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آمار همه گیری کووید-19 خبـر

شماره 1783 8 آبان 1399

بیش از ۴۴ میلیون مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به عفونت کووید19 ناشی 
از کروناویروس جدید به ۴۴ میلیون و ۲83 هزار 
و 38 نفر رسیده و تاکنون مرگ یک میلیون و 
بیماری  این  اثر  در  نیز  نفر   7۵ و  هزار   17۲

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
3۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶7۲ نفر از مبتالیان به 

کووید-19 نیز تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که 
تاکنون در ۲1۵ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد.
آمریکا هم اکنون با بیش از 9 میلیون مبتال و بیش 
از ۲3۰ هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از 
آمریکا به ترتیب با بیش از 7.9 و ۵.۴ میلیون 
بیمارِ کووید19، جایگاه  دوم و سوم را در جهان 

به خود اختصاص داده اند.
ایاالت  کشور  چهار  حاضر  حال  در  همچنین 
متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ 

قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی 
آمارها  باالترین  گزارش های رسمی  که طبق 
چهارشنبه  روز  صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را 

به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا 9 میلیون و 38 هزار و 3۰ مبتال، ۲3۲ 

هزار و 8۴ قربانی
۲. هند هفت میلیون و 99۰ هزار و 3۲۲ مبتال، 

1۲۰ هزار و ۵۴ قربانی
3. برزیل پنج میلیون و ۴۴۰ هزار و 9۰3 مبتال، 

1۵7 هزار و 981 قربانی
۴. روسیه یک میلیون و ۵۴7 هزار و 77۴ مبتال، 

۲۶ هزار و ۵89 قربانی
۵. فرانسه یک میلیون و 198 هزار و ۶9۵ مبتال، 

3۵ هزار و ۵۴1 قربانی
۶. اسپانیا یک میلیون و 17۴ هزار و 91۶ مبتال، 

3۵ هزار و ۲98 قربانی

 ۶۰9 و  هزار   11۶ و  میلیون  یک  آرژانتین   .7
مبتال، ۲9 هزار و 73۰ قربانی

8. کلمبیا یک میلیون و 33 هزار و ۲18 مبتال، 
3۰ هزار و ۵۶۵ قربانی

مبتال، ۴۵ هزار  انگلیس 917 هزار و ۵7۵   .9
و 3۶۵ قربانی

1۰. مکزیک 89۵ هزار و 3۲۶ مبتال، 89 هزار 
و 171 قربانی

پس از آن کشورهای پرو با 89۲ هزار و ۴97 
مبتال، آفریقای جنوبی با 717 هزار و 8۵1 مبتال، 
ایران با ۵81 هزار و 8۲۴ مبتال، ایتالیا با ۵۶۴ 
هزار و 778 مبتال، شیلی با ۵۰۴ هزار و ۵۲۵ 
مبتال، آلمان با ۴۶3 هزار و ۴19 مبتال، عراق با 

