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رئیس شبکه بهداشت  و درمان رامسر: 

مناطق ییالقی رامسر به کانون شیوع ویروس کرونا  تبدیل شده است
رئیس شبکه بهداشت ودرمان رامسر گفت: »با 
توجه به تردد زیاد خوش نشینان و گردشگران 
به مناطق ییالقی شهرستان، این مناطق به کانون 

شیوع بیماری کرونا تبدیل شده است.« 
به گزارش سپید، حمیدرضا مبشری روز دوشنبه 
افزود:  کرونای شهرستان  با  مبارزه  در جلسه 
»متاسفانه برگزاری مراسم در تاالرها و مساجد 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی به مهم ترین 
عامل شیوع مجدد ویروس کرونا در رامسر تبدیل 
شده و وضعیت شهرستان را قرمز کرده است.«
وی با اظهار این که در حال حاضر بیشترین 
گفت:  است،  ییالقی  مناطق  به  مربوط  شیوع 
»عدم هماهنگی و کنترل مناطق ییالقی و دیگر 
به  مناطق  این  تا  شده  سبب  روستایی  مناطق 

کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شود.«
شیوع  وضعیت  رامسر  بهداشت  شبکه  رئیس 
ماه  اسفند  مشابه  را  شهرستان  این  در  کرونا 
از  »یکی  افزود:  و  کرد  توصیف  سال گذشته 
افراد  که  است  این  ما  روی  پیش  مشکالت 
میان  در  بیماری  بدون هیچ گونه عالیم  ناقل، 
مردم در حال تردد هستند و در صورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی خطر ابتال دیگر 

افراد جامعه را هم تهدید می کند.« 
افزایی تمامی دستگاه ها  مبشری خواستار هم 
برای نظارت و کنترل بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی شد و گفت: »برخورد با عوامل برگزار 
استانی  پیرو مصوبات  باغ ها  در  مراسم  کننده 
است،  شده  گذاشته  بهداشت  شبکه  عهده  به 
 ولی واقعیت این است که شبکه بهداشت به 
تنهایی امکان برخورد با این معضل را ندارد 
کار  این  در  هم  انتظامی  نیروی  است  نیاز  و 

دخیل باشد.«
همچنین  رامسر  کرونای  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
از عدم همکاری ادارات شهرستان در اجرای 

برخی مصوبات ستاد کرونا انتقاد کرد و افزود:  
»بر اساس مصوبه این ستاد مبنی بر معرفی یک 
بهداشت،   شبکه  به  نهاد  هر  از سوی  نماینده 
تاکنون هیچ کدام از ادارات نماینده ای به شبکه 
بهداشت معرفی نکرده اند.« مبشری با اشاره به 
کمبود نیروی درمانی در بیمارستان ها، افزود: 
نهادهای  بین  همکاری  و  تعامل  »چنانچه 
کنترل  شک  بدون  باشد،  ضعیف  شهرستان 

اوضاع سخت خواهد شد.«

بازگشت محدودیت های اسفند 
فرماندار رامسر نیز در این جلسه گفت: »متاسفانه 
شهرستان رامسر کماکان در وضعیت قرمز قرار 

ادامه این وضعیت موجب می شود تا  دارد و 
قطعا  که  بازگردد  ماه  اسفند  محدودیت های 
اقتصادی  و  اجتماعی  هزینه های  و  پیامدها 

سنگینی در پی خواهد داشت.« 
محمد آزاد افزود: »به دلیل اهمیت موضوع طی 
چهار روز  گذشته 2۸ مصوبه ستاد مبارزه با 
کرونا برای پیشگیری و مقابله با این ویروس 
در اختیار دستگاه های اجرایی شهرستان قرار 
گرفت و تاکید شد که تمامیبندهای مصوبات 
جلسات ستاد کرونا باید از سوی دستگاه های 

ذیربط شهرستان اجرایی و عملیاتی شود.«
تاکید  با  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
پروتکل های  رعایت  برای  مردم  همراهی  بر 

»چنانچه  گفت:  اجتماعی،  فاصله  و  بهداشتی 
اجتماعی  فاصله  و  و  بهداشتی  پروتکل های 
به  ناچار  نشود،  رعایت  عمومی  فضاهای  در 

تعطیلی این مکان ها هستیم.«
آزاد افزود: »استانداری مازندران صراحتا اعالم 
کرد تمامی تجمع ها به صورت ختم در مساجد، 
جشن در تاالرها و باغ ها ممنوع است و برخورد 
با افراد برگزار کننده با شبکه بهداشت، اداره 
انتظامی  نیروی  هماهنگی  همراه  به  صنعت 

خواهد بود.«
به گزارش ایرنا، شهرستان ۸۰ هزار نفری رامسر 
شهرستان  هفت  از  یکی  مازندران  غرب  در 

دارای وضعیت قرمز کرونایی استان است.

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت اهدای پالسما 
از سوی بهبود یافتگان کووید-19، گفت: »درخواست ها برای 
پالسمای بهبود یافتگان کرونا در استان های تهران، اصفهان، 

گیالن، مازندران، البرز و فارس زیادتر است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به آخرین وضعیت جمع آوری پالسمای بهبود یافتگان 
کرونا، گفت: »تاکنون بیش از 34۰۰ نفر از افراد بهبود یافته 
از بیماری کووید-19 در سراسر کشور جهت اهدای پالسما 
به 22 مرکز مختص این کار در انتقال خون مراجعه کرده اند.«
وی افزود: »از این تعداد مراجعه کننده 27۰۰ واحد پالسما 
اهدا شده است. باید توجه کرد که بیشترین میزان مراجعات 
به ترتیب در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان 

رضوی و کرمانشاه بوده است.«
حاجی بیگی ادامه داد: »با توجه به درخواست باالی پزشکان 
و تقاضای زیاد برای پالسمای بهبود یافتگان کووید-19 و 

با پالسما در  تاثیرگذاری درمان  میزان  به  توجه  با  همچنین 
به کرونا مبتال شده و  افرادی که  از  به کرونا،  بیماران مبتال 
اکنون بهبود یافته اند، خواستاریم که جهت اهدای پالسما به 

مراکز انتقال خون مراجعه کنند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه نیاز به اهدای پالسما 
از سوی بهبود یافتگان کووید-19 در کالنشهرها بیشتر است، 

گفت: »درخواست ها برای پالسمای بهبود یافتگان کرونا در 
استان های تهران، اصفهان، گیالن، مازندران، البرز و فارس زیادتر 
است. در عین حال این افراد با همه گروه های خونی مراجعه 
کنند. باید توجه کرد که در جمعیت عمومی کشور گروه خونی 
AB مثبت تنها هفت درصد است و نیاز به این گروه خونی 
 AB بیشتر احساس می شود. همچنین پالسمای گروه خونی

مثبت در پالسما درمانی، دهنده عمومی محسوب می شود.«
حاجی بیگی در ادامه درباره وضعیت اهدای خون در کشور 
نیز گفت: »به همه گروه های خونی در کشور نیاز است. در 
عین حال سازمان انتقال خون ایران موظف به تامین خون و 
فراورده های خونی در بیش از 9۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی 
در کشور است.« وی تاکید کرد: »بنابراین از آنجایی که تهیه 
و توزیع خون و فراورده های آن در سراسر کشور بر عهده 
ایثارگر برای  ایران است، حضور مردم  انتقال خون  سازمان 

اهدای خون ضروری است.«

سخنگوی سازمان انتقال خون مطرح کرد

نیاز کالنشهرها به پالسمای بهبودیافتگان کرونا 


