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مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا: 

ماسک پارچه ای خشک باعث بروز عفونت نمی شود 
نحوه  درخصوص  کرونا  کشوری  کمیته  عضو 
استفاده از ماسک های پارچه ای در روزهای کرونایی 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گزارش سپید، مسعود مردانی با اشاره به عوامل بروز 
عفونت در ماسک های مختلف، اظهار کرد: »ماسک 
پارچه ای باعث بروز عفونت یا دیگر مشکالت 
نمی شود اما به طور کلی هم ماسک های پارچه ای 
هم ماسک های  نانو هنگامی که توسط ترشحات 
دهان و بینی خیس شود نه تنها در برابر ویروس 
کرونا از افراد محافظت نمی کند بلکه باعث تسهیل 

در ورود ویروس به دهان و بینی افراد می شود.«
وی با اشاره به اینکه افراد نباید از ماسک خیس  
استفاده کنند، افزود: »اگر ماسک افراد به دلیل عطسه 
یا دیگر ترشحات دهان  مرطوب می شود باید ماسک 
خود را تعویض کنند؛ زیرا  ماسک خیس باعث 

بروز عفونت می شود.«

عضو کمیته کشوری کرونا بیان کرد: »افراد باید 
مراقب باشند تا ماسک را به طور مناسب استفاده 
کنند؛ اگر این کار به صورت نادرست انجام شود  

این احتمال وجود دارد که باعث ایجاد خط بر روی 
پوست و دیگر مشکالت پوستی شود.«

مردانی  تاکید کرد: »اگر ماسک پارچه ای خشک 

بوده و با ترشحات مرطوب نشد  باشد هیچ مشکلی 
برای فرد استفاده کننده ایجاد نمی کند. نکته مهم این 
است که  ماسک باید بر روی صورت طوری قرار 
بگیرد که تمام دهان، بینی و چانه فرد را به طور کامل 
بپوشاند و هیچ فاصله ای بین ماسک و صورت افراد 
وجود نداشته باشد.« وی گفت: »در حال حاضر 
میزان شیوع بیماری کرونا در دنیا افزایش پیدا کرده 
است و بهترین راه مقابله و پیشگیری از کووید 19 
رعایت بهداشت فردی و زدن ماسک در هنگام حضور 
در سطح شهر و مراکز شلوغ است. مردم باید به 
طور دقیق فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیته 
کشوری کرونا یادآوری کرد: »مردم باید بیماری 
کرونا را جدی بگیرند و به طور مرتب دست های 
خود را با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی 

کننده شستشو دهند.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
»مطالعات دانشمندان سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که 

ویروس کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی شود.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »در حال حاضر  براساس آخرین تحقیقات و 
مطالعات انجام گرفته توسط دانشمندان سازمان جهانی بهداشت 
ویروس کرونا از طریق گوش وارد بدن انسان نمی شود و  بیماری 

و انتشار آلودگی از طریق گوش امکان پذیر نیست.«
استاد اپیدمیولوژی ادامه داد: »بر اساس آخرین یافته های کارشناسان، 
ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی و بزاق دهان،  بینی و چشم 
انسان می تواند از فرد آلوده به دیگران منتقل شود به همین دلیل 

طبق آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت استفاده از ماسک  
برای تمام مردم  به ویژه  گروه های پر خطر  در هنگام تردد در مراکز 
شلوغ و پرتراکم، مکان های مسقف و مناطقی که امکان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در آن محل ها وجود ندارد کامال ضروری 
است.« سوری بیان کرد: »بر اساس آخرین نتایج مطالعات دانشمندان  
ویروس کرونا از طریق گیاهان و آب به دیگران منتقل نمی شود. «
وی تاکید کرد: »تعطیلی استخرها به دلیل کاهش فاصله گذاری 
اجتماعی در یک فضای بسته است و اینگونه مکان ها  خطر 
انتقال ویروس کرونا را از افراد حامل این بیماری به افراد سالم به 

شدت افزایش می دهند.«
بیماری  با  مقابله  راه  بهترین  »امروزه  کرد:  یاد آوری  سوری 

از  پرهیز  و  صابون  و  آب  با  دست ها  مکرر  شستن  کرونا 
لمس صورت به دلیل آلودگی احتمالی و پیشگیری از بروز 

بیماری کرونا است.«

سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

ویروس کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی شود 

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان های دولتی هیچ 
مشکلی برای پذیرش بیماران کرونایی ندارند و هیچ بیمار کرونایی 

پشت در بیمارستان ها برای پذیرش نمی ماند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در پاسخ به پرسش ایرنا درباره 
اخبار مطرح شده مبنی بر پر شدن تخت های بیمارستانی و پذیرش 
نشدن بیماران کرونا افزود: »گزارشی که همین امروز)دوشنبه( دکتر 
جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به من داد، حاکی از این 
است که به همه بیمارستان های دولتی ابالغ شده، اکنون بیماران غیر 
کرونایی غیر اورژانسی را پذیرش نکنند و به هیچ وجه حق ندارند 

بیماران کرونایی نیازمند بستری را پذیرش نکنند.«
وی گفت: »بر اساس اعالم وزارت بهداشت هیچ بیمار مبتال به 
کووید19 پشت در بیمارستان ها نمانده است و هر بیماری که نیاز 
به بستری داشته باشد حتما پذیرش می شود.  به همه بیمارستان های 

دولتی غیر تخصصی )مانند بیمارستان های تخصصی چشم، قلب و 
ارتوپدی( نیز ابالغ شده که اکنون اولویت پذیرش را برای بیماران 
کرونا در نظر بگیرند و حق پذیرش نکردن بیماران کرونایی را در 
صورتی که نیاز به بستری داشته باشند، ندارند.« شهریاری افزود: »به 
گفته معاون درمان وزارت بهداشت اگر حتی یک بیمار کرونا در هر 
جای کشور باشد که نیازمند بستری است اما بیمارستانی از پذیرش 

او خودداری کرده، مردم گزارش آن را به سامانه 19۰ اعالم کنند، 
وزارت بهداشت حتما و در اسرع وقت رسیدگی می کند.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: »در هفته های 
اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش بار بیمارستان های کشور به 
علت افزایش بیماران بدحال کرونایی داشته ایم، حتی تعداد قابل 
توجهی از بیمارستان های خصوصی نیز درگیر کرونا شده اند اما 
اکنون جای نگرانی نیست و بیماران کرونا که نیاز به بستری داشته 
گزارش های  اساس  »بر  می شوند.« وی گفت:  مدیریت  باشند، 
وزارت بهداشت در صورتی که یک بیمارستان با کمبود تخت 
مواجه باشد، سیستم مدیریت بستری بیماران در وزارت بهداشت، 
بیمار کرونای نیازمند بستری را به نزدیکترین بیمارستان دولتی 
که جای خالی دارد، هدایت می کند، بنابراین تا کنون گزارشی از 
عدم پذیرش بیماران کرونا در کشور نداشته ایم، البته مجلس این 

موضوع را پیگیری خواهد کرد.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 

هیچ بیمار کرونایی پشت در بیمارستان ها نمی ماند


