
رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

رییس جمهوری گفت: »مردم باید به این نکته 
پایان  اپیدمی طوالنی است و  این  توجه کنند 
مشخص و روشنی برای آن در اختیار نداریم. 
تا زمانی که بتوانیم به یک واکسن مورد تایید و 
در دسترس برسیم، ممکن است با زمان طوالنی 

روبه رو باشیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی روز شنبه در 
کرونا  با  مقابله  و  مدیریت  ملی  ستاد  جلسه 
از  گزارشی  امروز  جلسه  »در  داشت:  اظهار 
آمادگی وزارت بهداشت و درمان داده شد که 
۱۲۰۰ مرکز در سراسر کشور برای همه افرادی 
که مایل یا الزم است نمونه گیری انجام شود 
نتیجه  و  انجام  گیری ها  نمونه  هستند.  آماده 
وسیله  و  شرایط  یک  این  که  می شود  ابالغ 
خوبی در کشور ما است و همچنین ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ خانه بهداشت در سراسر کشور آماده 
خدمات بهداشتی هستند که این هم یک افتخار 

بزرگی برای کشور است.«
رییس جمهوی افزود: »از لحاظ علمی و تحقیقی 
آمار و ارقام بسیار خوبی را در این جلسه شاهد 
بودیم. هم مقاالت علمی که در این زمینه نوشته 
می شود و همچنین تالش های کارآزمایی های 
بالینی که در کشور صورت می گیرد و هزار و 
۹۹ بیمار در این زمینه مورد تحقیق و بررسی 
قرار گرفتند و گزارش های آن آماده شده است.«
روحانی ادامه داد: »مردم باید شاهد باشند که 
نه تنها کادر درمانی در مقام عمل تالش بسیار 
خوبی انجام داده بلکه در زمینه علمی و تحقیقی 
هم در سطح دنیا که امروز ما در رتبه علمی 
در سطح پانزدهم هستیم و در منطقه و جهان 
از  یکی  که  هستیم  دارا  را  اول  رتبه  اسالم  

افتخارات ما است.«
رییس جمهوری گفت: »در جلسه امروز گفته 
شد با بررسی های که انجام شده است ۲ دارویی 
که در این بیماری تا حدی موثر است بدست 
سایر  در  امیدواریم  می شود  استفاده  که  آمده 
زمینه ها کارهای علمی و تحقیقاتی ادامه پیدا کند.«
وی یادآور شد: »از دیرباز و اخیرا همیشه بخش 
بهداشت و درمان ما در سطح جهان مطرح و جزو 
افتخارات ما بوده است. همه مردم می دانند که 
یکروزی مردم ایران برای معالجه در نوبت بودند 
که به اروپا یا آمریکا بروند و امروز بسیاری از 
ایرانیان و غیرایرانیان در نوبت هستند که برای 
معالجه به ایران بیایند. حتی جراحی های مهم 
و پیچیده از قبیل پیوند اعضا به ایران می آیند.«
رییس جمهوری گفت: »کادر درمان ما در موضوع 
کووید ۱۹ با همین تالش و امکانات فعالیت 
خود را انجام داد این که هزار سی تی اسکن 
و آی سی یو در همین مدت آماده شده و ۴۰ 
دستگاه سی اتی اسکن جدید برای بیمارستان ها 
آماده شده مشخص است که در حین معالجه و 
تالش، ما بیمارستان ها و تجهیزات کردن آن ها 
کرد:  تاکید  داده ایم.« وی  قرار  توجه  مورد  را 

پرنشاط  مدافعان  این  از  کادردرمان  از  »باید 
برای  آفرین  افتخار  میدان سالمت که همیشه 

ما بوده اند تشکر کنم.«

لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی
روحانی درباره ویروس کووید۱۹ اظهار داشت: 
»مردم باید به این نکته توجه کنند این اپیدمی 
طوالنی است و پایان مشخص و روشنی برای 
آن در اختیار نداریم. تا زمانی که بتوانیم به یک 
واکسن مورد تایید و در دسترس برسیم، ممکن 

است با زمان طوالنی روبه رو باشیم.«
مردم  ذهن  در  »پس  افزود:  رییس جمهوری 
این نباشد که امروز احتیاط می کنیم، دست ها 
را  فاصله  را می شوییم، ماسک هم می زنیم و 
رعایت می کنیم ولی این بیماری تا ۱۵ روز دیگر 
حذف می شود بلکه این تصور باید حذف شود.«
دستورالعمل های  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
تا زمان طوالنی در دستور کار  باید  بهداشتی 
باشد، تصریح کرد: »اجتماعاتی که مردم در کنار 
همدیگر قرار می گیرند؛ عروسی، عزا، اجتماعات 
قومی و قبیله ای و... باید برای مدتی کنار بگذاریم 
تا زمانی که بهداشت و درمان ما اعالم کند و 

