
شماره 41806 6 آذر 1399

بیمار مبتال  از شناسایی 138۴3  سخنگوی وزارت بهداشت 
به کووید19 خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از سه شنبه تا چهارشنبه 
۵ آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 13 هزار 
و 8۴3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 

که دو هزار و 3۷0 نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 89۴ هزار و 
38۵ نفر رسید.« وی ادامه داد: »متاسفانه ۴69 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۴6 هزار و ۲0۷ نفر رسید.«
از  تا کنون 6۲۵ هزار و 606 نفر  افزود: »خوشبختانه  الری 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
بیماران  از  نفر   ۵83۲« گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
تحت  بیماری  این  شدید  وضعیت  در  کووید19  به  مبتال 

مراقبت قرار دارند.«
وی ادامه داد: »تا کنون پنج میلیون و 913 هزار و ۲۲9 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
الری گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 

البرز،  بختیاری،  و  چهارمحال  مازندران،  رضوی،  خراسان 
همدان،  شمالی،  خراسان  کرمان،  مرکزی،  غربی،  آذربایجان 

یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی افزود: استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
و  قطرات  ریز  گرفته  صورت  تحقیقات  »طبق  گفت:  الری 
افشانه های ویروس کووید19 نه تنها از طریق عطسه، سرفه 
اطراف  به فضای  آلوده  تنفس فرد  با  بلکه  و صحبت کردن 
پرتاب و در محیط های فاقد تهویه مناسب برای ساعت ها در 
هوا باقی می ماند. هنگام صحبت کردن بیمار مبتال به کرونا، 
افشانه های حاوی ویروس که اندازه ای به مراتب کوچک تر 
از ریز قطرات دارند سریع تر از حالت سکوت منتشر می شوند 
که سرعت انتشار این افشانه ها با بلند صحبت کردن فرد مبتال 

تا ۵0 برابر بیشتر از زمانی است که فرد سکوت می کند.«
وی افزود: »از طرفی طبق آخرین یافته های علمی ریزقطرات 
در چند ثانیه و در فاصله حداکثر ۲ متری فرد مبتال سقوط 
می کنند ولی افشانه های حاوی ویروس مسافت بیش از دو 
تهویه  فاقد  در محیط های سرپوشیده  و  را طی می کنند  متر 
مناسب ساعت ها در هوا معلق می مانند و موجب بیمار شدن 

اطرافیان بیمار می شوند.«

الری ادامه داد: »با فرارسیدن ایام سرد سال و بسته بودن در ها و 
پنجره ها در اماکن سر بسته یکی از نگرانی های ما و همکارانمان 
عدم تهویه مناسب هوا در محیط های سربسته است که این امر 
می تواند قدرت انتقال ویروس را به شکل تصاعدی افزایش 
دهد. بنابراین درخواست ما از کلیه هموطنان کشور این است 
که از حضور در فضاهای سربسته و اماکن پرتجمع پرهیز کنید 
و در صورت حضور در این اماکن از ماسک استفاده کرده و 

نسبت به فاصله گذاری مناسب تا دو متر اقدام کنید.«
وی همچنین تاکید کرد: »از برگزاری مهمانی های خانوادگی 

به طور جد خودداری کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی۱۳۸۴۳ بیمار جدید کرونا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد خبـر

ادامه نقض قرنطینه توسط افرادی با تست مثبت کرونا در تهران

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران با بیان اینکه شرایط بحرانی و 
قرمز تهران کماکان پابرجاست، گفت: »متاسفانه 
نقض قرنطینه توسط افرادی که نتیجه آزمایش 
PCR آنها مثبت است، همچنان در تهران در 

حال انجام است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در حاشیه انعقاد 
تفاهم نامه بین ستاد کرونای تهران و قرارگاه 
جهادی امام رضا )ع( با بیان اینکه نکته نگران کننده 

این است که مردم فکر می کنند محدودیت های 
کرونایی به سرعت می تواند آمار مرگ و میر و 
میزان ابتال را تغییر دهد، گفت: »متاسفانه شرایط 
این گونه نیست و از  شنبه تا به چهارشنبه تغییر 
خیلی شگرفی را در میزان بستری بیمارستان ها 
و مرگ و میرها در تهران نداشتیم، به گونه ای 
 PCR که متاسفانه روز سه شنبه 9۲ بیمار فوتی
مثبت در استان تهران داشتیم.« وی با بیان اینکه 
شرایط بحرانی و قرمز تهران کماکان پابرجاست، 

ادامه داد: »همچنین بررسی های میدانی ما حاکی 
از آن است که متاسفانه کماکان شکستن و نقض 
قرنطینه توسط افراد PCR مثبت در تهران در 

حال انجام است.«
زالی همچنین با بیان اینکه روز سه شنبه بیش 
از 1۵1 نفر از مبتالیان PCR مثبت به فرودگاه 
مراجعه کردند و می خواستند از حمل و نقل 
استفاده  دیگر  استان های  به  سفر  برای  هوایی 
کنند، گفت: »این مسأله واقعا جای تاسف دارد 

و بسیار موضوع نگران کننده ای است.«
نشان می دهد  ما  »بررسی های  تاکید کرد:  وی 
که در طول 3 روز اخیر میزان شکستن قرنطینه 
توسط افراد دارای آزمایش PCR مثبت ادامه 
دارد و این افراد در ترددها به خصوص ترددهای 
درون شهری و مناطق مرکزی شهر نقض قرنطینه 

کرده اند و این آمار عدد قابل توجهی است.«
زالی در ادامه ضمن درخواست از شهروندان 
تهرانی مبنی بر این که در صورت مثبت بودن 
در خانه  یا خانواده  خود  تست کرونای خود 
بمانند، تاکید کرد: »این افراد به سرعت می توانند 
بیماری را به سایرین منتقل کنند.« وی با تاکید بر 
سرایت پذیری باالی بیماری کووید19، گفت: 
»این بیماری با شتابی غیر قابل تصور در محیط های 

بسته و مسقف تکثیر پیدا می کند.«
وی با بیان اینکه نقض قرنطینه از سوی مبتالیان 
تمام محدودیت های ما را بی اثر کرده و شکستن 
زنجیره ویروس هم غیر ممکن می شود، اظهار 
کرد: »هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا جرایمی 
را برای این تخلف ها در نظر گرفته، اما مهم ترین 

موضوع وجدان افراد است و باید بدانند که افراد 
از جمله سایر  PCR مثبت می توانند دیگران 
افراد خانواده و همکاران را مبتال کنند.« زالی 
ادامه داد: »البته شاید به دلیل کمبود آموزش های 
فکر  عالئم  فاقد  مثبت   PCR افراد  همگانی، 
می کنند بیماری شان جدی نیست؛ لذا بیش از 
هر زمان دیگر از رسانه ها می خواهم بر روی 
 PCR موضوع عدم شکستن و نقض قرنطینه افراد
مثبت، برنامه های آموزشی بیشتری داشته باشد.«
رییس ستاد کرونای استان تهران با بیان اینکه 
بیماری کووید19 از دوره نهفتگی نسبتا طوالنی 
برخوردار است، عنوان کرد: »آثار هرگونه مداخله 
تا  بیماری  این  با  مقابله  در  سلبی  یا  ایجابی 
کمتر از ۲ هفته محقق نمی شود. بنابراین االن 
نمی توان دقیق و علمی در رابطه با میزان اثرگذاری 

محدودیت ها نظر داد.«
این  طبیعا  اینکه  بیان  با  حال  عین  در  وی 
محدودیت ها به دلیل کاهش تردد درون شهری 
و برون شهری و تعطیلی برخی مشاغل تاثیرگذار 
خواهد بود، گفت: »به طور متوسط در متروی 
کاهش  روز  در  نفر  هزار   300 از  بیش  تهران 
هزار   3۵0 بین  همچنین  و  داشته ایم  جمعیت 
تا ۴00 هزار نفر کمتر از حمل و نقل عمومی 

اتوبوسرانی استفاده کرده اند.«
اینکه  بیان  با  پایان  ایسنا، زالی در  به گزارش 
استمرار و پیوستگی این موضوع در روزهای 
دقیق  »تحلیل  گفت:  می شود،  مشخص  آتی 
هفته   ۲ پایان  در  محدودیت ها  اثرگذاری 

اطالع رسانی می شود.«


