
آمار همه گیری کرونا در جهان خبـر

تعداد مبتالیان از ۶۴ میلیون نفر گذشت

آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۶۴ میلیون و ۱۹۵ 
هزار و ۷۳۸ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۴۴ نفر 

نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۴۴ میلیون و ۴۴۳ هزار 

و ۲۱۴ 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 ۱۴.۱ میلیون مبتال و بیش از ۲۷۶ 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 ۹.۴ و ۶.۳ میلیون مبتال، 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.
تعداد 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، اسپانیا و روسیه نیز تاکنون آمار 

بیش از ۴۵ 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:
و  مبتال، ۲۷۶ هزار  میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۰۶  آمریکا: ۱۴   .۱

۹۷۹ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۱۰ مبتال، ۱۳۸ هزار و ۱۵۹ قربانی

۳. برزیل: شش میلیون و ۳۸۸ هزار و ۵۲۶ مبتال، ۱۷۳ هزار و 
۸۶۲ قربانی

۴. روسیه: دو میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۶ مبتال، ۴۰ هزار و ۴۶۴ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۷۱ مبتال، ۵۳ هزار و ۵۰۶ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۰۲ مبتال، ۴۵ هزار و ۵۱۱ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۶ مبتال، ۵۹ هزار و ۵۱ قربانی
۸. ایتالیا: یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۹۰۱ مبتال، ۵۶ هزار و ۳۶۱ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۷۰ مبتال، ۳۸ هزار و 
۹۲۸ قربانی

مبتال، ۳۶ هزار و  میلیون و ۳۲۴ هزار و ۷۹۲  ۱۰. کلمبیا: یک 
۹۳۴ 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.

شماره 10۱۸۱۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۹

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح چهارشنبه )۱۲ آذر( به مرز 
۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به 

حدود یک میلیون و ۴۸۷ هزار نفر رسید. 
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۸ 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 چهاردهم 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.

انگلیس اجازه استفاده از واکسن توسعه یافته 
در شرکت بیو ان تک را برای جلوگیری از ابتال 

به کووید۱۹ صادر کرد.
انگلیس  گاردین،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
به عنوان نخستین کشور غربی، اجازه استفاده 
در شرکت  یافته  توسعه  کووید۱۹  واکسن  از 
بیوان تک و فایزر را صادر کرد. به این ترتیب 
کرونا  با  مقابله  برای  عمومی  واکسیناسیون 

از هفته آینده در این کشور آغاز می شود.
محصوالت  و  داروها  قانونگذاری  سازمان 
استفاده  اجازه   )MHRA( انگلیس  درمانی 
اضطراری از این واکسن را صادر کرده است. 
هنوز  اروپا  و  آمریکا  که  است  درحالی  این 
به  اجازه ای  چنین  اعطای  برای  خود  تصمیم 

واکسن »بیو ان تک« را اعالم نکرده اند. هرچند 
سازمان MHRA  پس از خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا در یکم ژانویه مسئولیت اجازه 
برعهده  را  کشور  این  در  داروها  از  استفاده 
خواهد داشت، اما این سازمان هم اکنون تحت 
قوانین خاصی قدرت تصمیم گیری درباره تایید 

واکسن کووید۱۹ را دارد.
نخستین  کرده  اعالم  تک«  »بیوان  شرکت 
دوزهای واکسن کووید۱۹ در روزهای آینده 
دوز  میلیون   ۴۰ انگلیس  شد.  خواهد  توزیع 
به  اول  مرحله  در  که  است  خریده  را  آن  از 
بیماری  به  ابتال  ریسک  بیشترین  با  اقشاری 
تزریق خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت:  باره  این  در  اجتماعی  های  ومراقبت 
MHRA را برای تایید  دولت امروز توصیه 
واکسن کووید۱۹ شرکت های »بیو ان تک« و 

است.  کرده  قبول  استفاده  برای  فایزر 
یکی از نخستین گروه های دریافت کننده این 
واکسن در انگلیس ساکنان خانه های سالمندان 
بیو ان تک  و  فایزر  هستند.  آنها  پرستاران  و 
میلیون   ۵۰ میالدی   ۲۰۲۰ در  می کنند  ادعا 
دوز   میلیارد   ۱.۳ میالدی   ۲۰۲۱ پایان  تا  و 

می سازند. واکسن 

آمـار کـرونـا در جهـان تـا ۱۲ آذر آغاز واکسیناسیون کرونا در انگلیس از هفته آینده