۴۵9 هزار و 9۰8 مبتال، بنگالدش با ۴۰1 هزار 
و ۵8۶ مبتال، اندونزی با 39۶ هزار و ۴۵۴ مبتال، 
فیلیپین با 373 هزار و 1۴۴ مبتال، ترکیه با 3۶۶ 
هزار و ۲۰8 مبتال، اوکراین با 3۵۵ هزار و ۶۰1 
مبتال، بلژیک با 3۴7 هزار و ۲89 مبتال، عربستان 
سعودی با 3۴۵ هزار و ۶31 مبتال، پاکستان با 
با 311 هزار و  33۰ هزار و ۲۰۰ مبتال، هلند 
889 مبتال، سرزمین های اشغالی با 311 هزار و 
7۲۴ مبتال، جمهوری چک با ۲8۴ هزار و 33 
مبتال، لهستان با ۲8۰ هزار و ۲۲9 مبتال، کانادا 
با ۲۲۲ هزار و 887 مبتال، رومانی با ۲17 هزار 
و ۲1۶ مبتال، مراکش با ۲۰3 هزار و 733 مبتال، 
اکوادور با 1۶3 هزار و 19۲ مبتال، نپال با 1۶۰ 
هزار و ۴۰۰ مبتال، بولیوی با 1۴1 هزار و 1۲۴ 
مبتال، قطر با 131 هزار و ۶89 مبتال، پاناما با 
13۰ هزار و ۴۲۲ مبتال، امارات متحده عربی با 
1۲7 هزار و ۶۲۴ مبتال، سوئیس با 1۲7 هزار 
با 1۲۵ هزار  مبتال، جمهوری دومینکن  و ۴۲ 
با 1۲۴ هزار و ۴3۲ مبتال،  و 8 مبتال، پرتغال 
کویت با 1۲3 هزار و 9۲ مبتال، سوئد با 11۵ 
هزار و 78۵ مبتال، عمان با 113 هزار و 8۲۰ 
مبتال، قزاقستان با 11۰ هزار و 83۲ مبتال، مصر 
با 1۰۶ هزار و 877 مبتال، گواتماال با 1۰۵ هزار 
و ۵71 مبتال و کاستاریکا با 1۰۵ هزار و 3۲۲ 
مبتال تاکنون بیش از 1۰۰ هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »موارد روزانه فوت ناشی از 
بیماری کووید-19 در اروپا افزایش حدوداً ۴۰ درصدی داشته است.«
به گزارش سپید، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد: »موارد روزانه 
فوت ناشی از بیماری کووید19 در اروپا نسبت به هفته گذشته 

رشد حدودا ۴۰ درصدی داشته است.«
مارگارت هریس سخنگوی این سازمان همچنین گفت: »فرانسه، 
اسپانیا، انگلیس، هلند و روسیه اکثریت تعداد مبتالیان به این بیماری 

را داشته اند که حدود یک سوم افزایش داشته است.«
وی هشدار داد که بیشترین نگرانی در مورد  بخشهای مراقبت ویژه 

بیمارستانی است که اکنون به بیماران بدحال اختصاص پیدا کرده است. 
تاکید کرد که در سراسر  سخنگوی سازمان جهانی بهداشت 
اروپا شاهد افزایش شدید و هشدار دهنده مبتالیان و فوتی های 

بیماری کووید-19 هستیم.
وی افزود: »موارد جدید ابتال نسبت به هفته گذشته حدود یک سوم 
افزایش یافته و موارد فوتی نیز نزدیک به ۴۰ درصد بیشتر شده است.«
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، مارگارت هریس هشدار داد: »به 
رغم مدیریت بهتر ظرفیت بیمارستان ها در بیمارستان های چندین 

کشور ظرفیت پذیرش بیماران به سرعت در حال پر شدن است.«ایسنا

رشد ۴۰ درصدی  فوتی های کرونا در اروپا

یک کانتینر حامل بیش از شش میلیون دستکش پزشکی در 
اقدامی سریع در ایالت فلوریدا به سرقت رفت و موجب شد 
تعدادی بیمارستان با کمبود این تجهیزات حیاتی مواجه شوند.
پزشکی که صدها  این محموله دستکش  به گزارش سپید، 
هزار دالر قیمت داشته تولید مالزی بوده و به ایالت فلوریدا 
این  حامل  کانتینر  آینده،  هفته  که  بود  قرار  و  شده  ارسال 

محموله تخلیه شود.
آن  از  بسته حاکی  مدار  دوربین های  در  ثبت شده  تصاویر 
با  پزشکی  دستکش  از  محموله  این  یکشنبه  روز  که  است 

به  متعلق  محموله  این  است.  رفته  سرقت  به  کامیون  یک 
به  موسوم  درمانی  خدمات  تجهیزات  کننده  توزیع  شرکت 

Medgluv در فلوریدا بوده است.
به گفته مقامات محلی در حالی که این روزها به خاطر همه 
گیری کرونا بیمارستانها هر روز منتظر رسیدن این دستکش ها 

هستند، وقوع چنین حوادثی واقعا تاسف برانگیز است.
به گزارش نیویورک تایمز، پلیس فلوریدا روز گذشته درحالی 
این کانتینر را در میامی کشف کرد که محموله موجود در 

آن تخلیه شده بود.ایسنا

سرقت محموله بزرگ دستکش پزشکی در فلوریدا


