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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد

مراجعه سرپایی بیش از  ۹هزار بیمار به مراکز درمانی استان تهران
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره
به تعداد موارد مراجعه سرپایی و بستری بیماران در استان تهران،
از اعمال محدودیتهای بیشتر از هفته آینده خبر داد.
به گزارش سپید ،علیرضا زالی تعداد کل بیماران بستری را ۶
هزار و  ۶۵بیمار اعالم کرد و گفت« :از این تعداد هزار و ۷۰۰
بیمار دربخش مراقبتهای ویژه بستری هستند».
وی ادامه داد« :از روز چهار شنبه تا پنج شنبه ۹هزار و  ۷۰۰بیمار
به مراکز بهداشتی و درمانی به صورت سرپایی مراجعه کردهاند و
سهم بستری از مجموع مراجعین بالغ بر  ۸۲۰بیمار جدید بوده
است که  ۱۶۳بیمار دربخش مراقبتهای ویژه بستری شدند».
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران از
ترخیص بالغ بر  ۶۰۰بیمار خبر داد و افزود« :در مقابل  ۱۵درصد
رشد در میزان مرگ و میر و  ۱۸درصد رشد در تعداد افرادی
که نسبت به هفته قبل تست مثبت داشتهاند گزارش شده است».
وی از ارائه پیشنهادات جدید برای تغییر در محدودیتهای
قبلی یا بازنگری آنها به ستاد ملی کرونا خبر داد و اظهار کرد:
«اولین موردی که به پیشنهاد ستاد مقابله با بیماری کرونا در
کالنشهر تهران تصویب شد ،تقلیل کارکنان همه دستگاهها به
 ۵۰درصد ظرفیت و اعمال طرح زوج و فرد تا پایان آبان ماه
است که مقدار قابل توجهی حجم ترافیک و ترددهای درون
شهری را کاهش میدهد».
به گفته زالی ،کماکان افرادی که در گروههای ۱۴گانه در معرض
خطر و آسیب پذیر هستند ،همچون افراد باالی  ۶۵سال ،باید از
ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
وی تصریح کرد« :در دور قبلی محدودیتها که حضور کارمندان
به یک سوم تقلیل پیدا کرده بود ،خیابانهای پایتخت در ساعات
پیک ترافیک ۵۳ ،درصد خلوتتر شد».
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران ،پیشنهاد
بعدی را اجرای طرح زوج و فرد برای مشاغل مختلف حداقل
در یک بازه زمانی دو هفتهای همچون اداره جات ،اعالم کرد و
گفت« :همچنین سعی داریم به کمک رتبهبندی ،مشاغل مختلف
در ساعات مختلف وارد شهر شوند؛ به طور مثال حضور کارمندان
بانکها در یک ساعتی از صبح و سایر مشاغل اداری در ساعاتی
پس از آن ضروری شود ،تا بتوان با همکاری شهرداری بار ترافیکی

به خصوص از ناوگان حمل و نقل برداشته شود».
زالی ضمن تقدیر از همکاری نیروی انتظانی استان تهران برای
نظارت بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی ،عنوان کرد۱۵۵« :
هزار مورد تاکنون تذکر لسانی داده شده و  ۱۸هزار واحد صنفی در
قالب اکیپهای نظارتی با محوریت نیروی انتظامی و با همکاری
معاونین بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی استان مورد ارزیابی
قرار گرفته است ».وی همچنین ادامه داد« :به  ۸هزار و ۲۰۰
واحد تذکر داده شده که نشان میدهد روش و اسلوب نظارت
بر رعایت شیوه نامهها در حال تغییر است».
زالی از تنظیم صورت جلسه برای  ۴۶۶واحد و پلمپ  ۱۱۸واحد
خبر داد و گفت« :پیشبینی میشود در هفته آینده میزان بررسیها
و نظارتها با قوت بیشتری افزایش یابد و نیروی انتظامی هم
در این زمینه اعالم آمادگی کرده است».
وی افزود« :از استاندار تهران هم تشکر ویژه دارم ،به خصوص
همکاران ایشان که در ابعاد نظارتی خدمت میکنند؛ آمار رعایت
شیوه نامههای بهداشتی در تهران رو به افزایش بوده و آخرین

