
آمار همه گیری کرونا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح یکشنبه )۹ آذر( به 
مرز ۶۳ میلیون نفر نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به حدود 

یک میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسید.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از ۱۳ میلیون و ۶۱۰ 
هزار مبتال، از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و 
کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران 
نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و 

تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

مسئول گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به قدرت سرایت باالی 
ویروس و شیوع باالی آن در سطح جامعه، تنها راه پیشگیری 
از ابتال و کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری را رعایت 

کامل دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل ها دانست.
به گزارش سپید، شهال قنبری در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به طرح مراقبت های محله محور برای مقابله با کرونا )طرح 
شهید سلیمانی(، اظهار کرد: »این طرح با مشارکت نیروهای 
بسیجی و مردمی در برخی محالت تهران آغاز شده و به 
مرور به کل استان تسری می یابد، طی آن عالوه بر ارایه 
آموزش های الزم در خصوص نحوه مواجهه صحیح با 
بیماری و تشویق مردم برای مراجعه به سامانه های ۴۰۳۰ 
و salamat.gov.ir وزارت بهداشت و اعالم وضعیت 
بیماری، اقدامات حمایتی و پیگیری بیماران نیز از سوی 
تیم های بهداشتی دانشگاه و همچنین نیروهای بسیجی 

انجام می شود.«
وی ردگیری موارد ابتال و تماس های نزدیک آنان و شناسایی 
موارد مشکوک و محتمل در مراحل اولیه بیماری را از 
مهم ترین  بخش های این طرح عنوان کرد و گفت: »در ادامه 
ضمن ترغیب مبتالیان به رعایت اصول قرنطینه، اقدامات 
درمانی، حمایتی و مراقبتی نیز برای مبتالیان اعمال می شود.«
وی محدودیت های دو هفته ای جاری را فرصتی برای قطع 
زنجیره انتقال بیماری، مهار اپیدمی و کاهش بار ناشی از آن 
بر کادر درمان و سیستم بهداشت و درمان کشور دانست 
و گفت: »البته این طرح جز با مشارکت و احساس تعهد 
و مسئولیت مردم در قبال سایر افراد جامعه موفق نخواهد 
شد.« وی رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی و قوانین 

محدودیت ها را مسئولیت انسانی، اجتماعی و شرعی افراد 
جهت حفظ سالمت خانواده و دیگر اعضای جامعه و 
همچنین پیشگیری از آسیب رساندن به دیگران عنوان کرد 
و گفت: »متاسفانه بیماری کووید۱۹ هنوز درمان قطعی و 
موثری ندارد و تنها راه چاره در مقابل این اپیدمی خطرناک، 
پیشگیری از ابتال و انتقال آن به دیگران است، بنابراین 
اگر افراد جامعه نسبت به هم  مسئوالنه برخورد نکنند و 
قوانین و محدودیت های پیش بینی شده را رعایت نکنند؛ 

در مهار و کنترل پاندمی موفق نخواهیم شد.«
وی با اشاره به آمار باالی ۴۰۰ نفر فوتی ناشی از کرونا 
و همچنین فعال بودن زنجیره انتقال بیماری در سطح 
جامعه، ضمن تاکید بر رعایت اصل قرنطینه و ردیابی 
تماس های نزدیک مبتالیان، اظهار کرد: »متاسفانه نتایج 
برخی بررسی ها و ردیابی مبتالیان نشان داده که برخی 
از این افراد کیلومترها از محل زندگی خود فاصله گرفته 
و یا حتی به سفرهای درون و برون شهری رفته اند، این 
یعنی کمک به شیوع و انتقال بیشتر بیماری و عدم قطع 

زنجیره انتقال.«
مسئول آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه تاکید کرد: »در شرایطی 
که بیماری به گونه ای افسارگسیخته در جامعه گسترش 
پیدا کرده، اگر نخواهیم اصول و پروتکل های بهداشتی، 
محدودیت های هوشمند و اصل جداسازی مبتالیان و 
قرنطینه افراد در تماس با بیمار را رعایت کنیم، مطمئنًا 
در مهار و کنترل اپیدمی موفق نخواهیم بود و به صورت 
مداوم با پیک های مختلف بیماری و افزایش آمار ابتال و 

مرگ و میرها روبرو خواهیم شد.«

آمار کرونا در جهان تا ۹ آذر با اجرای طرح مراقبت های محله محور انجام می شود 

ردیابی و شناسایی افراد مشکوک به کرونا

خبـر

بیش از ۶۲ میلیون و۵۰۰ هزار مبتال در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۶۲ 
میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۲۲ نفر رسیده و مرگ 
یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۰۹ نفر نیز بر اثر 

ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۳ میلیون 
و ۱۹۴ هزار و ۲۵۸ 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 بیش از ۱۳.۶ میلیون مبتال 
و بیش از ۲۷۰ 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 ۹.۳ و ۶.۲ میلیون 
بیمارِ کووید۱۹، 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 
تعداد  و  هستند  دنیا  در  بیماری  این  قربانیان 

جان باختگان این بیماری در انگلیس نیز به ۶۰ 
هزار نفر نزدیک شده 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 نیز 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 )یکشنبه( به ترتیب 

به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۳۵۷ مبتال، 

۲۷۲ هزار و ۲۵۴ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۹ مبتال، ۱۳۶ 

هزار و ۷۳۳ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۲۹۰ هزار و ۲۷۲ مبتال، 

۱۷۲ هزار و ۶۳۷ قربانی
۴. روسیه: دو میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۳۳ مبتال، 

۳۹ هزار و ۶۸ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۰۸ هزار و ۶۹۹ مبتال، 

۵۲ هزار و ۱۲۷ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۱۹۲ مبتال، 

۴۴ هزار و ۶۶۸ قربانی
 ۱۷۲ و  هزار   ۶۰۵ و  میلیون  یک  انگلیس:   .۷

مبتال، ۵۸ هزار و ۳۰ قربانی
۸. ایتالیا: یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۳۲ مبتال، 

۵۴ هزار و ۳۶۳ قربانی
میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۷۵  آرژانتین: یک   .۹

مبتال، ۳۸ هزار و ۳۲۲ قربانی
 ۶۱۳ و  هزار   ۲۹۹ و  میلیون  یک  کلمبیا:   .۱۰

مبتال، ۳۶ هزار و ۴۰۱ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۲ 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 روسیه، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، 
آرژانتین، کلمبیا، مکزیک و آلمان نیز بیش از یک 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

شماره 10۱۸۰۹ ۱۰ آذر ۱۳۹۹


