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رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا: خبـر

مبتالیان شرعا و قانونا مکلفند خود را 2 هفته قرنطینه کنند
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر، نگران کننده است

رییس جمهوری با تاکید بر لزوم تشدید مراقبت ها در فصل پاییز گفت: 
»باید در آموزش ها، موارد را به صورت ریزتر، دقیق تر و ملموس تر 
برای مردم توضیح دهیم تا هر کسی مبتال شد وظیفه شرعی و قانونی 
خود دانسته و دو هفته خود را قرنطینه کند و حتی با اعضای خانواده 

خود ارتباط نداشته باشد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که روز گذشته برگزار شد گفت: »با شروع فصل پاییز باید مراقبت ها 
را در سطح کشور در زمینه این بیماری کرونا تشدید کنیم، به دلیل 
این که همزمان بیماری های دیگری مثل آنفلوآنزا، سرماخوردگی یا 
بیماری های دیگری در کشور شروع می شود، اخیرا در بعضی کشورهای 
همسایه بیماری هایی مثل شبه ذات الریه که از کرونا هم خطرناک تر 
است شروع شده است. بنابراین ما همه مراقبت ها را باید انجام دهیم.«
رییس جمهوری ادامه داد: »ما وارد فصلی می شویم که همه باید 
مراقبت ها را باال ببریم. در این شرایط مردم می دانند باالی 30 میلیون 
نفر در دنیا به این کوید 19 مبتال شده اند و از این تعداد نزدیک یک 
میلیون نفر هم فوت کرده اند. این یکی از آثار خطرناک کوید 19 است 
که جان مردم را به خطر می اندازد. عالوه بر آن مشکالت دیگری 
هم از نظر روانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و آموزشی در جامعه 
تاثیرگذار است. بیماری با این همه ویژگی های خاص است که امروز 
با همه گیری دنیا را گرفتار کرده است.« وی افزود: »اقدامات مهمی 
را در این زمینه انجام دادیم. باز هم باید روی برخی اقدامات تاکید 
کنیم و روی برخی اقدامات با مراقبت و دقت بیشتر کار را به پیش 
ببریم. در دوران کرونا و پساکرونا تا مدتی گرفتار خواهیم بود سرمایه 
گذاری ها شکل متفاوتی گرفته است و ما هم امروز در کشور باید این 
کار را بکنیم، امروز سرمایه گذاری در بخش سالمت، بهداشت، اقتصاد 
دانش بنیان، اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک را باید تشدید کنیم. 
یعنی سرمایه گذاری ها از برخی از امور که در این شرایط سخت و 
مشکل است باید به سمت اموری هدایت کنیم که ضرورت دارد و 
می تواندشرایط اقتصادی را دچار تغییر کند.در عین حال جامعه هم 

در زندگی و اقتصاد شرایط مناسب را داشته باشد.«
روحانی با تاکید بر لزوم توجه مردم به سبک زندگی گفت: »مردم 
می پرسند که تا چه زمانی باید ماسک بزنیم و سفر کم برویم یا 
فاصله اجتماعی را رعایت کنیم؟ باید بی حوصلگی را کنار بگذاریم؛ 
این سبک زندگی را باید میان مدت و بلند مدت ببینیم و باید تمام 
امسال را مدنظر قرار دهیم. حتی ممکن است سال آینده هم نیاز باشد 

همه اصول بهداشتی را مراعات کنیم و زندگی را باید با سبک جدید 
بنیانگذاری کنیم، حتی اگر واکسن هم در دسترس بگیرد باید سبک 

زندگی ما ادامه پیدا کند.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »امروز آماری که در جلسه دولت ارائه 
شد ما دیدیم در برخی از استان ها، افرادی امروز بستری هستند که 
چند ماه پیش، همانجا بستری بودند و دو مرتبه بستری شده اند. یعنی 
یک فردی به کووید 19 مبتال شده و به بیمارستان رفته و بستری 
شده و معالجه و ترخیص شده و بعد از گذشت چند ماه، دومرتبه 
مبتال شده است. این داستان خود واکسن را هم زیر عالمت سوال 
قرار می دهد که اگر واکسن هم آمد، چقدر تاثیر دارد، فردی که به 
این بیماری مبتال شده و 2-3 ماه بیشتر وی را حفاظت نکرده و دو 
مرتبه گرفتار این بیماری شده، واکسن چه کار می تواند انجام بدهد!؟«
وی اظهار کرد: »ما نمی دانیم آثار واکسن چقدر است و چند ماه آثار 
مثبت دارد و ایمنی ایجاد می کند. بنابراین حتی اگر واکسن هم برسد، 
باید همچنان اصول بهداشتی را ادامه بدهیم، باید ماسک، فاصله گذاری 
و شستن دست ها، ضدعفونی کردن ها و همه اصول را ادامه بدهیم 
و از ترددهای غیرضروری، باز هم پرهیز کنیم. حتی در شرایطی که 
واکسن در اختیار ما قرار بگیرد، ما نمی توانیم شرایط را عادی در نظر 
بگیریم، نکته دیگری که بر آن تاکید دارم، یکسری دوگانگی هایی 
است که در فضای مجازی و یا در برخی از روزنامه های مطرح 
می شود، باید دوگانه انگاری ها نادرست در دوران کرونا مانند »سالمت یا 
معیشت«، »سالمت یا دیانت«، »سالمت یا فعالیت اجتماعی«، »سالمت 
یا آموزش و مهارت« کنار گذاشته شود و همه این دوگانه ها در کنار 

