
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا:  خبـر

باید از نهادها و سازمان ها اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی را مطالبه کنیم
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیان این که روند نظارت بر اجرای پروتکل های  با  کرونا 
بهداشتی و اجرای پروتکل ها در بخش های مختلف کشور 
مناسب نیست، گفت: »باید از نهادها و سازمان ها اجرای دقیق 

پروتکل های بهداشتی را مطالبه کنیم.«
به گزارش سپید، سی و پنجمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا روز چهارشنبه به ریاست 
حسین ذوالفقاری و با حضور ایرج حریرچی معاون کل و 
دیگر معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد. حریرچی در 
ابتدای این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت شیوع بیماری 

کرونا در کشور ارائه کرد.
ذوالفقاری پس از ارائه اخبار و اطالعات مرتبط با کرونا بر تداوم 
بررسی موضوعی مسائل مرتبط با شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و 
گفت: »از این طریق به صورت قاعده مند عمل کرده و نتایج جلسات 
کیفیت مطلوبی خواهد داشت.« وی بر لزوم نظارت بر نحوه اجرای 
مصوبات ستاد ملی کرونا تاکید کرد و گفت: »باید ببینیم تصمیماتی 
که تاکنون اخذ شده چقدر اجرایی شده است، وضعیت کنونی بیماری 
کرونا در چه سطحی است، روندهای پیشرو چگونه است و در نتیجه 

چه اقدامات جدیدی باید انجام دهیم.«

ذوالفقاری با اشاره به اینکه در مجموع روند نظارت بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی و اجرای پروتکل ها در  بخش های مختلف کشور مناسب 
نیست، گفت: »باید از نهادها و سازمان ها اجرای دقیق پروتکل های 

بهداشتی را مطالبه کنیم.«
وی خاطر نشان کرد: »باید سازوکازی ایجاد کنیم که سازمان ها و نهادها 
بر اجرای پروتکل ها در مجموعه خود نظارت کنند و در این خصوص 
پاسخگو باشند. همچنین نیاز به شبکه جامع ناظری است که عالوه 
بر نظارت درونی سازمان ها، نظارت هم جانبه بر سازمان ها و ادارات 

و نهادهای مختلف داشته باشد و گزارشی از روند اجرای 
پروتکل های بهداشتی را به ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه کند.«
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا 
تصریح کرد: »برای تقویت نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی می توان از ظرفیت هایی چون بسیج به 
عنوان تیم های نظارتی استفاده کرد که این تیم ها گزارش نظارت 
خود را به سیستم شبکه بهداشت شهرستان و استان مربوطه 
ارائه کنند.« وی همچنین طراحی سامانه نظارت همگانی برای 
همکاری همه مردم کشور در مسیر نظارت بر اجرای پروتکل ها 
و ارائه مستندات عدم اجرای پروتکل ها در نقاط مختلف شهر 
را پیشنهاد داد. در این جلسه گزارشی از روند نظارت بر اجرای 
دستوالعمل های ابالغی از سوی کمیته عالی نظارت ارائه و بر لزوم 
استمرار نظارت های جدی بخصوص با همکاری نهادهایی چون بسیج 
و نیروهای مردمی بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی در تمامی بخش 
های شهر تاکید شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در 
پایان این جلسه نیز گزارشی از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در 
سیستم حمل و نقل عمومی و پایانه های شهری از سوی شهرداری 
و معاونت عمرانی وزارت کشور ارائه شد و موضوعات و مسائل به 
وجود آمده در حوزه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در اثر 

شیوع بیماری کرونا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها راه 
پیشگیری از کرونا را رعایت اصول اولیه بهداشتی خواند.

