
شماره 21783 8 آبان 1399

مصوبات چهل و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خبـر

تقدم سالمت مردم بر اهداف اقتصادی و امنیتی
در چهل و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که با حضور مقام معظم رهبری، رییس جمهور و 
وزیر بهداشت برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی 
از وضعیت شیوع بیماری در کشور و اقدامات و 
نظارت های انجام شده، مصوباتی نیز اخذ شد که از 
جمله آنها، می توان به لزوم تقدم هدف سالمت مردم 
بر اهداف اقتصادی و امنیتی در تصمیم گیری های ستاد 
ملی، اعمال محدودیت های شدید در 43 شهرستان، 
کاهش کارکنان اداری در تهران تا پایان آبان ماه، 
استخدام نیروی انسانی و تامین منابع مالی مورد نیاز 
وزارت بهداشت و همچنین ضرورت شنیده شدن 
سخن واحد از ستاد ملی مقابله با کرونا، اشاره کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مصوبات چهل و 
یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به 

شرح زیر است:
1. اعمال محدودیت های شدید در 43 شهرستان به 

مدت یک هفته و قابل تمدید تا دو هفته
2. کاهش کارکنان اداری در تهران تا پایان آبان ماه 
1399، در موارد استثنایی که ضرورت حضور بیش 
از پنجاه درصد کارکنان برای ارائه خدمات ضروری 
به شهروندان اجتناب ناپذیر می باشد، با تشخیص و 
موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه، میزان کاهش 

حضور کارکنان تعیین خواهد شد. 
3. لزوم تقدم هدف سالمت مردم بر اهداف اقتصادی 

و امنیتی در تصمیم گیری های ستاد ملی
4. اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی بر اقناع افکار 
عمومی و همکاری همه دستگاه ها و همچنین 

همکاری مردم
5. تشکیل قرارگاه عملیاتی ستادملی مقابله با بیماری 
کووید19 جهت انجام هماهنگی های اجرایی و 
پیگیری از دستگاه های ذیربط و نظارت بر اجرای 

مصوبات ستاد ملی
6. تعیین مصادیق محدودیت ها بر عهده وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. 
7. الزامی بودن رعایت و اجرای مصوبات ستاد 

ملی در مورد محدودیت ها، بدون درنظر گرفتن 
مالحظات دیگر، برای همه دستگاهها

و شخصیت های  کشور  مسئوالن  تمام  الزام   .8
رعایت حداکثری ضوابط  به  تاثیرگذار عمومی 

بهداشتی )به ویژه در سفر و حضور در اجتماع(
9. ممنوعیت پوشش خبری صدا و سیما و رسانه های 
عمومی در مورد مسئوالنی که ضوابط بهداشتی را 
در جلسات مالقات ها و سفرها رعایت نمی کنند. 
10. کنترل دقیق مبادی ورودی کشور برای مسافرین 
و اعمال محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری
11. اعمال سختگیرانه ضوابط در محیط های عمومی 

براساس دستورالعمل های ابالغی برعهده نیروی 
انتظامی است. 

12. تعیین وزارت بهداشت به عنوان مسئول آموزش 
همگانی درباره راه های شیوع و شیوه های پیشگیری 
و اقناع افکار عمومی برای رعایت محدودیت ها با 
همکاری وزارت ارشاد، صدا و سیما، مساجد و بسیج. 
13. تصویب و اعمال جرائم سختگیرانه تر برای 
از ضوابط  پر خطر  تخلفات  مرتکب  که  افرادی 

بهداشتی می شوند. 
14. تعیین بسته های حمایتی بیشتر برای افراد و 
مشاغلی که بر اثر اعمال محدودیت ها دچار مشکالت 

معیشتی می شوند. 
15. به حداقل رساندن مراجعات به دستگاه های 

اجرایی با افزایش خدمات الکترونیک
16. حمایت هرچه بیشتر از تحقیق و توسعه در 

زمینه دارو و واکسن مرتبط با بیماری کووید19
17. استخدام نیروی انسانی و تامین منابع مالی 

موردنیاز وزارت بهداشت
18. ضرورت شنیده شدن سخن واحد از ستاد 

ملی مقابله با کرونا
19. تقویت فعالیت های داوطلبانه و حضور نیروهای 
داوطلب برای اجرای بهتر مصوبات ستاد ملی و 
کمک به پرستاران، ضدعفونی کردن دستگاه ها و 

معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: »بیش 
از نیمی از فوتی های روزانه کرونا مربوط به تهران است.«

به گزارش سپید، رضا کرمی محمدی با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا گفت: »همه باید کرونا را جدی بگیریم، چرا که جدی تلقی 
نکردن این بیماری به زودی سبب تبدیل شدن آن به یک فاجعه 

بینالمللی خواهد شد و این موضوع بعید و دور از ذهن نیست.«
کرمی محمدی با بیان اینکه نسبت تعداد فوتیها به مبتالیان در کشور 
ما در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر است، گفت: »درحال حاضر 

بیش از نیمی از تعداد فوتیهای روزانه کرونا در کشور مربوط به تهران 
است.« وی ادامه داد: »متاسفانه درحالی که طی نزدیک به هشت ماه 
33هزار نفر از هموطنانمان را به دلیل ابتال به کرونا از دست دادیم 
که در جریان جنگ تحمیلی ساالنه حدود 30 هزار نفر از رزمندگان 
و هموطنان ما به شهادت میرسیدند.« رییس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه الزم است، ستادهای مقابله 
با کرونا در مناطق فعال تر باشند، گفت: »ستادها ملزم به رعایت و 

اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و نیز شهرداری تهران هستند.«

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

بیش از نیمی از فوتی های روزانه کرونا مربوط به تهران است

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت 415 بیمار مبتال به کووید19 
طی 24 ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از سهشنبه تا چهارشنبه 
7 آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 
824 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و 490 نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به 588 هزار و 648 نفر رسید.« الری ادامه داد: 
»متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 415 بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 33 هزار و 
714 نفر رسید.« به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 467 هزار و 917 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. وی 
ادامه داد: »5012 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری گفت: »تا کنون چهار 
میلیون و 821 هزار و 681 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 
انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت درباره استانهای در 
شرایط قرمز گفت: »استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«

وی ادامه داد: »استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«

الری با اشاره به افزایش آمار موارد بروز و همچنین فوتیهای روزانه 
ناشی از کرونا در کشور، گفت: »هموطنان عزیز همانطور که می دانید 
شمار جانباختگان روزانه بیماری کووید19 در کشور از مرز 400 تن 
عبور کرد.« وی عبور شمار جانباختگان بیماری از مرز 400 تن را 
حاصل افزایش بی سابقه موارد ابتال و بستری در هفته های اخیر دانست.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »ما در یک جنگ تمام عیار با کرونا 
هستیم و شرط اصلی چیره شدن بر بیماری و حل این چالش ملی 

و جهانی، تغییر در باور و رفتار تک تک مردم و مسئولین است.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶ هزار و ۸2۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ خبر داد

415 هموطن دیگر پرکشیدند


