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خبـر

آمار همهگیری کرونا در جهان

تعداد مبتالیان از ۶۴میلیون نفرگذشت

آمار جهانیِ مبتالیان به کروناویروس تاکنون به  ۶۴میلیون و ۱۹۵
هزار و  ۷۳۸نفر رسیده و مرگ یک میلیون و  ۴۸۶هزار و  ۸۴۴نفر
نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید ،بنابر تازهترین آمارها تاکنون  ۴۴میلیون و  ۴۴۳هزار
و  ۲۱۴نفر از مبتالیان به کووید ۱۹-نیز بهبود یافتهاند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۱۸کشور
و منطقه در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری همچنان در
دنیا قربانی میگیرد.

آمریکا هماکنون با بیش از  ۱۴.۱میلیون مبتال و بیش از  ۲۷۶هزار قربانی
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید۱۹-
قرار دارد .هند و برزیل نیز با آمار میلیونیِ مبتالیان پس از آمریکا به
ترتیب با بیش از  ۹.۴و  ۶.۳میلیون مبتال ،جایگاه دوم و سوم را در
جهان به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده ،برزیل ،هند
و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جانباختگان این بیماری در انگلیس نیز به  ۶۰هزار نفر

آغازواکسیناسیونکرونادرانگلیسازهفتهآینده

انگلیس اجازه استفاده از واکسن توسعه یافته
در شرکت بیوانتک را برای جلوگیری از ابتال
به کووید ۱۹صادر کرد.
به گزارش سپید به نقل از گاردین ،انگلیس
به عنوان نخستین کشور غربی ،اجازه استفاده
از واکسن کووید ۱۹توسعه یافته در شرکت
بیوان تک و فایزر را صادر کرد .به این ترتیب
واکسیناسیون عمومی برای مقابله با کرونا
از هفته آینده در این کشور آغاز می شود.
سازمان قانونگذاری داروها و محصوالت
درمانی انگلیس ( )MHRAاجازه استفاده
اضطراری از این واکسن را صادر کرده است.
این درحالی است که آمریکا و اروپا هنوز
تصمیم خود برای اعطای چنین اجازهای به

واکسن «بیوانتک» را اعالم نکرد هاند .هرچند
سازمان  MHRAپس از خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا در یکم ژانویه مسئولیت اجازه
استفاده از داروها در این کشور را برعهده
خواهد داشت ،اما این سازمان هم اکنون تحت
قوانین خاصی قدرت تصمیمگیری درباره تایید
واکسن کووید ۱۹را دارد.
شرکت «بیوان تک» اعالم کرده نخستین
دوزهای واکسن کووید ۱۹در روزهای آینده
توزیع خواهد شد .انگلیس  ۴۰میلیون دوز
از آن را خریده است که در مرحله اول به
اقشاری با بیشترین ریسک ابتال به بیماری
تزریق خواهد شد .سخنگوی وزارت بهداشت
ومراقبت های اجتماعی در این باره گفت:
دولت امروز توصیه  MHRAرا برای تایید
واکسن کووید ۱۹شرکت های «بیو ان تک» و
فایزر برای استفاده قبول کرده است.
یکی از نخستین گروههای دریافت کننده این
واکسن در انگلیس ساکنان خانههای سالمندان
و پرستاران آنها هستند .فایزر و بیوانتک
ادعا میکنند در  ۲۰۲۰میالدی  ۵۰میلیون
و تا پایان  ۲۰۲۱میالدی  ۱.۳میلیارد دوز
واکسن میسازند.

نزدیک شده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در قاره
سبز داشته است .به عالوه هماکنون ایتالیا و فرانسه نیز بیش از ۵۰
هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹-را گزارش کردهاند.
همچنین بنابر آمار رسمی ،ایران ،اسپانیا و روسیه نیز تاکنون آمار
بیش از  ۴۵هزار جانباخته را ثبت کردهاند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان این
بیماری در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی باالترین آمارها را
تاکنون داشتهاند تا صبح روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
 .۱آمریکا ۱۴ :میلیون و  ۱۰۸هزار و  606مبتال ۲۷۶ ،هزار و
 ۹۷9قربانی
 .۲هند ۹ :میلیون و  ۴۹۹هزار و  ۷۱۰مبتال ۱۳۸ ،هزار و  ۱۵۹قربانی
 .۳برزیل :شش میلیون و  ۳۸۸هزار و  ۵۲۶مبتال ۱۷۳ ،هزار و
 ۸۶۲قربانی
 .۴روسیه :دو میلیون و  ۳۲۲هزار و  ۵۶مبتال ۴۰ ،هزار و  ۴۶۴قربانی
 .۵فرانسه :دو میلیون و  ۲۳۰هزار و  ۵۷۱مبتال ۵۳ ،هزار و  ۵۰۶قربانی
 .۶اسپانیا :یک میلیون و  ۶۷۳هزار و  ۲۰۲مبتال ۴۵ ،هزار و  ۵۱۱قربانی
 .۷انگلیس :یک میلیون و  ۶۴۳هزار و  ۸۶مبتال ۵۹ ،هزار و  ۵۱قربانی
 .۸ایتالیا :یک میلیون و  ۶۲۰هزار و  ۹۰۱مبتال ۵۶ ،هزار و  ۳۶۱قربانی
 .۹آرژانتین :یک میلیون و  ۴۳۲هزار و  ۵۷۰مبتال ۳۸ ،هزار و
 ۹۲۸قربانی
 .۱۰کلمبیا :یک میلیون و  ۳۲۴هزار و  ۷۹۲مبتال ۳۶ ،هزار و
 ۹۳۴قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر  ۱۲کشور 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 کردهاند.

آمـارکـرونـا در جهـان تـا  ۱۲آذر
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان ،تا صبح چهارشنبه ( ۱۲آذر) به مرز
 ۶۴میلیون و  ۲۰۰هزار نفر نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به
حدود یک میلیون و  ۴۸۷هزار نفر رسید.
به گزارش سپید ،در حال حاضر آمریکا با بیش از  ۱۴میلیون و  ۱۰۸هزار مبتال ،از نظر
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند ،برزیل و روسیه
در ردههای دوم تا چهارم هستند .ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید ۱۹-هماکنون
در رده چهاردهم قرار دارد .در این اینفوگرافیک ،آمار  ۱۵کشور اول جهان از نظر
تعداد مبتالیان و تازهترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده میکنید.

