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رکورد مبتالیان روزانه کرونا درآمریکا با ثبت ۷۰ هزار ابتالی جدید
ایاالت متحده آمریکا با ثبت بیش از ۷۰ هزار 
مورد جدید ابتال به کرونا در روز جمعه رکورد 

جدیدی از خود بر جای گذاشت. 
به گزارش سپید، این رکورد باال در حالی ثبت 
شده که موارد متعددی از اوج شیوع کرونا در 
این کشور از جمله ثبت ۴۵ هزار و ۵۵۷ مورد 
ابتال در تاریخ ۲۴ ژوئن، ۴۵ هزار و ۹۴۲ مورد در 
تاریخ ۲۷ ژوئن و بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ مورد 
جدید در روز پنج شنبه پیش تر گزارش شده بود. 
آمارهای باالی ابتال در ایالت های جنوبی آمریکا 
از جمله کالیفرنیا، فلوریدا، تگزاس و جورجیا 
که شاهد اوج شیوع کرونا هستند، منجر به ثبت 

این رکورد باال در آمریکا شده است.  
ابتال  جدید  مورد   ۷۷۹۸ جمعه  روز  کالیفرنیا 
ایالتی آن  به کرونا را گزارش کرد و مقامات 

اعالم کرده اند که در نظر دارند حدود ۸۰۰۰ 
زندان که کرونا در  از یک سیستم  را  زندانی 

آن شیوع یافته، آزاد کنند. در فلوریدای جنوبی 
افزایش شدید شمار  دلیل  به  ناحیه  نیز هفت 

مبتالیان کرونا با کمبود تخت های بیمارستانی 
مواجه شده است. 

ایالت تگزاس روز جمعه ۹۵ مورد مرگ ناشی از 
کرونا را گزارش کرد. فرماندار این ایالت اعالم 
کرده در صورتی که موارد ابتال کاهش نیافته و 
مردم به طور گسترده از ماسک استفاده نکنند، 
مجدداً شرایط قرنطینه را باز خواهد گرداند. 

جورجیا نیز روز جمعه ۴۴۸۴ مورد جدید ابتال 
به کرونا را ثبت کرد که رکورد روزانه جدیدی 

برای این ایالت محسوب می شود. 
بنا بر گزارش ان بی سی نیوز، طبق اعالم دانشگاه 
پزشکی جان هاپکینز، سه کانتی )ناحیه( در ایاالت 
ابتالی  با بیشترین تعداد موارد  متحده آمریکا 
روزمره در روز جمعه شامل لس آنجلس، کوک 

شیکاگو و فونیکس مریکوپا بوده اند.ایسنا.

نتایج اولیه یک مطالعه جدید حاکی از آن 
است که در بیش از ۸۰ درصد از جوانان 
آلوده به کروناویروس، عالئمی از بیماری 

مشاهده نمی شود. 
به گزارش سپید، نتایج اولیه این تحقیق نشان 
می دهد که در بیش از ۸۰ درصد افراد ۲۰ 
سال و جوان تر پس از آنکه به کروناویروس 
جدید آلوده می شوند، عالئمی از بیماری ظاهر 
نمی شود. بررسی متخصصان علوم پزشکی 
در ایتالیا نشان می هد بیش از ۸۰ درصد از 
جوانان آلوده به کروناویروس جدید از ناقالن 
خاموش بیماری به حساب می آیند. در این 
مطالعه محققان ایتالیایی ارزیابی کردند که چه 
میزان از افراد آلوده به کروناویروس جدید 
عالئمی از بیماری را از خود بروز می دهند. 

آنان اطالعات مربوط به ۵۴۸۴ نفر را که در 
ارتباط نزدیک به افراد آلوده به کروناویروس 
جدید بودند مورد بررسی قرار دادند. از این 
تعداد، ابتالی حدود ۲۸۲۴ نفر در بررسی های 
آزمایشگاهی تایید شد. به گزارش مدیکال 
نیوز تودی، بررسی اطالعات فوق نشان داد از 
میان ۲۸۲۴ نفر فرد آلوده به کروناویروس، تنها 
۸۷۶ نفر حدود ۳۱ درصد عالئمی از بیماری 
را از خود نشان دادند. همچنین بررسی سن 
مبتالیان حاکی از آن بود که در ۸۱. ۹ درصد 
از افراد ۲۰ سال و جوان تر، عالئمی از بیماری 
پس از آلوده شدن به کروناویروس مشاهده 
نشده است. همچنین در میان افراد ۸۰ سال 
یا بیشتر تنها در ۳۵. ۴ درصد از افراد آلوده 

عالئمی از بیماری مشاهده نشده است.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد: »موارد 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان همچنان رو 
به افزایش است و شرایط فعلی نشان می دهد که 
این بیماری تحت کنترل نبوده و همه گیری آن با 

