
هشدار سازمان جهانی بهداشت به کشورها درباره تداوم مقابله با کرونا
سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه هنوز برای 
مشخص کردن زمان تولید واکسن کرونا زود است 
به کشورها هشدار داد که به شناسایی موارد ابتال 
و رهگیری افراد دارای تماس با آن ها ادامه دهند. 
به گزارش سپید، »مایک رایان« مدیر برنامه شرایط 
اضطراری سازمان جهانی بهداشت جمعه شب 
در گفت وگو با انجمن خبرنگاران سازمان ملل 
گفت که پیش بینی درباره زمان آماده شدن واکسن 

کووید۱۹ از اکنون عاقالنه نیست. 
در حالی که از ۱۸ مورد واکسن در حال آزمایش 
نتایج قطعی  در سراسر جهان، هنوز هیچ یک 
امیدوارکننده نداشته است، رایان افزود: »ممکن 
از  یکی  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  است 
واکسن هایی که در حال گذراندن دوره آزمایش 
اما مساله  بار آورد،  نتایج موثر به  بالینی بوده  
این است که این واکسن چه زمانی می تواند به 

تولید انبوه برسد.« 
این مقام سازمان جهانی بهداشت از عملکرد این 
سازمان در مقابله با کرونا دفاع کرد و در عین 
حال از اینکه زنجیره تامین جهانی دچار شکست 
شده و کارکنان درمانی را از تجهیزات حفاظتی 

محروم کرده، ابراز تاسف کرد و گفت: »متاسفم 
که دسترسی عادالنه به تجهیزات مقابله با کرونا 
وجود ندارد؛  برخی کشورها بیش از دیگران 
برخی  درمان  کارکنان  حال  همین  در  و  دارند 
کشورها در خط مقدم به خاطر این جان دادند.«
رایان به کشورهای جهان هشدار داد که همچنان 

به شناسایی خوشه های ابتال به کووید۱۹، ردیابی 
افراد مبتال و قرنطینه کردن آن ها و شناسایی افراد 
در تماس با آن ها ادامه دهند و به جای صحبت 

از اقدامات مقابله ای، عمل کنند. 
جهانی  سازمان  کل  مدیر  آدهانوم«  »تدروس 
بهداشت نیز با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۰ بیمار 

در ۳۹ کشور جهان در آزمایش بالینی داروهای 
درمان کرونا شرکت کرده اند، گفت: »این سازمان 
آینده  هفته  دو  ظرف  را  آزمایش ها  این  نتایج 

دریافت می کند.«
ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر )۲۴ اذر( در 
شد  گزارش  چین  مرکز  در  واقع  ووهان  شهر 
ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده 
می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ 
دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت 
رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آدهانوم مدیر کل 
سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه ۲۱ اسفندماه 
۹۸ در کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه 
که  دلیل حساسیتی  به   )pandemic( »همه گیر« 
دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما 
ارزیابی های این سازمان ویروس کرونا را »همه گیر 

جهانی« شناسایی و اعالم می کند. 
تاکنون ۱۱ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۹۲ نفر در سراسر 
جهان به کووید۱۹ مبتال شده اند و از این تعداد ۶ 
میلیون و ۲۲۸ هزار و ۶۰ نفر بهبود یافته و ۵۲۶ 

هزار و ۹۹۴ تن جان خود را از دست داده اند.ایرنا

ویژگی  با  لباس  تولید  برای  تازه ای  تحقیقات  دانشمندان 
ضدکرونا آغاز کردند و به این نتیجه رسیدند که پارچه های 
حاوی ذرات نقره توان نابودسازی ویروس کرونا را ظرف 
مدت ۲ دقیقه دارد؛ این لباس تا ۹۹.۹ درصد از ویروس 

