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معاون کل وزارت بهداشت:  خبـر

هیئت  ها بهترین الگو برای رعایت شیوه  نامه  های بهداشتی خواهند شد
این  که  بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
نخل  گردانی،  قالی  شویان،  مانند  مراسمی 
را در  دسته  های طبل و سنج و تشت  گذاری 
»هیئت  ها  گفت:  داشت  نخواهیم  محرم  ایام 
شیوه  نامه  های  رعایت  برای  الگو  بهترین 

بهداشتی خواهند شد.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی درباره برگزاری 
مراسم در ایام محرم گفت: »شیوه  نامه  هایی که 
با هماهنگی هیئت  ها، سازمان  تهیه کردیم  ما 
تبلیغات اسالمی و متولیان بوده و خطوط قرمز 
آن نیز مشخص شده است؛ اصل تجمع، خالف 
مردم  به  اما  است  بهداشتی  دستورالعمل  های 
اطمینان می  دهیم که هیئت  ها این پروتکل  ها را 
کاماًل رعایت خواهند کرد و بهترین الگو برای 
رعایت شیوه  نامه  های بهداشتی خواهند شد.«
مناطق  در  عزاداری  تنوع  به  اشاره  با  وی 
مانند  »مراسمی  کرد:  تصریح  کشور  مختلف 
قالی  شویان، نخل  گردانی، دسته  های طبل و سنج 

و تشت  گذاری را نخواهیم داشت.« 
رعایت  ناظر  »بهترین  داد:  ادامه  وی 

پروتکل  های بهداشتی خود هئیت  ها خواهند 
این  که  یکی  داریم  اصلی  هدف  سه  ما  بود. 
بزرگداشت شعائر اسالمی باید صورت بگیرد، 
دوم این  که خط قرمز ما سالمتی مردم است 

و ان  شاءاهلل آخر محرم طوری خواهد شد که 
این  که  نکند و سوم  نیز تب  حتی یک شیعه 
با  از روش  های نوین عزاداری که در تلفیق 
فاصله  گذاری اجتماعی است مانند شعار »هر 

کرد.«  استفاده  باید  خانه یک حسینیه« 
این سؤال که نظارت  به  حریرچی در پاسخ 
این مراسم چگونه خواهد بود،  بر برگزاری 
تصریح کرد: »ما حدود 80 هزار هیئت رسمی 
این  با  شده  انجام  هماهنگی  طبق  و  داریم 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  ریاست  هیئت  ها، 
مسئولیت اعالم موارد و نظارت بر این مسئله 
را خواهد داشت و مسئولین هیئت  ها و مردم 
نیز ناظرین رعایت شیوه  نامه  ها خواهند بود و 

ما نیز 8000 نیروی نظارتی داریم.«
به گزارش تسنیم، معاون کل وزارت بهداشت 
در  مردم  که  می  شود  »دیده  کرد:  خاطرنشان 
هیئت  ها حساسیت  مانند  مسائل  برخی  مورد 
شمال  و  رفتن  پاساژ  اما  می  دهند  خرج  به 
رفتن    شان سرجای خودش است؛ در بازدیدی 
که چند روز پیش از بازار داشتم دیدم که در 
یک اتاق کوچک چندنفر بدون ماسک هستند 
اما دغدغه آن  ها برگزاری مراسم محرم است؛ 
مذکور  هدف  سه  یکرنگی  و  همدلی  با  باید 

را محقق کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال 
و فوتی ناشی از کووید-19 در کشور طی ۲۴ 

ساعت گذشته را اعالم کرد. 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از 
 1399 مرداد   1۵ چهارشنبه  تا  سه شنبه  روز 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو  و 
هزار و 697 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که  یک هزار و 331 
نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به 317 هزار و 

۴83 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، 18۵ بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 17 هزار و 80۲ نفر رسید.« 
وی همچنین گفت: »خوشبختانه تا کنون ۲7۴ 
هزار و 93۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۴1۲9« افزود:  الری 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« به گفته الری، تا کنون دو 
میلیون و ۵87 هزار و 83 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است. 
وی در توضیح استان های در وضعیت قرمز 
بیماری نیز گفت: »استان های مازندران، تهران، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
آذربایجان  سمنان،  کرمان،  رضوی،  خراسان 
شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز 

قرار دارند.«

الری گفت: »همچنین استان های فارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، قم، چهارمحال و بختیاری 
وضعیت  در  هم  احمد  بویر  و  کهگیلویه  و 

هشدار قرار دارند.«
وی درباره وضعیت بیماری در استان های بوشهر 
و زنجان که در وضعیت هشدار قرار دارند، 
گفت: »در استان بوشهر در اسفند ماه گذشته 
شاهد خیز نسبتا متوسط در موارد ابتال و بستری 
بودیم که این روند از فروردین ماه تا حدی 
رو به کاهش رفت. از اوایل خردادماه همسو 
با سایر استان های کشور روند موارد ابتال به 
بیماری و بستری در این استان به شکل صعودی 
درآمد؛ به طوری که تعداد موارد ابتال و بستری 
روزانه در اواسط تیر ماه به بیشترین زمان خود 

از زمان شیوع بیماری رسید.«

در  انجام شده  اقدامات  »»با  داد:  ادامه  الری 
سطح ستاد استانی کرونا و به خصوص رعایت 
پروتکل های بهداشتی از طرف مردم، آمار ابتال 
و بستری در این استان شیب نسبتا نزولی پیدا 
کرده است. هم اکنون شش شهرستان این استان 
در وضعیت قرمز و دو شهرستان نیز در وضعیت 
هشدار قرار دارند. تعداد موارد بستری روزانه 
در برخی شهرستان های این استان نظیر بوشهر، 
برازجان و گناوه دارای شدت بیشتری است.«
به طور  واصله،  »طبق گزارشات  افزود:  وی 
متوسط 7۵ درصد استان بوشهری ها از ماسک 
استفاده می کنند و امیدواریم  با استفاده جدی تر 
و همگانی تر از ماسک توسط مردم و رعایت 
روند  تداوم  شاهد  بهداشتی،  پروتکل های 

کاهشی ابتال و بستری در این استان باشیم.«
الری درباره استان زنجان نیز گفت: »در این 

در  بیماری  متوسط  نسبتا  خیز  شاهد  استان 
فروردین  از  و  بودیم  گذشته  سال  اسفندماه 
ماه روند موارد ابتال و بستری رو به کاهش 
ابتال  موارد  نمودار  اوایل خردادماه  از  رفت. 
به این بیماری مجددا در این استان به شکل 
صعودی درآمد؛ به طوری که میانگین موارد 
ابتال و بستری در اواسط تیر ماه به بیشترین 
میزان خود از زمان شیروع بیماری رسید. با 
استانی،  انجام شده در ستاد  اقدامات خوب 
افزایش تست و غربالگری و مراقبت های بیشتر 
و همکاری خوب مردم استان زنجان، نمودار 
موارد بستری روزانه نسبتا روند کاهشی یافته 
و به طور میانگین 80 درصد استان زنجانی ها از 
ماسک استفاده می کنند که امیدواریم با افزایش 
این درصد شاهد کاهش موارد ابتال و بستری 

در این استان باشیم.«
وی نسبت به خستگی کادر درمان هشدار داد و 
گفت: »خطر خستگی تیم مدافعان سالمت یکی 
از دغدغه ها و مسائل نگران کننده این روزهای 
ماست. درخواست داریم که با رعایت اصول 
سه گانه فاصله گذاری اجتماعی، شست و شوی 
مرتب دست ها و استفاده از ماسک از فشار 
کاری این عزیزان بکاهیم تا مراقبت های بهتر 
و بیشتری به بیماران بستری در بیمارستان ها 

ارایه شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تعطیالت 
پیش رو تاکید کرد: »در تعطیالت پیش رو از 
سفر غیرضروری به استان های دارای وضعیت 

قرمز و هشدار بپرهیزید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۶۹۷  ابتال و ۱۸۵ فوتی جدید کرونا در کشور


