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»کووید پارتی«، جان مرد آمریکایی را گرفت
تالش  در  تگزاس  آنتونیوی  سن  شهر  در  آمریکایی  مرد  یک 
این  به  بیماری کرونا فقط یک شایعه است  اینکه  اثبات  برای 

بیماری مبتال شد و مرد. 
بود  زندگی خود  دهه سوم  در  که  مرد  این  سپید،  گزارش  به 
پس از شرکت در یک مهمانی به اصطالح »کووید پارتی« به 

کرونا مبتال شد. 
هنوز بسیاری از افراد در سراسر جهان بر این باورند که بیماری  
چنین  در  است.  شایعه  یک  فقط  و  نداشته  وجود  کووید-۱۹ 
مهمانی هایی افراد برای اثبات اینکه به بیماری مبتال نشده یا اگر 

بشوند نیز نیازی به قرنطینه ندارند، شرکت می کنند. 
این مرد آمریکایی پس از حضور در یکی از این مهمانی ها به 
شدت بیمار شده است. به گفته پزشک درمانگر این فرد، وی 
داشته  اذعان  اعتراف کرده و  اشتباهش  به  از مرگ خود  پیش 
تنها یک شایعه  بیماری کرونا  این تصور می کرده  از  پیش  که 

و فریب است. 
در حالی که تاکنون حدود ۱۳ میلیون نفر در سراسر جهان به 
بیماری کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس جدید مبتال شده و 
بیش از نیم میلیون نفر نیز جان خود را به دلیل ابتال به آن از 
دست داده اند، هنوز بسیاری از مردم جهان آن را یک شایعه یا 
بسیاری  توطئه  نظریه های  فریب می دانند. شایعات بی شمار و 
در ارتباط با کرونا ایجاد شده که یکی از مشهورترین آن ها این 
است که این بیماری یک فریب توسط دولت هاست تا مقامات با 
ایجاد محدودیت های ایمنی بتوانند جمعیت جهان را کنترل کنند. 

پزشکان آمریکایی با انتشار این خبر بر لزوم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک تاکید کرده و اعالم کرده اند که 
این بیماری جدی تر از آنچه تصور می کنیم بوده و می تواند با 

سرعت زیادی گسترش یابد.  
بنا بر گزارش اسپوتنیک، ایاالت متحده آمریکا در حال حاضر 
بیشترین شمار مبتالیان و قربانیان بیماری کووید-۱۹ را در جهان 

به خود اختصاص داده است و روند افزایش روزانه مبتالیان 
جدید به این بیماری نیز همچنان ادامه دارد. متخصصان بر این 
را  قرنطینه سراسری  زودی  به  مقامات  که  در صورتی  باورند 
تکمیل  با  مبتالیان  افزایش  روند  نکنند،  برقرار  کشور  این  در 
کرونا  قربانیان  شدید  افزایش  به  منجر  بیمارستان ها  ظرفیت  

خواهد شد.ایسنا

مقامات ژاپن با افزایش شمار مبتالیان جدید به کرونا بدون مشخص 
شدن مسیرهای عفونی ابتال، هشدار دادند که این کشور باید نسبت 

به شیوه های بعدِی شیوع ویروس هوشیار باشد. 
به گزارش سپید، طی دو هفته اخیر شمار مبتالیان کرونا در ژاپن 
افزایش زیادی داشته است، به طوری که تنها توکیو، پایتخت این 
کشور طی سه روز متوالی بیش از ۲۰۰ مورد ابتالی  جدید را به 
ثبت رسانده است. وزیر اقتصاد ژاپن و مسئول مبارزه  با کرونا در این 
کشور اگرچه درمورد تصمیم دولت مبنی بر اعالم وضعیت اضطراری 

اظهار نظری نکرده اما نسبت به افزایش فشار در مراکز بهداشت 
عمومی ژاپن هشدار داده و بر لزوم افزایش استراتژیک تست گیری 
تاکید کرد. با وجود افزایش موارد ابتال به کروناویروس، ژاپن در 
حال پیشبرد گام های بعدی خود برای بازگشایی اقتصاد است.  

بنا بر گزارش بلومبرگ، اگرچه افرادی که عالئم بیماری دارند 
باید در خانه مانده و خود را قرنطینه کنند اما با وجود افزایش 
شمار مبتالیان در توکیو، اجازه سفر شهروندان آن به دیگر 
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لزوم هشدار سطح باال در ژاپن با افزایش مبتالیان کرونا
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از  متخصصان آمریکایی نسبت به طغیان مرگ و میر ناشی 
کروناویروس در این کشور هشدار دادند. 

در  بستری  و  ابتال  موارد  اینکه  وجود  با  سپید،  گزارش  به 
بیمارستان های دو ایالت فلوریدا و تگزاس افزایش شدیدی 
داشته و رکورد باالی آمار روزانه مبتالیان در این کشور طی 
روزهای اخیر ثبت شده، آمار نشان می دهد که در روزهای 
اخیر موارد روزانه مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در 

ایاالت متحده روند کاهشی پیدا کرده است. 
با این حال به گفته محققان، کاهش آمار مرگ و میر ادامه پیدا 
نخواهد کرد چون فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ زمانی 
رخ می دهد که به طور معمول حدود چند هفته از زمان آلوده 
شدن فرد به کروناویروس گذشته باشد. کارشناسان پیش بینی 

کرده اند افزایش موارد ابتال و بستری در بیمارستان ها می تواند 
افزایش موارد فوتی را به همراه داشته باشد. 

میانگین  می دهد  نشان  هاپکینز  جانز  دانشگاه  بررسی های 
موارد روزانه فوت ناشی از این بیماری در آمریکا از ۵۷۸ 
مورد طی دو هفته گذشته به ۶۶۴ مورد در دهم ماه جوالی 
این کشور  ایالت   ۲۷ در  فوتی  روزانه  موارد  است.  رسیده 

طی این بازه زمانی افزایش داشته است. 
در ایالت کالیفرنیا متوسط موارد فوتی در یک روز ۹۱ و در 
آریزونا،  فلوریدا،  ایالت های  است.  بوده  مورد   ۶۶ تگزاس 
ایلی نوی، نیوجرسی و کارولینای جنوبی نیز با افزایش قابل 

توجهی از موارد فوتی روبرو بوده اند. 
هزار   ۱۳۷ از  بیش  تاکنون  تایمز،  آنجلس  لس  گزارش  به 
نفر در این کشور بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از 
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پیش بینی افزایش قربانیان کرونا در آمریکا
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