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یادداشت

تا   شهریور صبر کنید
  ایرج حریرچی 

معاون کل وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

امروز دقیقا یک ماه از اجباری شدن استفاده از 
ماسک در محیط های عمومی می گذرد و حتما 
با وجود  این سوال مطرح شده است که چرا 
اجرای این طرح، هنوز آمار مرگ ومیر روزانه 
ناشی از کرونا باالست. هموطنان باید توجه داشته 
باشند هر تغییر منفی یا مثبتی که در شیوه اجرای 
پروتکل های بهداشتی در سطح عمومی جامعه 
رخ می دهد، اگر این تغییر اقدامی معنادار برای 
پیشگیری از ابتالی شهروندان به کرونا باشد، اثر 
آن در تعداد مبتالیان بین پنج تا هفت روز بعد، 
در تعداد بستری شدگان بین دو تا سه هفته بعد 
و در مرگ ومیر ناشی از بیماری بین چهار تا 

شش هفته بعد مشخص خواهد شد. 
بنابراین وقتی اجباری شدن استفاده از ماسک 
از روز 1۵ تیر آغاز شده است، برای این که اثر 
اجرایی شدن این طرح را در کاهش فوتی های 
تا  باید  همچنان  ببینیم،  کرونا  از  ناشی  روزانه 

اواخر مرداد و اوایل شهریور صبر کنیم. ولی آمار 
بستری شدگان ناشی از کرونا در کل کشور در 
روزهای اخیر تا حدودی کاهش یافته است که 
قطعا مهم ترین علت آن باالتر رفتن میزان پایبندی 
مردم به پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده 

از ماسک در محیط های عمومی بوده است. البته 
ممکن است در برخی بیمارستان های شهرهای 
مختلف آمار بیماران کرونایی بستری شده در 
براساس  اما  باشد،  شده  بیشتر  اخیر  روزهای 
بستری شدگان،  تعداد  ما،  بررسی های  آخرین 

هم در سراسر کشور و هم در سطح پایتخت 
در مجموع کاهشی نسبی داشته است.  

همچنین براساس آخرین بررسی های کارشناسان 
وزارت بهداشت، میزان استفاده از ماسک در شهرهای 
کشور به 6۰ تا 7۰ درصد رسیده است، ولی متاسفانه 
میزان پایبندی به این دستورالعمل در مناطق روستایی 
و حاشیه شهرها کمتر است. در این خصوص باید 
توجه داشت اگر قرار باشد استفاده از ماسک تاثیر 
معناداری روی کاهش آمار مبتالیان و جانباختگان 
ناشی از کرونا داشته باشد، حداقل باید از سوی ۸۰ 
درصد شهروندان رعایت شود و البته اگر این میزان 
به باالی 9۰ درصد برسد، قطعا تاثیر مطلوب تری 
روی آمارهای روزانه مربوط به کرونا خواهد داشت. 
عالوه بر این، مردم ما باید در نظر داشته باشند اگر 
در یک محیط صد نفر حضور داشته باشند و فقط 
یک نفر از آنها ماسک نزده باشد، بازهم احتمال 
آلودگی آن محیط به ویروس کرونا وجود دارد و 
حتی در چنین شرایطی نیز حتما باید پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کرد. جام جم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو طرح 
ترافیک تهران در هفته آینده بر اساس تصمیم اتخاذ شده در 
کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا خبر داد.
 به گزارش سپید، سید مناف هاشمی، در حاشیه بیست و نهمین 
جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت ملی 
بیماری کرونا در خصوص طرح ترافیک شهر تهران گفت: 
»متناسب با تصمیم هفته گذشته که مقرر شد یک هفته طرح 
ترافیک تهران تعلیق و بررسی های الزم در رابطه با آسیب های 
آن انجام شود، ظرف 4 روز گذشته با تعامل و همکاری وزارت 

بهداشت، فرماندهی ستاد مقابله با کرونای تهران و استانداری 
تهران گزارشی را در این جلسه ارائه دادیم.«

وی افزود: »بر اساس این گزارش لغو طرح ترافیک تأثیر چندانی 
درکاهش مسافرین مترو و اتوبوس نداشته و این کاهش در حد 

3 یا 4 درصد بوده است.«
معاون شهردار تهران ادامه داد: »استفاده شهروندان از ماسک در 
مترو و بی آر تی حدود 9۸ درصد است و در سایر اتوبوس ها این 
آمار کمتر است که در تالش هستیم افزایش استفاده از ماسک 
در اتوبوس های عادی را نیز در میان شهروندان افزایش دهیم.«
وی تاکید کرد: »به دلیل قرمز بودن وضعیت تهران و اثرگذاری 