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی به مسئولیت بسیار سنگینی که در 
دوران کرونا بر عهده سطح یک و حوزه بهداشت است اشاره کرد 
و گفت: »بیماری کووید 19 درمان خاصی ندارد و در حال حاضر 
واکسنی در دسترس نیست و بهترین کار پیشگیری است که با استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، شستن دست ها و پرهیز از حضور 

در اجتماع می توانیم انجام دهیم.«

رئیسی در ادامه افزود: »درصورتی که افراد در مراحل ابتدایی ابتال 
شناسایی و مراقبت شوند، بار بیمارستان ها بسیار کاهش می یابد، به 
همین دلیل مأموریت اصلی که بر عهده حوزه بهداشت قرار دارد این 
است که افراد را در سطح یک شناسایی و درمان کنیم.« وی گفت: »به 
همین دلیل مراکزی در سطح کشور به نام مراکز 16 ساعته راه اندازی 
شد که در دوران همه گیری کووید 19 و مراحل مختلف غربالگری 

و در راستای مبارزه با این بیماری نقشی اساسی ایفا کردند.«
رئیسی به ارائه خدمات بسیار خوب در این مرکز اشاره کرد و گفت: 

»همکاران در سطحی باال، مسلط و دلسوزانه مطالب را به مردم آموزش 
داده و پیگیری می کنند.« معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: 
»پیش بینی می شود به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از ماسک و حساس شدن به مسائل بهداشتی، میزان بروز آنفلوآنزا 

نسبت به سال گذشته کاهش جدی داشته باشد.«
به گزارش وبدا، رئیسی در پایان به تهیه واکسن آنفلوآنزا برای گروه 
آسیب پذیر مانند زنان باردار خبر داد و گفت: »برای افراد آسیب پذیر 

واکسیناسیون طبق برنامه انجام خواهد شد.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد
اهمیت رعایت اصول بهداشتی برای مقابله با کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳6۰۵ مورد جدید کرونا 
در کشور خبر داد و گفت: »یکهزار و ۵9۴ تن از این افراد در مراکز 

درمانی بستری شدند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
۲ مهر 1۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 6۰۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار 
و ۵9۴ نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به ۴۳۲ هزار و ۷9۸ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۸۴ بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۴ 
هزار و ۸۴۰ نفر رسید.« به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۳6۵ هزار و 
۸۴6 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود: »۳9۴۸ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی همچنین گفت: »تا کنون سه میلیون و ۸۲۸ هزار و ۳۳۰ آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استان های در وضعیت قرمز 
بیماری گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت 
قرمز قرار دارند.« وی درباره استان های در وضعیت هشدار گفت: 
»استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، 

فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری درباره وضعیت کرونا در اصفهان، گفت: »بعد از خیز بسیار 
شدید بیماری در اسفند ماه سال گذشته در استان اصفهان و کاهش 
تدریجی در موارد ابتال و بستری از فروردین تا هفته اول خرداد ماه سال 
جاری، از نیمه دوم خرداد ماه نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در 
این استان مجددا روند صعودی به خود گرفته که این شیب صعودی 
همچنان در حال امتداد است. در حال حاضر شهرستان های اصفهان، 
برخوار، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، سمیرم، َفریدن، فریدون شهر، 
فالورجان، لنجان و نجف آباد در این استان در  وضعیت قرمز و 

شهرستان های بوئین و میان دشت، تیران و َکرَون، شاهین شهر و میمه، 
شهرضا، کاشان، مبارکه و نائین در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.«

الری تاکید کرد: »بروز موارد بستری و مرگ و میر در استان اصفهان از 
میانگین کشور باالتر است. اکنون 1۲۷۸ بیمار مبتال به کووید-19 در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان اصفهان بستری هستند که تعداد ۲16 
نفر از این بیماران به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت های 
ویژه حضور دارند.« وی افزود: »متوسط سن بستری بیماران کرونایی 
از ابتدای شیوع بیماری در استان اصفهان ۵۷ سال گزارش شده است. 
در استان اصفهان ظرفیت بیمارستان های مرجع کرونا به سرعت در 
حال تکمیل است و برای پوشش خدمات بیماران تعداد بیشتری از 
تخت های بیمارستانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه اختصاص 
داده خواهد شد. همچنین اعمال جراحی غیراورژانسی از روز شنبه 
پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی در استان اصفهان ممنوع اعالم شده 
است.« وی ادامه داد: »بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در این استان در مراکز پلیس + 1۰ و کمترین میزان رعایت پروتکل ها 

در پاساژهای استان اصفهان گزارش شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۳۶۰۵  بیمار جدید کرونا
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