هم مدنظر قرار گیرد.«
روحانی ادامه داد: »ما نباید فکر کنیم به مدرسه رفت مبتال می شود 
ولی اگر در کوچه بازی کند مبتال نخواهد شد، و یا اگر یک جوانی به 
دبیرستان رفت مبتال می شود اما اگر در یک مهمانی خانوادگی شرکت 
کرد، مبتال نمی شود. این کووید19 مکان خاص، تعلق خاص، اجتماع 
خاص و عنوان خاص ندارد و در همه جا هست، در آزمون سراسری 
برخی نگران بودند و به من نامه نوشتند و ابراز نگرانی کردند که یک 
میلیون نفر در کنار هم آزمون می دهند و گفتند که امسال را رها کنید 
و بگذارید یک سال عقب بیفتد و نتیجه کار آنها مشخص نباشد؛ 
شما می دانید که در این صورت چه بار سنگین روحی و روانی و 

اضطراب و دلهره و حتی افسردگی ایجاد می شد.«
رییس جمهوری گفت: »این همان دوگانه ای است که شما نمی پذیرید. 

یا سالمت یا کنکور، نه! هم سالمت و هم کنکور، شما دیدید که 
یک میلیون نفر در کنکور شرکت کردند و هیچ ابتالیی نداشت و این 
از عجایب است و بعد که تعداد افرادی که احتمال مشکل ابتال را 
داشتند غربالگری کردند، 5۶ نفر بودند، تست های آنها منفی و معلوم 
شد که آزمون دقیقا با پروتکل های بهداشتی به سالمت برگزار شده 
است، اجرای پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا مهم است، 
اینکه کجا، چگونه، چه شغل و شرایطی اعم از سنی و غیره داریم 
تفاوتی ندارد، مهم رعایت پروتکل های بهداشتی است؛ اوایل کرونا این 
ذهنیت ایجاد شده بود که افراد ۶0 سال به باال یا افراد دارای بیماری 
زمینه ای مبتال می شوند در حالی مشاهده کردیم که در این بیماری، 
ابتال از نظر سنی تفاوتی ندارد و ممکن است یک کودک، جوان یا 

نوجوان به آن مبتال شوند.«
وی اظهار کرد: »همه اعم از کودک و نوجوان و میانسال و سالمند 
باید اصول و پروتکل های بهداشتی را تا زمانی که کامال مصون شویم، 
رعایت کنیم، این زمان  مشخص نیست و همه باید حراست و حفاظت 
کنیم و کار را پیش ببریم. در نشست امروز بر مراعات مردم نسبت به 
پروتکل ها تاکید شد، آمار نگران کننده ای از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ارائه شد که  طبق آن گزارش، مراعات مردم 
در کشور در هفته های قبل از ۸2 درصد به ۶2  درصد کاهش یافته 
و این بسیار نگران کننده است، اگر مردم بخواهند مساله مراقبت را 
کنار بگذارند، به هشدارها و به آموزش های عمومی از طریق رسانه ها 
توجه نکنند با مشکل بزرگی مواجه می شویم. نمودارها نشان می دهد 
که هر جا مراعات مردم پایین آمده از هفته بعد افزایش بیماری را داریم 
و هفته بعد از آن تعداد افراد بستری و هفته بعد هم مرگ و میر اضافه 

می شود و این یک زنجیره است که در کنار هم انجام می شود .«
روحانی از مردم خواست و تاکید کرد تا در همه جا و همه حالت این 
اصول مورد تاکید را مدنظر قرار دهند و از وزارت بهداشت و صدا و 
سیما و سایر رسانه ها هم خواست آموزش ملموس تری با شیوه های 
مختلف به مردم ارائه کنند و افزود: »یکی کووید 19 گرفته یک هفته 
بعد در اداره راه می رفت از او پرسیده می شد در هفته گذشته حسی 
نداشتی می گفت چرا سر درد داشتم عطسه می کردم آسپرین خوردم 
خوب شدم، پاییز در راه است و مردم از این به بعد کرونا را به سرما 
خوردگی پیوند می دهند در حالی که هر عالمتی می آید نخست بدترین 
حالت را در نظر گرفته و بگوییم این کووید 19 است تا بعد روشن 

شود نیست و خیال مان راحت شود.«
رییس جمهوری ادامه داد: »عالئم کووید 19 این نیست حتما سرفه 
کنیم، یکی می گوید بدنم درد می کرد عطسه نمی کردم. بحث سر سرفه 
و عطسه نیست این بیماری عالئم مختلفی دارد. فرد مبتال دربویایی و 
چشایی هم دچار اختالل می شود و باید مراجعه کند. در آموزش موارد 
را به صورت ریزتر، دقیق تر و ملموس تر برای مردم توضیح دهیم تا 
هر کسی مبتال شد وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و دو هفته خود 

را ایزوله کند و حتی با اعضای خانواده خود ارتباط نداشته باشد.«
وی دلیل فاصله بیشتر مبتالیان در کشور ما با برخی کشور را در 
میزان مراعات کردن یا نکردن دانست و گفت: »پزشکی و پرستاری 
همان است و حتی کادر پزشکی ما دلسوزتر و فداکارتر هم هستند. 
اما مردم آن کشورها در زمان مبتال 1۴ روز مراعات می کنند و اینجا 
مراعات نمی کنند تا کار به بیمارستان بکشد. آموزش مردم برای این 
است که وقتی حس کنند مبتال شدند بدانند چگونه باید از خود 

مراقبتی داشته باشند.«
روحانی در پایان با بیان دو نکته مهم دیگر درباره قاچاق کاال و ورود 
گردشگر اظهار کرد: »قاچاق کاال متاسفانه در کشور ما وجود دارد و 
اینکه عدد آن چقدر است محل بحث است. همه ما از مرزبانی گرفته 
تا نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، گمرکات و ستاد مبارز با قاچاق 

کاال و ارز در برابر قاچاق کاال مسئول هستیم.ایرنا«


