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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

افزایش 3ونیم برابری زباله های عفونی در تهران پس از شیوع کرونا
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان اینکه میزان زباله های عفونی از زمان 
شیوع کرونا پنج برابر شده است، گفت: »در تهران 
پیش از این 2۰۰۰ تن زباله بیمارستانی جمع آوری 
می شد که در بحث کرونا این رقم به 7۰۰۰ تن یعنی 

3.5 برابر تناژ افزایش پیدا کرده است. «
به گزارش سپید، علیرضا زالی درخصوص مدیریت 
پسماند و صیانت از سالمت آحاد شهروندان، گفت: 
»مطالعه میدانی نشان می دهد که در حوزه مدیریت 
پسماند رعایت پروتکل های بهداشتی به خوبی انجام 
شده به شکلی که پسماندها به عنوان کانونی برای 
شیوع بیماری های عفونی قلمداد نشده این در حالی 
است که در سایر  بخش های دنیا یکی از کانون های 

شیوع انباشت پسماندها محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »از سوی دیگر مدیریت خوب حوزه 
پسماند در شهر تهران موجب شده که قلیل ترین میزان 
ابتال علی رغم این که کارگران این حوزه در خط مقدم 
مقابله قرار دارند را شاهد باشیم در حقیقت به طور 
کلی خدمات شهری در تهران به عنوان افرادی که 
در خط اول مقابله با کرونا هستند معدل ابتالی بسیار 
پایینی دارند و در این حوزه بسیار ممتاز عمل کردند 

و توانستند به خوبی از پرسنل خود صیانت کنند.«

زالی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
این که میزان زباله های عفونی از زمان شیوع کرونا پنج 
برابر ظرفیت شده است افزود: »در تهران 2۰۰۰ تن زباله 
بیمارستانی جمع آوری می شد که در بحث کرونا این 
رقم به 7۰۰۰ تن یعنی 3.5برابر تناژ افزایش پیدا کرد. 
از سوی دیگر تفکیک در مبدا و دخالت در مقصد نیز 
با بهره گیری از 15 هزار نیروی خدماتی در پس این 
ماجرا محقق شده است که الزم است از شهرداری و 

کارکنان آن برای این موضوع قدردانی کنیم.«

وی ادامه داد: »با تدابیری که در ستاد مقابله با کرونا اتخاذ 
شد ظرفیت تفکیک زباله بیمارستانی در بیمارستان ها 
افزایش پیدا کرد و در شهرداری تهران نیز تدابیر خوبی 
برای جمع آوری این زباله ها اتخاذ شد به طور میانگین 
هر تخت بیمارستانی 3.5 تا 5  کیلوگرم زباله دارند که 
درصدی از آن عفونی است در حقیقت همه زباله های 

بیمارستانی عفونی قلمداد نمی شوند. «
وی با اشاره به تزریق 4۰ دستگاه خودروی حمل 
زباله بیمارستانی که به صورت هوشمند امروز به 

ناوگان مدیریت پسماند شهر تهران اضافه شده  است 
گفت: »این سیستم کامال هوشمند و قابل ردیابی است 
همچنین افرادی که با این ماشین ها کار می کنند تبحر 
بیشتری در جمع آوری این زباله ها دارند در نهایت 
این زباله ها در سلول جداگانه ای دفع خواهند شد.«

رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران ادامه داد: »سیستم 
هوشمندی که امروز شاهد رونمایی آن بودیم  بخش 
زیادی از نگرانی ها را رفع می کند و مدیریت هوشمند 
پسماند را اداره می کند، به شکلی که رضایت مندی 
بیمارستان ها در حوزه جمع آوری سریع تر زباله های 
عفونی را به همراه دارد. امیدوارم به نقطه ای برسیم که با 
بهره گیری و توسعه این سیستم بتوانیم زباله های عفونی 
تولید شده منازل را به شکلی بهداشتی جمع آوری کنیم.«
به گزارش ایسنا، زالی تصریح کرد: »در ماه های اخیر 
درآمدهای اختصاصی شهرداری تهران افت جدیدی 
داشته و از سوی دیگر برخی هزینه ها نیز به آن 
تحمیل شده است هزینه هایی از جمله ضد عفونی 
دستگاه های میانی که به صورت میانگین روزانه 15 
هزار لیتر محلول برای ضد عفونی آن نیاز است لذا 
الزم است برای شهرداری تهران، ستاد مقابله با کرونا 
بودجه ای را اختصاص دهد که ما این موضوع را در 

