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معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 

ارائه خدمت به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، ممنوع است
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
ضمن تشریح مصوبات ستاد ملی کرونا اعالم 
کرد، خدمت دهنده موظف است از ارائه خدمت 
به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 

نمی کنند، خودداری کند. 
»در  گفت:  فرهادی  محسن  سپید،  گزارش  به 
جلسات ستاد ملی کرونا تصمیمات خوبی گرفته 
شده و تاکید گردیده تمام پروتکل های بهداشتی 
باید اجرا شوند ومسئول اجرا هم تمام دستگاه ها 
هستند. نظارت کماکان بر عهده وزارت بهداشت 
است و این وزارتخانه باید اقدامات کنترلی اش 

را تشدید کند.«
وی تصریح کرد: »خدمت دهنده و خدمت گیرنده 
و فضایی که کار و خدمات در آن صورت می گیرد 
مورد هدف هستند. معنایش این است که خدمت 
دهنده و خدمت گیرنده هر دو وظایفی دارند. 
یعنی اگر من خدمتی را از یک فروشگاه زنجیره ای 
می گیرم این فروشگاه باید در صورتی به من خدمت 
دهد که پروتکل بهداشتی را رعایت کرده باشم. 
فاصله  و  باشم  زده  ماسک  فضای سربسته  در 

اجتماعی خود را رعایت کرده باشم.«
فرهادی ادامه داد: »نکته دیگری که ستاد مصوب کرد 
این است که بر اساس این مصوبه رنگ بندی ها و 
فعالیت گروه های شغلی مطابق دستورات کشوری 
انجام نمی شود. یعنی این که ما ابتدای شیوع کرونا 
مثال می گفتیم رستوران ها در کل کشور تعطیل 

هستند، اکنون چنین نیست. تصمیم خوب ستاد 
ملی کرونا در این مرحله این است که اختیار 
داده با توجه به رنگ بندی ها و تعیین گروه های 
شغلی، محدودیت ها در سطح شهرستان و حتی 

شهر و روستا اعمال شود.«
وی افزود: »یعنی اگر یکی از شهرهای یکی از 
ما  است،  شده  قرمز  استان  یک  شهرستان های 
محدودیت های گروه های شغلی را فقط در آن 
شهر اعمال می کنیم و دلیلی ندارد که مثال تاالرهای 
پذیرایی در کل کشور تعطیل شوند. طبیعتا در 
جایی که وضعیت قرمز و در مرز هشدار است 

محدودیت ها اعمال می شود.«
فرهادی بیان داشت: »مزیت دیگر این تصمیم 
این است که زمانی که پروتکل ها را رعایت کنیم 
گشایش ها هم ایجاد و کسب و کارها رونق پیدا 
می کند. زمانی که رعایت نکنیم و شرایط به مرز 
خطر برسد، محدودیت های شغلی اعمال و رونق 

کسب و کار کاهش می یابد.« 
وی تصریح کرد: »یکسری هم واحد صنفی داریم 
که این واحدها بنا به طبیعت کارشان مخاطرات شان 
بیشتر است. مثل تاالرهای پذیرایی، استخرهای شنا 
و مراکز تفریحی آبی، شهربازی ها و باغ وحش ها 
و... طبیعتا اینها چون جمعیتی در آن جا تردد 
می کند، حتی با رعایت پروتکل ها در مناطق قرمز 
این مکان ها دچار مشکل خواهند شد. چون در 
یک مرکز تفریحی آبی که مردم خانوادگی برای 

تفریح می روند محدودیت نمی توان ایجاد کرد، 
زیرا تمرکز جمعیت خواهد بود؛ لذا در مناطق 

قرمز فعالیت این مراکز ممنوع است.«
فرهادی گفت: »حتی در مناطق سفید و زرد هم 
این مراکز باید با رعایت دقیق تر پروتکل ها باز 
باشند. به همین دلیل طی هماهنگی هایی با وزارت 
ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی و جلسات 
فیمابین توافقاتی انجام و به استخرها در مناطق 

سفید و زرد اجازه فعالیت داده شد.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار گفت: »دغدغه از 
آب استخرها در این مناطق نداریم. البته اگر سیستم 
تصفیه آب و PH و کلر آزاد آب در حد استاندارد 
باشد، ویروس کووید 19 نمی تواند فعالیت کند. 
نگرانی ما سطوح مشترکی است که این مراکز دارند. 
رختکن و سرویس های بهداشتی، راهروهای تردد، 
بوفه، سطوح لبه استخرها می تواند ویروس را منتقل 

کند و زدن ماسک هم برای شناگر معنا ندارد.«
وی افزود: »برای همین در مناطق سفید فعالیت های 
مرکز  تایید  با  زرد  مناطق  در  و  آزاد  استخرها 
بهداشت شهرستان می تواند فعال باشد. لذا استخرها 
فاصله گذاری  امکان  که  باشگاه های ورزشی  و 
داشته باشند، در این مناطق می توانند فعال باشند. 
چون برخی مراکز حتی اگر بخواهند هم امکان 
فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها را ندارند.«  

فرهادی تاکید کرد: »تاالرهای پذیرایی هم در 
مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی 

سخت گیرانه باز هستند. این به این معنی نیست 
کثیری در خود جای  تاالرها جمعیت  این  که 
دهند و ارتباطات نزدیک برقرار باشد. در واقع 
رستوران  یک  شبیه  پذیرایی  تاالرهای  فعالیت 
خواهد بود و با حداکثر نصف ظرفیت تاالرها 

