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»ناقالن بدون عالمت« کرونا چه کسانی هستند؟ 
عضو کمیته کشوری کرونا با بیان اینکه ناقالن 
بدون عالمت افرادی هستند که در ترشحات 
عامل  خود  تحتانی  و  فوقانی  تنفسی  دستگاه 
ویروس هستند اما عالئم بالینی ندارند، گفت: 
»باید فکر کنیم فردی که در مترو و اتوبوس قرار 

دارد ممکن است ناقل ویروس باشد.« 
به گزارش سپید، مسعود مردانی در پاسخ به این 
پرسش که ناقالن بدون عالمت چه کسانی هستند؟ 
اظهار داشت: »افرادی هستند که در ترشحات 
دستگاه تنفسی  فوقانی و تحتانی  خود عامل 
ویروس هستند اما عالئم بالینی ندارند و این افراد 
در یک آزمایش معمولی که به صورت روتین 
انجام می شود و در PCR به وجود ویروس در 

دستگاه تنفسی پی می برند.«
وی با بیان اینکه این افراد از نظر اپیدمیولوژی و 
انتقال بیماری خیلی مهم هستند، افزود: »به دلیل 
اینکه این افراد به مدت حداقل 14 روز می توانند 
این ویروس را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه 
ناقالن بدون عالمت را باید جداسازی کنیم و 

استراحت  هفته  دو  مدت  به  خانه  در  بگوییم 
کنند، دستان خود را مرتب بشویند و از ماسک 

و دستکش استفاده کنند.«
فوق تخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: 

»متأسفانه در ایران تعداد زیادی از این افراد به خانه 
می روند و مدت 14 روز فکر می کنند باید با اعضای 
دیگر خانواده ارتباط داشته باشند و در این شرایط 
همه اعضای خانواده را به ویروس آلوده می کنند.«

مردانی متذکر شد: »ناقالن بدون عالمت در همه 
دنیا وجود دارند و مختص ایران نیست؛ اینکه 
ما بیاییم تمام مردم را اسکرین کنیم تا ناقالن 
بدون عالمت را شناسایی کنیم، صرفه اقتصادی 
ندارد؛ بلکه ما به افراد جامعه خود مراقبتی را 
توصیه می کنیم.« وی تأکید کرد: »به همه افراد 
می گوییم شما فکر کنید فردی که در مترو و 
ناقل ویروس  قرار دارد ممکن است  اتوبوس 
کنیم،  استفاده  ماسک  از  باید  نتیجه  در  باشد؛ 
اگر به سطوح مختلف دست زدیم دستمان را 
با آب و صابون بشوییم و اگر امکان داشت در 
مترو فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.«

 به گزارش فارس، فوق تخصص بیماری های 
عفونی ابراز داشت: »اگر هر فردی این سه کار 
مهم را انجام دهد، هیچ مشکلی پیدا نخواهد کرد 
اما بر عکس اگر این موارد مهم را رعایت نکند 
و بیان کند چون دولت همه ناقالن را شناسایی 
نمی کند من نیز این مسائل را رعایت نمی کنم، 

دچار این بیماری خواهد شد.«

استاندار تهران با اشاره به افزایش روند ابتال به کرونا در استان 
و  تاالرها  در  عروسی  مراسم  برگزاری  ممنوعیت  در  تهران 

مراسم عزا در مساجد تاکید کرد. 
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به افزایش تعداد مراجعین، 
تهران گفت: »در  استان  بیماران  بخش ویژه در  بستری ها و 
حال حاضر 3100 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان 
تهران بستری هستند که 2200 نفر در بخش عادی و 680 نفر 

در بخش ویژه هستند.«
وی با اشاره به تصمیمات مهمی که در استان تهران اتخاذ شده 

است، افزود: »برگزاری هر گونه مراسم عروسی در تاالرهای 
پذیرایی و برگزاری مراسم عزا در مساجد ممنوع است. بر 
اساس بخشنامه ابالغی به دستگاه های اداری باید از برگزاری 
نسبت  پرهیز شود و  هر گونه سمینار، جشنواره و همایش 

به استفاده از ماسک برای کارمندان و مراجعین اقدام شود.«
و  کارمند  »هر  کرد:  تاکید  تهران  استاندار  ایسنا،  گزارش  به 
ارباب رجوعی که از ماسک استفاده نکند حق ورود به اداره 
و دریافت خدمات را ندارد. عالوه بر این نظارت نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی باید به صورت جدی در دستور 

کار قرار گیرد.«

استاندار تهران اعالم کرد

ممنوعیت برگزاری مراسم  عزا و عروسی در مساجد و تاالرها

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
در  کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری  افزایش شیوع  دلیل  »به 
تهران، تعداد مراکز منتخب 16 ساعته کرونا از 56 به 90 مرکز 

افزایش پیدا کرده است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره مراکز 16 ساعته 
کرونا افزود: »این مراکز به صورت 16 یا 24 ساعته بر حسب 

نیاز منطقه در حال خدمت رسانی به مردم هستند.«
 وی بیان کرد: »برای جدا سازی مراجعین عادی و افرادی که 
برای دریافت مراقبت های جاری بهداشتی مراجعه می کنند از 
افراد مشکوک به کووید 19و پیشگیری از شیوع بیماری، از 
ابتدای شیوع این ویروس در کشور حدود 1020 مرکز خدمات 
جامع سالمت در سراسر کشور به مرکز منتخب کووید 19 
تغییر کاربری داده شده و به پالس اکسی متر، تب سنج لیزری، 

اتوکالو و... مجهز شدند.«
 معاون وزیر بهداشت گفت: »در این مرکز افراد ارجاعی از 
طریق  از  ارجاعی  افراد  سالمت،  مراقبان  و  بهورزان  طریق 

سامانه های 4030 و 190، افراد ارجاعی از بخش خصوصی و 
مراجعین مستقیم پذیرش شده و پس از تریاژ توسط مراقب 
سالمت یا پرستار مستقر در مرکز در صورت داشتن عالئم 
به پزشک مرکز ارجاع داده می شوند تا معاینات بالینی دقیق 

و اندازه گیری اشباع اکسیژن انجام شود.«
الری اظهار کرد: »در صورت داشتن عالئم و نشانه های کووید 
19 به واحد نمونه گیری مستقر در مرکز منتخب فرستاده شده 

و نمونه آزمایشگاهی تهیه می شود.«
به گزارش وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در صورت 
نیاز و شدت عالئم بیماری، افراد محتمل به بیمارستان منتخب 
کووید 19 ارجاع شده و افراد دارای عالئمی که نیازمند بستری 
نیستند به نقاهتگاه کووید 19 ارجاع شده یا در منزل ایزوله 

می شوند.«

سخنگوی وزارت بهداشت: 

مراکز ۱۶ ساعته کرونا در تهران به ۹۰ مرکز افزایش یافت