آغشته را تا ۲ دقیقه به صورت کامل از بین می برد. 
به گزارش سپید، بعد از شیوع ویروس کرونا، بیمارستان ها به 
محیط هایی آلوده به ویروس تبدیل شدند و بخش زیادی از 
پرسنل بیمارستانی به دلیل آلودگی های ناشی از این ویروس 
که از طریق لباس آنها منتقل می شد، درگیر این ویروس شدند. 
تحقیقات  دانشمندان  بیمارستانی،  آسیب  همین  دنبال  به 
تازه ای برای تولید لباس با ویژگی ضد کرونا آغاز کردند 

نقره  ذرات  پارچه های حاوی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و 
دقیقه   ۲ مدت  ظرف  را  کرونا  ویروس  نابودسازی  توان 
دارد؛ همین خاصیت باعث شد تا از این الیاف برای تولید 

ماسک و لباس استفاده کنند. 
 ۹۹.۹ تا  تولید شده  نانوکس  توسط شرکت  که  لباس  این 
کامل  به صورت  دقیقه   ۲ تا  را  آغشته  ویروس  از  درصد 
از بین می برد؛ ترکیبات پارچه ای دیگری که در این لباس 
به کار رفته است شامل کتان و پلی استر است؛ ذرات نقره 
این  تثبیت رو  با روش آغشته کردن، خشک کردن و  هم 

می نشیند.  الیاف 
بردن  بین  از  برای  تنها  پارچه  نوع  این  تسنیم  گزارش  به 

ویروس کرونا فایده ندارد و امکان مقابله با ویروس های 
دیگر، قارچ و میکروب را هم دارد.

پارچه های ضد کرونا تولید شد

خبـر

حفر گورهای دسته جمعی در گورستان های مختلف بولیوی 
توسط مقامات محلی این کشور برای دفن قربانیان موج جدیدی 
از همه گیری کووید-۱۹ منجر به ترس مردم این کشور نسبت 

به اوج شیوع کرونا شده است. 
به گزارش سپید،  بولیوی تاکنون ۳۶ هزار و ۸۱۸ مورد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ را تایید کرده است که از این میان ۱۳۲۰ 
نفر جان خود را از دست داده اند. اگرچه این آمار در مقایسه 
با همسایگان بولیوی از جمله پرو، شیلی و برزیل کم است 
اما موارد جدید در هفته های اخیر به شدت افزایش یافته و 
سیستم مراقبت های بهداشتی شکننده این کشور را در برخی 

مناطق تحت  الشعاع قرار داده است.
شیوع کرونا در کوچابامبا، شهری در مرکز بولیوی بسیار شدید 

بوده است. کامیون های بسیاری در حال حفر گودال هایی به 
منظور دفن قربانیان کرونا در این شهر هستند. 

طبیعی  مرگ  به  که  افرادی  اجساد  می گویند  محلی  مقامات 

اما  شده اند  دفن  عادی  گورهای  در  همگی  کرده اند،  فوت 
انتظار دفن  در  مانده و  باقی  قربانیان کرونا هم چنان  اجساد 
هستند. برای مثال تنها در شهر کوچابامبا ۱۳۵ جسد قربانیان 
کرونا در انتظار دفن قرار دارند. این وضعیت در عین حال این 
نگرانی را برای ساکنان محلی ایجاد کرده است که گورهای 
دسته  جمعی برای قربانیان کرونا ممکن است منجر به شیوع 

عفونت در محله های اطراف قبرستان ها شود. 
بنا بر گزارش رویترز، بولیوی با جمعیت ۱۱.۷ میلیون نفری 
اولین مورد ابتالی به کرونا را در تاریخ  ۱۰ مارس ثبت کرد 
اما از آن زمان با وجود افزایش موارد ابتال به کرونا در این 
بولیوی  بیمار  اقتصاد  نجات  منظور  به  محدودیت ها  کشور 

کاهش یافته است.ایسنا

حفر گورهای دسته جمعی در بولیوی برای قربانیان کرونا
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