
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور مطرح کرد خبـر

رشد 2 برابری بیماران بستری کرونا در تهران
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو 
اینکه دوسوم استان های کشور  بیان  با  پاستور 
با افزایش موارد ابتال به کرونا روبرو شده اند، 
گفت: »موارد بستری در تهران نسبت به گذشته 

دو برابر شده است.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو 
با فارس درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، 
اظهار داشت: »بر اساس آخرین گزارش  تحلیلی 
هفتگی که کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا در 21 
شهریور منتشر کرده اعالم شده است که در 12 
استان روند بیماری کووید-19 صعودی است یا 
احتماالً شروع یک پیک جدید را تجربه می کنند.«
وی ادامه داد: »درباره 6 استان نیز تغییرات مختصر 
صعودی گزارش شده است؛ یعنی به تعبیری 
یک  از  بعد  کشور  استان های  سوم  دو  حدود 
بودند،  کرده  تجربه  که  پایداری  نسبتا  شرایط 
شاهد  را  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش  مجددا 
بوده اند و این روند افزایشی در هفته اخیر نیز 

ادامه داشته است.«
و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رئیس 
بازپدید انستیتو پاستور ایران افزود: »اغلب موارد 
ابتالیی که روزانه گزارش می شود، بیماران بستری 

در بیمارستان هستند. وقتی ما درباره بیمار بستری 
به  فرد  یک  که  زمانی  دوره  می کنیم،  صحبت 
ویروس آلوده شده و به مرحله بستری برسد، 
معموال به یک بازه زمانی دو تا سه هفته زمان 

نیاز دارد.«
مصطفوی اضافه کرد: »واقعیت این است که باید 
ببینیم دو تا سه هفته پیش چه اتفاقاتی در کشور 

افتاده و تاثیر آن را بر روند فعلی اپیدمی بررسی 
کنیم. بحث افزایش مسافرت ها در اوایل شهریور 
مطرح بود؛ سفرها هم از حیث شدت در تعداد 
آن قابل توجه بود و هم از این حیث که معموالً 
آنچه مشاهده شد، این بود که  افرادی که به سفر 
می روند، معموالً پروتکل های بهداشتی را خیلی 
رعایت نمی کردند و در تجمعاتی شرکت داشتند 

که پرخطر بود.« وی متذکر شد: »اصوالً هرنوع 
تجمعی که اتفاق بیفتد و در آن چارچوب های 
بهداشتی رعایت نشود؛ به خصوص اینکه تجمعی 
باشد که در اماکن سرپوشیده باشد می تواند شامل 
مجالس عزاداری، حضور در اماکن خرید، مدرسه 
و... باشد؛ در نتیجه همه این تجمعات ریسک 
ابتال افزایش می یابد.« رئیس بخش اپیدمیولوژی 
انستیتوپاستور ایران در پاسخ به این پرسش که 
اکنون وضعیت استان تهران چگونه است؟، بیان 
داشت: »آنچه گزارش ها می گوید، این است که 
افزایش قابل توجه  با  در تهران هم  ما مجدداً 

موارد بستری مواجه شده ایم.«
مصطفوی تصریح کرد: »موارد بستری نسبت 
به قبل دو برابر شده است؛ یعنی ما با اشغال 
بیمارستانی  تخت های  توجه  قابل  و  مجدد 
روند  این  امیدوارم  و  هستیم  مواجه  پایتخت 

ادامه پیدا نکند.«
استاد اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران یادآور 
کشور  سراسر  با  که  است  جایی  »تهران  شد: 
مراودات مستقیم دارد و انتظار داریم افزایش موارد 
ابتال در آن تاثیر خود را بر سایر استان های کشور، 

مخصوصًا استان های مجاور خود هم بگذارد.«

سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به 
کاهش استفاده از ماسک توسط مردم 
در فضاها و اماکن مختلف هشدار 
داد و گفت: »کرونا هنوز واکسن 
و سه  ندارد  اختصاصی  داروی  و 
فاصله گذاری، شست وشوی  اصل 
مرتب دست ها و استفاده از ماسک 
همچنان موثرترین راه پیشگیری از 

این بیماری است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا درباره روند استفاده از ماسک 
توسط مردم، گفت: »در حال حاضر بر اساس گزارش های نیروهای بهداشت محیط، میزان 
استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی 72.52 درصد است که این میزان به نسبت دهم 

شهریور که 73.36 درصد بود، کاهش یافته است.«
وی ادامه داد: »همچنین میزان استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی در حال حاضر 
به 75.12 درصد رسیده که این میزان نیز به نسبت 28 مرداد که 76.92 درصد بود، کاهش 
داشته است. بنابراین این در حال حاضر باید نسبت به فرهنگ سازی بیشتر و اقناع جامعه 

به استفاده بیشتر از ماسک اقدام کنیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »همچنین روند استفاده از ماسک توسط شاغالن 
صنوف و صنایع نیز از 77.35 درصد در 18 شهریور امسال به 76.92 کاهش یافته است.«
بیشترین  بانک ها  اداره ها و  از ماسک توسط شاغالن  استفاده  »البته همچنان  وی گفت: 
درصد را دارد و در حال حاضر بر اساس گزارش های بهداشت محیط، 90.16 درصد از 

شاغالن اداره ها و بانک ها از ماسک استفاده می کنند.«
الری تاکید کرد: »باید توجه کرد که همچنان موثرترین راهکار مقابله با کرونا، شست وشوی 
مداوم دست ها، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و عدم حضور در تجمعات 
است. باید بدانیم که تاکنون واکسن و داروی اختصاصی برای بیماری کووید_19 ساخته 
نشده است. بر همین اساس رعایت این اصول بهداشتی در تمام کشورهای درگیر با همه 

گیری کووید_ 19 و تاثیر آن ها در پیشگیری از بیماری کووید_19 اثبات شده است.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر شنبه )29 شهریور 99( ۴19 هزار و 
۴3 نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 2۴ هزار و 118 نفر 

را به کام مرگ کشانده است.
به گزارش سپید، از سوی دیگر، 357 هزار و 632 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 10 روز اخیر )20 تا 29 شهریور( 
به طور متوسط در هر ساعت 107 نفر در ایران مبتال و 6 نفر قربانی این ویروس شده اند. 
البته در هر ساعت نیز حدود 77 نفر بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک، روند شیوع کرونا 

در ایران طی یک ماه اخیر )از 29 مرداد تا 29 شهریور( را مشاهده می کنید.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

کاهش استفاده مردم از ماسک
روند کرونا در ایران، از ۲۹ مرداد تا ۲۹ شهریور
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