ستاد مطرح کردیم و امیدواریم این امر محقق شود.«

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن 
اعالم اینکه نتایج اولیه پروژه تحقیقاتی مشترک بین وزارت 
بهداشت، دانشکده بهداشت و ایمنی و پژوهشکده گوارش 
شناسایی  دهنده  نشان  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ویروس کرونا در هوای محیط های بسته ای نظیر بازار بزرگ 
از همه  تهران است  بانک های شهر  از  تهران و شعب یکی 
مردم خواست از ماسک های مناسب استفاده کرده و فاصله 

گذاری اجتماعی را رعایت کنند. 

به گزارش سپید، عباس شاهسونی در گفت و گو وبدا با اشاره 
به نتایج این طرح از هموطنان درخواست کرد: »حضور غیر  
ضروری خود در فضاهای بسته و پر تجمع نظیر مراکز خرید 

را به حداقل ممکن برسانند.«
وی تصریح کرد: »استفاده از ماسک های سوپاپ دار به هیچ 
وجه توصیه نمی شود و افرادی که از این ماسک ها استفاده 
می کنند در صورت ابتال ویروس را در هوا منتشر می کنند و 

باعث آلودگی سایر افراد می شود.«

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خبر داد

شناسایی ویروس کرونا در هوای محیط های بسته فاقد تهویه مناسب در شهر تهران

خبـر

نماینده سازمان جهانی بهداشت در روسیه اعالم کرد: »ویروس 
جدید کرونا مدت ها پیش از شیوع در وضعیت نهفته بسر برده 
است. این ویروس در بدن حیوانات زندگی کرده و در مقطعی به 

انسان ها منتقل شده است.«
به گزارش سپید، ملیتا ووشنوویچ در مصاحبه ای اعالم کرد: »سازمان 
جهانی بهداشت گروه بزرگی از محققان را مستقر کرده است که با 
پژوهشگران چینی در زمینه آنالیز منشا این ویروس همکاری کنند.«
وی با یادآوری این  که این ویروس در بدن حیوانات زندگی کرده و 
در مقطعی به بدن انسان ها منتقل شده است، گفت: »مشکل می توان 
گفت که کی و کجا این اتفاق افتاده است. این موضوع در حال 
بررسی است. ویروس ها را می توان در فاضالب یافت اما در این 

زمینه نمی توان به صراحت مطلبی گفت.«

تام جفرسون استاد یار ارشد مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد در آکسفورد 
و استاد مهمان دانشگاه نیوکاسل اوایل ماه جاری میالدی گفت: 
»ویروس جدید کرونا در سراسر جهان وجود داشته است و در هر 
زمان و هر کجایی که شرایط مطلوب وجود داشت، شیوع پیدا کرد.«

ویروس شناسان اسپانیایی هم رده هایی از ویروس جدید کرونا را در 
نمونه ای از فاضالب بارسلونا که در مارس 2۰19 یعنی 9 ماه پیش از 
شیوع این ویروس تاج دار در چین، جمع آوری شده بود، کشف کردند. 
همچنین به گفته موسسه ملی سالمت ایتالیا، در نمونه های فاضالب 
میالن و تورین که در روز 1۸ دسامبر یعنی مدت ها قبل تایید اولین 
مورد ابتال به کرونا در ایتالیا جمع آوری شده اند، رده هایی از ویروس 

جدید کرونا مشاهده شد. 
به گزارش خبرگزاری شینهوا، ووشنوویچ نماینده سازمان جهانی 
بهداشت در روسیه به اظهارات این محققان اشاره کرد و گفت: اکنون 
پژوهشگران این نهاد بین المللی سرگرم مطالعه این نمونه ها هستند و 
درصورت حصول هر نتیجه تحول آوری  سازمان جهانی بهداشت 

آن را فوری اعالم می کند. سازمان نظام پزشکی

نماینده سازمان جهانی بهداشت در روسیه: 

ویروس جدید کرونا مدت ها پیش از شیوع نهفته بوده است


