
توصیه سازمان جهانی بهداشت در آستانه تعطیالت سال نو میالدی خبـر

پرهیز از اجتماعات خانوادگی
در هنگام شیوع کرونا هیچ گزینه بی خطری برای برگزاری جشن و دورهمی وجود ندارد

سازمان جهانی بهداشت در آستانه فرارسیدن کریسمس اعالم کرد: 
»پرهیز از اجتماعات خانوادگی امن ترین اقدام در زمان تعطیالت است.« 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت با اعالم اینکه پرهیز 
از اجتماعات خانوادگی امن ترین اقدام در تعطیالت کریسمس 
است، تاکید کرد: »در هنگام شیوع کروناویروس هیچ گزینه 

بی خطری برای برگزاری جشن و مراسم وجود ندارد.«
»ضرورت  داشتند:  اظهار  بهداشت  جهانی  سازمان  مقامات 
کاهش  از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی  مزایای  دولت ها  دارد 
جشن  برگزاری  دوره  طول  در  را  کرونایی  محدودیت های 
ارزیابی کنند و افراد نیز باید تصمیم بگیرند آیا ممکن است 
اعضای خانواده خود را که آسیب پذیرتر هستند در معرض 

خطر قرار دهند.« 
کووید-۱۹  بیماری  به  ابتال  جدید  موارد  آمریکا  و  اروپا  در 

در  را  کشورها  نظام سالمت  و  دارد  افزایشی  روند  همچنان 
آستانه فروپاشی قرار داده است و دولت ها را وادار ساخته تا 
تردد را منع کرده و مشاغل و کسب و کارها را تعطیل کنند. 
بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناسان  از  کرخوف  وان  ماریا 
گفت: »ممکن است خطر کمتر یا بیشتری وجود داشته باشد 
دشواری  فوق العاده  وضعیت  نیست.  صفر  خطر  میزان  اما 
خانواده  کنار  در  دارند  تمایل  افراد  تعطیالت  در  زیرا  است 
خانوادگی،  اجتماعات  از  پرهیز  شرایط  برخی  در  اما  باشند 

امن ترین اقدام است. 
به گزارش ژاپن تودی، به گفته وی برقراری ارتباط مجازی 

می تواند راهکار خوبی برای گذراندن این دوره باشد.ایسنا

آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۶۰ میلیون و ۱۰۸ هزار 
و ۱۹۳ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۲۵ نفر نیز 

بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۱ میلیون و ۵۵۶ هزار و 

۸۹۷ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۸ 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 
همچنان در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا هم اکنون با نزدیک به ۱۳ 
میلیون مبتال و بیش از ۲۶۵ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 

کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا به ترتیب با 
بیش از ۹.۲ و ۶.۱ میلیون بیمارِ کووید۱۹، جایگاه  دوم و سوم را در 
جهان به خود اختصاص داده اند. همچنین در حال حاضر چهار کشور 
ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 
این بیماری در دنیا هستند و تعداد جان باختگان این بیماری در 
انگلیس نیز از ۵۵ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین 
قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون ایتالیا و 
فرانسه نیز بیش از ۵۰ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

را گزارش کرده اند. همچنین بنابر آمار رسمی، ایران و اسپانیا هم 
تاکنون آمار بیش از ۴۰ هزار جان باخته را ثبت کرده اند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز چهارشنبه به ترتیب به 

شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۸۳ مبتال، ۲۶۵ هزار و ۹۴۳ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۱۶ مبتال، ۱۳۴ هزار و ۷۴۳ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۴۹ مبتال، ۱۷۰ هزار و 

۱۷۹ قربانی
۴. فرانسه: دو میلیون و ۱۵۳ هزار و ۸۱۵ مبتال، ۵۰ هزار و ۲۳۷ قربانی
۵. روسیه: دو میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۲۸ مبتال، ۳۷ هزار و ۳۱ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۱۴ هزار و ۱۲۶ مبتال، ۴۳ هزار و ۶۶۸ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۹۴ مبتال، ۵۵ هزار و 
۸۳۸ قربانی