معدل ثبت شده  ۶۸,۳گزارش شده است که در هفته پیش زیر ۳۰
درصد بود ».فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر
تهران ضمن تقدیر از هموطنان به علت توجه به دستورالعملهای،
بخش اعظمی از کسری آمار رعایت پروتکلها را ناشی از حجم
باالی مسافران در مترو دانست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران از
اجرای طرح ردیابی بیماران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات خبر داد و گفت« :طی توافق صورت گرفته ،ردیابی
و غربالگری افرادی که تستشان مثبت شده و همراهانشان با
استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات انجام خواهد شد».
وی ادامه داد« :پایلوت این طرح انجام شده و تاکنون  ۴۹هزار
بیمار بر اساس محل سکونت ردیابی شدهاند .طبق آمار مرحله
اول ،تراکم بیماران در شرق ،جنوب شرقی و مرکز استان وجود
دارد و این الگو در موج اول ،دوم و سوم تکرار شده است».
به گزارش وبدا ،زالی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت اطالعاتی
بانک مرکزی همچون کد ملی افراد در این مسیر تاکید کرد.

رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران مطرح کرد

توجه سازمانهای فرهنگی شهرداری بهکرونا

رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران بر لزوم فعال شدن
سازمانهای فرهنگی شهرداری در زمینه ارتقا آگاهی مردم در
مقابله با کرونا تاکید کرد.
به گزارش سپید ،ناهید خداکرمی در گفتوگو با ایسنا در
مورد وضعیت کرونایی این روزهای تهران گفت« :وضعیت
فعلی تهران بغرنج و بسیار بحرانی است ،چراکه بیش از۱۵

هزار نفر تهرانی از ابتدای شیوع کرونا ،به دلیل ابتال به این
بیماری راهی بهشت زهرا(س) شدهاند».
وی با بیان اینکه آمار مبتالیان و فوت شدگان ناشی از کرونا
نشان میدهد که در وضعیت بدی هستیم و اولویتهایمان در
مواجهه با این ویروس باید تغییر کند ،افزود« :درست است
که توجه به اقتصاد و معیشت مردم مهم است و باید محور
قرار گیرد ،اما دقت داشته باشید که حفاظت از جان مردم در
اولویت اول است ،بنابراین میطلبد در راستای حفظ جان
شهروندان عالوه بر اینکه ستاد ملی کرونا باید رویکرد خود را
تغییر دهد ،میبایست سایر سازمانها بخصوص سازمانهایی
که از بودجه دولتی استفاده میکنند به میدان آمده و کمک
کنند ،نه اینکه صرفا نظارهگر مشکالت مردم باشند».
خداکرمی با بیان اینکه سازمانهایی همچون سازمان تبلیغات،
بنیاد برکت و ...باید در راستای کمک به مردم در این روزهای
کرونایی وارد میدان شوند ،افزود« :فرهنگسازی اجرای

پروتکلها و افزایش آگاهیهای مردم در مورد کرونا باید
باتوجه به وضعیت معیشت و اقشار عموم مردم جامعه باشد
و بتوانیم مشارکت عمومی را در این زمینه جلب کنیم ،در غیر
این صورت اتخاذ تصمیمات روزمره کاری از پیش نمیبرد».
رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه الزم
است شهرداری تهران نیز در زمینه ارتقا آگاهی مردم و دعوت
به اجرای هرچه بهتر پروتکلهای درمانی وارد میدان شود،
افزود« :مدیریت شهری سازمان زیباسازی و سازمان فرهنگی
و هنری را دارد که میتواند در زمینه ارتقا فرهنگ ،وارد میدان
شوند و با استفاده از ظرفیت فرهنگسراها ،خانههای محالت و
بیلبوردهای تبلیغاتی به شهروندان چگونگی مواجهه با کرونا را
یادآوری کند ».وی با ارائه پیشنهاد برپایی ایستگاههای توزیع
ماسک در محالت با کمک خیرین گفت« :وضعیت کرونا به
گونهای است که اگر نتوانیم اقدامات همزمان داشته باشیم
تبعات این بیماری بیشتر میشود».