بگوید این احتیاط ها دیگر الزم نیست.«
منطقه  یک  در  کرونا  شیوع  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: »وزیر بهداشت در جلسه امروز 
اعالم کرد در یکجا شاهد پیک این اپیدمی هستیم 
که منشا آن عروسی بوده و مشکل ایجاد کرده 
که این مشکل هم برای مردم، کادر درمانی و 
خسارت برای اقتصاد و نظام درمانی کشور است.«
روحانی با بیان اینکه مردم به این نکته توجه 

کنند آنچه برای آینده مدنظر قرار می دهند، یک 
هفته و ماه نباشد بلکه آینده چند ماه یا پایان 
سال است، ابراز داشت: »هرچه جلوتر می رویم، 
ابعاد این ویروس برای ما روشن تر می شود. در 
ایجاد  مردم  برای  کاذبی  امید  آغاز یک  همان 
شده بود که با گرم شدن هوا ویروس حذف 
می شود ولی دیدیم که گرمای هوا تاثیری بر این 
ویروس نداشت. یا شایع شد که این ویروس 

به تدریج ضعیف می شود.«
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه براساس 
یک امید کاذبی که مبنای علمی ندارد و متخصصان 
کرد،  تکیه  نمی توان  نمی کنند،  تائید  را  آن  ما 
راه  این شرایط چاره و هیچ  »در  عنوان کرد: 
ما  کارخانه های  کنیم،  کار  باید  نداریم.  دومی 
فعال باشد، مغازه ها باز باشد و رفت و آمدها 
با  مقابله  باشد و  در حد ضرورت در جریان 
ویروس هم ادامه داشته باشد. اینکه ضدانقالب 
تعطیل  باید  کارها  تبلیغ می کند که همه  مدام 
باشند و برخی از رسانه های ما که مطلب ندارند، 
مطالب شب قبل رسانه های ضد انقالب را تکرار 

می کنند، درست نیست.«
روحانی اضافه کرد: »اینکه مساجد باز شده و 
اشکالی  عبادات مشغول هستند، چه  به  مردم 
دارد اما این فاصله گذاری ها و دستورالعمل ها 

باید رعایت شود.«
رییس جمهوری اضافه کرد: »نکته ای که مردم 
باید توجه کنند یکی نظافت شخصی یعنی شستن 
دست ها در صدر این بهداشت فردی و نظافت 
شخصی است و دیگر فاصله گذاری اجتماعی یا 
فیزیکی است. اگر ما با هم کار داریم فاصله را 

باید مراعات کنیم. دیگر مانند سابق نیست که 
۴ تا خانواده می خواهند یکدیگر را ببینند همه 
بروند کنار هم، باید این فاصله را رعایت کنند.«
روحانی ادامه داد: »وقتی چند نفر جمع می شویم 
باید ماسک بزنیم و تجمع را فعال کنار بگذاریم. 
یا  عروسی  برای  که  اجتماعاتی  مانند  تجمع 
عزاداری داشتیم یا تجمعاتی که فامیلی و قبیله ای 
و مرسوم است این ها را برای مدتی باید کنار 
بگذاریم. اگر این اصول را مراعات کنیم کار، 
کسب و فعالیت را هم ما می توانیم انجام و ادامه 

دهیم و این ضرورت برای ما است.«
روحانی تصریح کرد: »نکته سوم اینکه ما در 
فضای  از  باید  حتی االمکان  اجتماعی  فعالیت 
مجازی استفاده کنیم. فضای حقیقی باید اولویت 
دوم شود و اولویت اول ما باید فضای مجازی 
باشد. در فضای مجازی باید کار اداری را در 
اختیار مردم قرار دهیم که مردم مراجعه نکنند و 
بتوانند از خانه خود آن خدمت را دریافت کنند.«
و  خرید  »اگر  داشت:  بیان  رییس جمهوری 
اقتصادی  مهمتر  اقدامات  اگر  است  فروش 
استفاده  از فضای مجازی  است، حتی االمکان 
فعالیتش  بیشترین  امروز  کنیم. بخش سالمت 
را در فضای مجازی انجام می دهد و این فضا 
می تواند به بخش سالمت ما به خوبی کمک 
با  و  متخصص   با  می توانیم  فضا  این  با  کند. 
الکترونیکی  نسخه  بگیریم،  تماس  پزشک مان 
بگیریم و می توانیم از داروخانه، دارو دریافت 
مجازی  فضای  به  باید  ما  حتی االمکان  کنیم، 

برویم، حتی در آموزش.« 
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نمی توان به امید کاذب تکیه کرد
دستورالعمل های بهداشتی باید تا زمان طوالنی در دستور کار باشد
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