روانی موضوع لغو طرح ترافیک شهرداری تهران با تصمیم 
جلسه کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا برای هفته 

آینده نیز طرح ترافیک لغو می شود.«
هاشمی بیان کرد: » امیدواریم با بررسی های دوباره و حاصل 
شدن این نتیجه که لغو طرح ترافیک در کاهش مسافرین اثر 
چندانی نداشته همراهی را برای اجرای طرح داشته باشیم. در 
حقیقت اگر تراکم حجم خودروها و سفرهای غیر ضروری 
کاهش پیدا نکند، انضباط شهری به هم می ریزد و امیدواریم 
بتوانیم بعد از این یک هفته طرح ترافیک را اجرایی کنیم البته 

هیچ چیز مهمتر از سالمتی شهروندان نیست.«

طرح ترافیک برای هفته آینده نیز لغو شد

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینکه همه دیابتی ها پرخطر 
محسوب نمی شوند و فقط افراد دارای دیابت کنترل نشده و چاقی 
مفرط در خطر بیشتری هستند، توصیه کرد: »زدن ماسک و رعایت 
فاصله فیزیکی و قرار داشتن در جریان هوا از ملزوماتی است که 

این افراد باید بیشتر توجه کنند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای همه افراد جامعه الزامی است 
و خطر ویروس کرونا را دور می کند، اظهار داشت: »بیماران دارای 
دیابت کنترل نشده در رده بیماران پرخطر قرار دارند و باید در رعایت 

پروتکل ها دقت بیشتری داشته باشند.« 
وی توضیح داد: »این افراد باید حتی االمکان از تماس با افراد دیگر 
پرهیز کنند و خانه ماندن را بر امور دیگر ترجیح دهند. در صورتی 
که مجبور به بیرون رفتن هستند حتما از ماسک استفاده کنند و فاصله 
فیزیکی را با سایرین رعایت کنند. ضمن اینکه در محیط کاری مشغول 

باشند که سیستم تهویه مناسب داشته باشد.«

این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه این بیماران، افرادی 
هستند که احتمال ابتال به کرونا در آنان باالست و به اصطالح »های 
ریسک« محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: »سایر افراد پرخطر، 
بیماران قلبی و عروقی، بیماران دارای فشار خون باال و کنترل نشده، 
بیماران کلیوی که دیالیز می شوند یا افرادی که سرطان دارند و 
شیمی درمانی می شوند و سیستم ایمنی ضعیفی دارند هستند که اگر 
به ویروس مبتال شوند ریسک خطر مرگ در آنان باالست و باید در 

رعایت پروتکل ها دقت بیشتری داشته باشند.«
محرز با یادآوری اینکه همه افراد دیابتی پرخطر محسوب نمی شوند 
و فقط افراد دارای دیابت کنترل نشده و چاقی مفرط در خطر بیشتری 
هستند، توصیه کرد: »چاقی یکی از ریز فاکتورهای مهم در ایجاد 
بیماری شدید است و مراجعه کنندگانی داشتیم که هیچ بیماری زمینه ای 
نداشتند اما به دلیل چاقی مفرط مبتال به ویروس شده و جان خود 
را از دست داده اند.« محرز در پاسخ به این پرسش که گروه خونی 
نقشی در ابتال به این ویروس دارد یا خیر؟ تصریح کرد: »افراد دارای 

گروه خونی نوع A  ممکن است شدیدتر به ویروس مبتال شوند اما 
اینکه مابقی گروه خون ها مبتال نمی شود کذب است.«

وی تاکید کرد: »همه انواع گروه خونی در معرض ابتال هستند اما 
گروه خونی A پرخطر هستند.« محرز درباره جمع آوری زباله های 
بیماران کرونایی نیز توصیه کرد: »مبتالیان به کرونا باید دستمالی که 
استفاده می کنند را در ظرف َدردار بیاندازد که کیسه زباله در آن گنجانده 
شده باشد. همچنین کسی که این ظرف را جمع می کند باید ماسک 

بزند و کیسه نایلون را گره زده از خانه خارج کند.«
وی ادامه داد: »با رعایت نکات بهداشتی، ویروس در سایر فضای خانه 
منتشر نمی شود. ضمن اینکه تاکید می کنیم اتاقی که بیمار کرونایی 
در آن قرنطینه شده، باید از سیستم تهویه خوبی برخوردار باشد و 

محل عبور هوا داشته باشد.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه قدرت سرایت ویروس 
کرونا 1۰ برابر شده، دلیل آن را اینگونه عنوان کرد: »جهش ژنتیکی 

این ویروس باعث شده که قدرت سرایت آن بیشتر شود.«

محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

 کرونا   در کمین دیابتی های چاق است