سرعت رو به گسترش است.«
به گزارش سپید، طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
بیماری کووید-۱۹ در بیشتر نقاط جهان تحت کنترل 
نیست و شیوع آن در حال تشدید است. »تدروس 
آدهانوم قبریسوس« دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 
در این باره گفت: »مجموع موارد ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ در سراسر جهان طی شش هفته گذشته 
دو برابر شده است. همچنین شواهد حاکی از آن 
است که شیوع این بیماری در کشورهای ایاالت 
متحده آمریکا، برزیل و هند که بیشترین آمار مبتالیان 
و تلفات را گزارش کرده اند کاهشی نداشته است.« 

وی افزود: »زمانیکه کشورها بر اساس تدابیر و اقدامات 
بهداشت عمومی رویکردهای جامعی از قبیل شناسایی 
افراد آلوده به کروناویروس، قرنطینه آنان، انجام تست 
تشخیصی و شناسایی افراد مرتبط با بیماران را اتخاذ 
کنند می توانند شیوع بیماری را تحت کنترل داشته 
باشند اما در بیشتر نقاط جهان این ویروس همچنان 
تحت کنترل نیست و وضعیت شیوع آن تشدید شده 
است.« تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در جهان به 
کروناویروس جدید آلوده شده و بیش از ۵۶۲ هزار 
نفر نیز بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ جان خود را 
از دست داده اند. به گزارش اسکای نیوز، درحالیکه در 
بسیاری از کشورها توجهات به سمت بروز احتمالی 
موج دوم بیماری هدایت شده، سه کشور ایاالت 
متحده آمریکا، برزیل و هند همچنان با بحران موج 

نخست این بیماری دست به گریبان هستند.ایسنا

۸۰ درصد جوانان آلوده به کرونا 
عالئمی از بیماری ندارند

سازمان جهانی بهداشت: 
شیوع کووید۱۹ در جهان تحت کنترل نیست

خبـر

شماره ۱۶۹۵ ۲۲ تیـر ۱۳۹۹

آمار مبتالیان روزانه ایالت ویکتوریای استرالیا بعد از موج اول بیماری 
کووید۱۹، برای بیش از سه ماه حدودا زیر ۲۰ ابتالی جدید بود. این 
در حالی است که از دو هفته پیش به این سو آمار مبتالیان روزانه در 

این ایالت به بیش از ۲۵۰ نفر در روز رسیده است. 
به گزارش سپید، علت بروز ناگهانی موج دوم کرونا در ایالت ویکتوریای 
این کشور )به مرکزیت شهر ملبورن(، احتماال اقدام نگهبانان امنیتی 
هتل در برقرار کردن رابطه جنسی با مسافران قرنطینه شده در این 

شهر بوده است. 
مسئوالن شهری و مقامات پلیس ایالتی پس از آن به ارتباط این 
افراد با باال رفتن ناگهانی آمار مبتالیان کرونا شک کرده و مشاهده 
کردند اغلب مبتالیان جدید در این ایالت، ماموران  بخش امنیتی دو 

هتل قرنطینه شده در ملبورن )هتل پنج ستاره استمفورد پالزا و هتل 
سوانستون(  و همچنین کسانی بوده اند که با آنان تماس داشتند. 

این ماموران که برای یک شرکت امنیتی کار می کنند، از طرف دولت 
استرالیا استخدام شده بودند تا از هتل های محل اسکان مسافران مبتال 
به کرونا محافظت کنند و کار های مربوط به نگهبانی را انجام دهند. 
در پی آغاز شیوع بیماری کووید۱۹مقامات استرالیا در چارچوب 
یک طرح، تمامی مسافران خارجی را که تست کرونای آنان مثبت 
شده بود با آمبوالنس به هتل های موسوم به »قرمز« منتقل کردند. 
۱۵ هتل در ملبورن برای اجرای این طرح داوطلب شده و مسافران 

خارجی مبتال را پذیرفته بودند. 
در پی افشای ماجرای رابطه جنسی نگهبانان امنیتی هتل با شماری از 

مسافران، دولت ایالتی ویکتوریا اعالم کرد که در این زمینه تحقیقات 
قضایی به عمل خواهد آورد. 

دانیل آندروز، نخست وزیر ایالت ویکتوریا با بیان اینکه دولت ۳ 
میلیون دالر برای انجام این تحقیق کنار گذاشته است، گفت: »تقریبا 
واضح است که آنچه در آنجا روی داده کامال غیرقابل قبول بوده و 

ما باید دقیقا بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.«
لیزا نویل، وزیر امور حوادث غیرمترقبه استرالیا در این باره گفت: »من 
عصبانی هستم، افراد یا شرکت ها مسئله را به اندازه کافی جدی نگرفته اند 
و حاال ما این شیوع را داریم. آن ها باعث شدند استرالیایی ها گرفتار 
شوند.« تا کنون حدود ۹ هزار نفر در استرالیا به بیماری کووید۱۹ 

مبتال شده و ۱۰۶ نفر نیز جان باخته اند. یورو نیوز

منشأ موج دوم کرونا در استرالیا مشخص شد

رابطه جنسی نگهبانان هتل با مسافران قرنطینه شده