می توانند جمعیت بپذیرند.«
نصف  می تواند  زمانی  تاالر  »یک  گفت:  وی 
گنجایش خود جمعیت بپذیرد که فاصله یک تا 

دومتری بین میزها رعایت شده باشد.«
فرهادی ادامه داد: »در نظر است که با توجه به 
افزایش بیماری در برخی مناطق تشدید نظارت 
و کنترل توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعمال 
شده و با همکاری دستگاه های مربوطه خصوصا 
ناجا و مقامات قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی 

نظارت صورت گیرد.«
بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
وزارت بهداشت وی گفت: »قرار است جاهایی 
که فاصله گذاری ها را رعایت نمی کنند، برخورد 
قضایی و حقوقی انجام شود. بررسی های اخیر 
نشان می دهد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
منجر به افزایش بیماری و بستری شده است. لذا 
دو روش ساده بیشتر برای این بیماری نمی شناسیم. 
یک رعایت بهداشت و زدن ماسک و دوم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، این دو مورد را اگر همه 
رعایت کنند طبیعتا شرایط به شرایطی که بیماری 

کنترل شده بود بازمی گردد.«

موسسه ملی بهداشت آمریکا اعالم کرد: »داروی رمدسیویر که 
برای درمان بیماری ابوال استفاده می شود، در درمان بیماران 

کرونایی نیز موثر است.«
به گزارش سپید، موسسه ملی بهداشت آمریکا اعالم کرد که 
داروی رمدسیویر در درمان بیماران کرونایی موثر است و دوره 

این بیماری را به مدت چهار روز کاهش می هد. 
این دارو در ایاالت متحده توسط یک شرکت به نام گیلیاد 
ساخته می شود و با وجود موفقیت های اولیه، هنوز مجوز یا 
تایید نهایی رمدسیویر برای درمان کرونا صادر نشده است. 

اخیراً موسسات بهداشت آمریکا آزمایشی جدید  را برای اثبات 
تاثیر رمدسیویر در ماه فوریه آغاز کرده و حدود هزار بیمار 

از چند کشور آمریکا، انگلیس و سنگاپور تحت نظر دارد. 
آزمایش این دارو از مدت ها پیش در بیمارستان های آمریکا 
اعالم  آمریکا  بهداشت  ملی  مؤسسات  بود.  شده  شروع 
بیماران  بازیابی  زمان  میانگین  رمدسیویر  که  است  کرده 
را به مدت چهار روز کاهش داده است و همچنین میزان 
 8 11.6 درصد به  از  مرگ و میر در مبتالیان به کرونا را 

درصد کاهش می دهد. 

این دارو به زودی در کشور های آمریکا و انگلیس در دسترس 
عموم قرار خواهد گرفت. 

استفان گریفین، دانشیار دانشکده پزشکی لیدز، گفت: »استفاده از 
رمدسیویر نیازمند انجام آزمایشاتی است. خبر خوب دیگر اینکه 
دگزامتازون می تواند مرگ و میر بیماران کرونایی در شرایط حاد 
را تا یک سوم و برای افراد با شرایط مناسب تر را تا یک پنجم 
کاهش دهد.« رمدسیویر یکی از داروهای مورد تایید سازمان 
جهانی بهداشت است و از کاندیداهای اصلی برای مقابله با 

کرونا محسوب می شود. باشگاه خبرنگاران جوان

داروی رمدسیویر، نوید بخش درمان بیماران کرونایی 

خبـر

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از توزیع 
1۰۰ هزار کیت کرونا در هفته گذشته خبرداد و گفت: »تاکنون بیش 
از یک میلیون کیت کرونا برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است.«
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره جزئیات خرید و توزیع 
کیت های کرونا اظهار داشت: »آخرین پارت توزیع کیت های  کرونا 
برای دانشگاه های علوم پزشکی هفته گذشته صورت گرفته است 
همچنین همه توزیع ها بر اساس لیست معاونت بهداشت انجام می شود.«

 وی افزود: »در ابتدا ۴۰۰ هزار کیت کرونا از تولیدکنندگان داخلی و 
شرکت های دانش بنیان خریداری و بالفاصله برای دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور توزیع شد.«یوسفی با تاکید بر اینکه تمامی 
کیت های خریداری شده توسط هیات امنا دارای مجوزهای الزم از 
اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و تاییدیه انستیتو پاستور را گرفته اند ، 
گفت: »کیت های داخلی از لحاظ کیفیت با کیت های خارجی برابری 
می کنند و قیمت  آنها نیز نسبت به کیت های خارجی مناسبت تر است.«

 رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاطرنشان 

کرد: »2۰۰ هزار کیت تشخیصی و استخراج کرونا نیز در اختیار 
پادیاب طب قرار دارد که بنابر اعالم نیاز معاونت بهداشتی وزارت 

بهداشت توزیع خواهد شد.« 
به گزارش وبدا وی با بیان اینکه تمهیدات الزم در خصوص خرید 
و توزیع کیت کرونا در نظر گرفته شده است، گفت: »بر اساس اعالم 
نیاز معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای 
تامین نیازهای فوریتی تفاهم نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی با 

3 شرکت تولیدکننده داخلی نیز منعقد شده است.«

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد

توزیع بیش از یک میلیون کیت کرونا توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی


