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اتحاد دو غول داروسازی جهان برای تولید ۲ میلیارد دوز واکسن کرونا
دو غول داروسازی جهان در بیانیه ای اعالم کردند 
به صورت مشترک اقدام به تولید ۲ میلیارد دوز 

واکسن کووید ۱۹ خواهند کرد. 
به گزارش سپید، پس از ظهور ویروس کرونا 
تمامی  تقریبًا  اینک  هم  چین،  ووهان  شهر  از 
کشور های جهان با شدت های مختلف درگیر 
این ویروس شده اند. از این میان، آمریکا با بیش 
از ۶ میلیون و ۶۶۰ هزار مبتال در رده نخست و 
هند با ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار مبتال در رده دوم 
کشور های جهان از جنبه شیوع بیماری کرونا 
قرار دارند. پس از استیصال و ناتوانی واشنگتن 
و دهلی نو در مدیریت و کنترل بیمار، حال دو 
غول داروسازی آمریکایی و هندی همگام اعالم 
کردند برای تولید واکسن کووید ۱۹ با یکدیگر 

همکاری خواهند کرد. 
بر این اساس، شرکت نوواکس، غول داروسازی 
آمریکا و شرکت سروم هند، بزرگترین تولید 
کننده واکسن جهان اعالم کردند در برنامه ای 
مشترک اقدام به تولید ۲ میلیارد واکسن کرونا 
اوت  ماه  در  پیش تر  کرد.  خواهند  جهان  در 
میالدی این دو شرکت داروسازی اعالم کردند 
تولید  را  کرونا  واکسن  از  دوز  میلیارد  یک 
خواهند کرد. حال دو طرف به دلیل افزایش 
تقاضا و تشدید بحران کرونا توافق کردند دو 
میلیارد دوز از واکسن کووید ۱۹ را به صورت 

کنند.  تولید  مشترک 
آمده  داروسازی جهان  دو غول  این  بیانیه  در 
است: »شرکت سروم هند قرار است پادتن های 
واکسن شرکت نوواکس را به صورت گسترده 
در خاک هند تولید کند. با این کار تا سال ۲۰۲۱ 
میالدی ظرفیت تولید واکسن این شرکت دو 

برابر خواهد شد و بیش از ۲ میلیارد دوز از آن 
به بازار عرضه می شود.«

شرکت نوواکس در کنار شرکت مدرنا، دو غول 
داروسازی آمریکا هستند که در مرحله پایانی 
مهندسان  دارند.  قرار  کرونا  واکسن  آزمایش 
این  توسعه  حال  در  نوواکس  شرکت  ژنتیک 
واکسن هستند. تحقیقات این شرکت در محیط 
آزمایشگاهی منجر به پاسخ ایمنی و مقاومت در 

موش ها و میمون ها شده است. 

شرکت نوواکس مرحله سوم آزمایش کرونای 
آغاز  اکتبر  ماه  از  به صورت گسترده  را  خود 
خواهد کرد. به دلیل استاندارد های باالی این 
آمریکا  آزمایش های خود،  شرکت دارویی در 
۱۰۰ میلیون دوز و بریتانیا ۶۰ میلیون دوز از 
این واکسن را برای سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ 
میالدی سفارش داده اند. این شرکت وعده داده 
است در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایشات 
مرحله سوم، ۱۰۰ میلیون دوز واکسن سفارش 

داده شده از سوی دولت آمریکا را در ماه ژانویه 
)نخستین ماه میالدی( به این کشور تحویل دهد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دولت های 
آلمان، انگلیس و آمریکا امیدوارند بتوانند از اوایل 
سال ۲۰۲۱ میالدی واکسیناسیون عمومی در مقابل 
کووید ۱۹ را آغاز کنند. با این حال، دولت فدرال 
آمریکا نیز به مقامات محلی )ایالتی( اعالم کرده 
است خود را برای توزیع واکسن کرونا در ماه 

نوامبر سال جاری میالدی آماده کنند.

روز جمعه با عبور شمار مبتالیان جهانی کرونا از ۳۰ میلیون 
نفر و هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به »میزان نگران 
کننده انتقال«،  بخش های وسیعی از اروپا برای جلوگیری از 

شیوع آن محدودیت های گسترده جدیدی اعمال کردند.
به  گزارش سپید، انگلیس تجمعات را محدود کرده و فرانسه 
قرار است محدودیت های جدیدی را برای شهرهای بزرگ 
ایجاد کند و این در حالی است که دولت های سراسر قاره اروپا 

در حال مبارزه با فعالیت جدید بیماری کووید-۱۹ هستند.
بیش از ۹۵۰ هزار نفر از زمان شیوع کروناویروس تاکنون جان 
خود را از دست داده اند که از این آمار بیش از ۲۰۰ هزار نفر 

متعلق به اروپا بوده است. 
هانس کلوگه، مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا 
گفت که پس از ثبت ۵۴ هزار مورد ابتال در هفته گذشته در 
این قاره باید زنگ خطری در منطقه به صدا درآید، چرا که 

این آمار یک رکورد جدید محسوب می شود. 
کلوگه در یک کنفرانس خبری آنالین از کپنهاگ اظهار داشت 
اگرچه این اعداد نشانه تست گیری گسترده تری است اما همچنین 
میزان نگران کننده انتقال را در سراسر منطقه نشان می دهد. 

فعالیت مجدد کرونا در مادرید، پایتخت اسپانیا نیز شروع شده و 
بسیاری خواستار اقدام قاطع در برابر این شیوع از دولت مرکزی 

شدند که قرار است محدودیت های جدیدی را تعیین کند. 
مقامات مادرید هشدار دادند که سیستم مراقبت های بهداشتی 
منطقه تحت فشارهای فزاینده ای قرار دارد. از میان پنج تخت 
بیمارستان یک تخت در میان موج دوم بیماری کووید-۱۹ 

توسط بیماران کرونایی اشغال می شود. 
پس از آنکه مقام ارشد بهداشت منطقه ای اروپا در روز چهارشنبه 
احتمال افزایش شیوع در مناطق را اعالم کرد، اضطراب در 
مورد احتمال بازگشت به قرنطینه نیز در حال افزایش است. 
در انگلیس هم محدودیت های جدید آغاز می شود. بوریس 

جانسون، نخست وزیر این کشور هشدار داد که ممکن است 
عفونت  اوج  دومین  از  تا  شوند  تعطیل  زودتر  رستوران ها 

جلوگیری شود. 
حدود دو میلیون نفر در شمال شرقی انگلیس از جمله در 
با مردم  شهرهای نیوکاسل و ساندرلند دیگر اجازه مالقات 
در خارج از خانه خود را ندارند و مکان های تفریحی باید تا 

ساعت ۱۰ شب بسته شوند. 
روز دوشنبه دولت در سراسر انگلیس قوانینی وضع کرد که 
معاشرت را به گروه های شش نفره یا کمتر محدود کند، زیرا 
موارد روزانه ابتال به سطحی افزایش یافته که از اوایل ماه مه 

دیده نشده است. 
مقامات فرانسوی همچنین در حال آماده سازی محدودیت های 
شدیدتر در چندین شهر برای جلوگیری از فعالیت مجدد کرونا 
هستند. این کشور طی هفته گذشته تقریبًا ۱۰ هزار مورد جدید 

ابتال در روز را ثبت کرده است. 
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر بهداشت این کشور 
پس از اعمال محدودیت در مجامع عمومی در این هفته در 
نیز تا روز شنبه  بوردو و مارسی گفت که در لیون و نیس 

قوانین جدید اعمال می شود.ایسنا

اعمال محدودیت های جدید در اروپا همزمان با موج دوم کرونا 
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