنیا نیز با چنینی شرایطی 
مواجه هستند و امیدوارم با تالش شبانه روزی 
نیروهای خدوم کشور و همکاری مردم هرچه 

سریع تر شاهد خروج از این بحران باشیم.«

قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

امکان برطرف کردن تمامی نیازهای مردم 
به اقالم بهداشتی وجود ندارد 
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