۸. ایتالیا: یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۲۲ مبتال، ۵۱ هزار و ۳۰۶ قربانی
۹. آرژانتین: یک میلیون و ۳۸۱ هزار و ۷۹۵ مبتال، ۳۷ هزار و 

۴۳۲ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۹۴ مبتال، ۳۵ هزار و 
۶۷۷ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۱ کشور اول این جدول، 
همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و پس از ایاالت 
متحده، هند و برزیل که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در 
دنیا هستند، همچنین کشورهای فرانسه، روسیه، اسپانیا، انگلیس، 
ایتالیا، آرژانتین، کلمبیا و مکزیک نیز بیش از یک میلیون مبتال 

را ثبت کرده اند.ایسنا

آمار جهانی همه گیری کرونا

تعداد مبتالیان از۶۰ میلیون نفر گذشت

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا قصد دارد، مدت زمان 
توصیه شده برای قرنطینه افراد پس از قرار گرفتن بالقوه در معرض 

ویروس کرونا را از ۱۴ روز به ۷ تا ۱۰ روز کاهش دهد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، در حال حاضر بر اساس توصیه این 
سازمان فدرال، هر کس که در تماس با یک بیمار مبتال به کووید-۱۹ 
قرار داشته است باید خود را برای مدت ۱۴ روز  قرنطینه کند، اما 
اکنون این مرکز در حال نهایی کردن دستورالعمل های جدیدی برای 

کاهش این مدت به هفت تا ۱۰ روز است.
کارشناسان می گویند امیدوارند این توصیه های به روز شده بیشتر 
افراد را به رعایت دوره قرنطینه ترغیب کند تا اینکه آن را دور بزنند.
هنری والک، مدیر ستاد مقابله با کرونای مرکز کنترل و پیشگیری 

از بیماری آمریکا، گفت: »مطالعات و اقداماتی که انجام داده ایم و 
نیز داده های مدل سازی که در اختیار داریم، نشان می دهد می توان 
دوره های کوتاه قرنطینه را آزمایش کرد.« وی افزود: »اگر نتیجه آزمایش 
سواب منفی شود، در آن صورت احتمال ایجاد عفونت پس از آن 
بسیار کم است. مقامات بهداشتی سراسر جهان به دلیل روش ورود و 
تکثیر ویروس کرونا در سلول های بدن انسان ، مدت زمان ۱۴ روز را 
برای قرنطینه توصیه می کنند.« زمانی که فردی به ویروس کرونا آلوده 
می شود، به طور معمول این ویروس چند روز قبل نسخه های کافی 
از خود ایجاد می کند تا عالئم کرونا در فرد بروز کند. دوره نهفتگی 
)کمون( معمول برای کووید-۱۹ حدود ۵ روز است و تقریباً ۹۷ 
درصد افراد پس از ۱۲ روز دچار عالئم می شوند. بنابراین، قرنطینه 

۱۴ روزه، یک آستانه »ایمن« در نظر گرفته می شود تا فرد احتماالً  
مسری نباشد و این بیماری را به دیگران منتقل نکند. اما بسیاری از 
کارشناسان بهداشتی دوره کوتاه تری را توصیه کرده اند. آنها معتقدند 
برخی افراد ممکن است قرنطینه را به دلیل طوالنی بودن رعایت 
نکنند و یک قرنطینه کوتاه مدت تر بهتر از قرنطینه نشدن است. چند 
کشور ارپایی از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان و اسپانیا نیز توصیه مدت 
زمان قرنطینه را کوتاه تر کرده اند. فرانسه دوره قرنطینه را از ۱۴ روز 
به هفت روز و اسپانیا، بلژیک و آلمان این مدت زمان را به ۱۰ روز 
کاهش داده اند. سازمان جهانی بهداشت هنوز قرنطینه ۱۴ روزه را 
توصیه می کند، اما مقامات این سازمان اکنون در حال بررسی هستند 

تا متوجه شوند که آیا باید مدت زمان قرنطینه را کوتاه کنند یا خیر.

احتمال کاهش دوره قرنطینه کرونا از ۱۴ روز به ۷  تا ۱۰ روز
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