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خبـر

رئیس کمیته اجتماعی ،انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد

استمرارطرح هوشمند مدیریتکرونا
اعمال منع تردد شبانه از شنبه در شهرهای قرمز و نارنجی

رئیس کمیته اجتماعی ،انتظامی ستاد ملی مدیریت
کرونا با تاکید بر اینکه طرح هوشمند مدیریت کرونا
با توجه به وضعیت شهرها به لحاظ زرد ،نارنجی و
قرمز استمرار خواهد داشت از اعمال منع تردد شبانه
از روز شنبه در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.
بهگزارشسپید،حسینذوالفقاریدرپایانجلسهروز
چهارشنبه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری
کرونادرتهراندرتشریحوضعیتاعمالمحدودیتها
در هفته آینده در تهران گفت« :همانطور که پیشتر
اعالم کردهایم محدودیتها هوشمند است ،به این
معنا که شهرهای کشور بر اساس ارزیابی هفتگی
وزارتبهداشتدروضعیتهایزرد،نارنجیوقرمز
قرار میگیرند .بیتردید با توجه به این وضعیتها
محدودیتهای متناسب اعمال خواهد شد .به این
ترتیب از روز شنبه تا پایان هفته آینده بر اساس اعالم
وضعیت شهرها محدودیت در آنها اعمال میشود».
ویافزود«:خوشبختانهظرفدوهفتهگذشتهتعدادی
از شهرها از وضعیت قرمز خارج شدند ،به شکلی که
از 160شهری که در وضعیت قرمز بود در حال حاضر
 64شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند».
ویادامهداد«:نکتهقابلتوجهایناستکهدستگاههای

دولتی ،شرکتهای خصوصی ،مردم و آحاد جامعه
اگر میخواهند محدودیتها کاهش پیدا کند باید
پروتکلهای بهداشتی و محدودیتها را به خوبی
رعایت کنند .از شنبه تا پایان هفته آینده منع تردد
خودروهایشهریازساعت21تا4صبحدرشهرهای
با وضعیت قرمز و نارنجی اعمال خواهد شد تا به این

ترتیب روند کنترل بیماری ادامه پیدا کند».
وی تاکید کرد« :با توجه به محدودیتهایی که اعمال
شدهاست 30درصدفشاررویمتروواتوبوسکاهش
پیدا کرده اما باز هم شاهد ازدحام جمعیت هستیم و
علت آن است که بسیاری ادارات بر اساس مصوبه
ستاد ملی اعمال محدودیتها را انجام ندادهاند و به

نوعی تخلف کردهاند که البته در موضوع نظارتها
با این موارد برخورد خواهد شد».
رئیس کمیته اجتماعی ،انتظامی ستاد ملی مقابله با
کرونا دربخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید
بر اینکه طرح هوشمند مدیریت کرونا طرحی مستمر
است ،افزود« :بیتردید تمام اعمال محدودیتها با
هدف تحقق فاصلهگذاری اجتماعی است .اگر این
محدودیتهارعایتشودولیمسائلدیگریهمچون
دورهمیها افزایش پیدا کند قطعا با موفقیت همراه
نخواهد بود .در حقیقت تمام مشکل بیماری با
اعمال محدودیتها حل نخواهد شد و همزمان باید
محورهای دیگر همچون تست گسترده ،آموزش
پیشگیری و درمان در کنار یکدیگر برای تحت کنترل
قرار گرفتن بیماری مد نظر قرار گیرد».
به گزارش ایسنا ،وی تاکید کرد« :اجرای این طرح در
مرحلهاولدوهفتهبودوازحاالبهبعدروزهایدوشنبه
وضعیتشهرهاتوسطوزارتبهداشتاعالمخواهد
شد و بر مبنای آن از شنبه بعد اعمال محدودیتها
انجام میشود .در حقیقت در این طرح یک هفته و
دو هفته نداریم .استمرار طرح تا زمان کنترل بیماری
ادامه پیدا خواهد کرد».

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ممنوعیت تردد شبانه برای شهرهای نارنجی شنبه بررسی میشود
سخنگویستادملیمقابلهباکروناگفت«:پیشنهاداجرایممنوعیت
تردد شبانه در شهرهای نارنجی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا بررسی خواهد شد».
به گزارش سپید ،علیرضا رییسی با تقدیر از مردم برای رعایت
دستورالعملها و شیوه نامههای بهداشتی افزود« :از یکم آذر ماه ۱۶۰
شهر با وضعیت قرمز کرونا اعالم شد و امروز فقط  ۶۴شهر قرمز
داریم ۲۷۸ ،شهر نارنجی هستند و  ۱۰۶شهر در وضعیت زرد قرار
دارند ».وی ادامه داد« :در شهرهایی که تغییر وضعیت دادهاند از شنبه
محدودیتها با توجه به وضعیت جدیدشان اعمال خواهد شد».
رئیسیگفت«:درشهرهاینارنجیگروههایشغلی ۳و ۴ممنوعیت

فعالیتدارندومراکزتجمعیومشاغلشاملپاساژهایسرپوشیده،
تاالرهای پذیرایی و برخی اماکن فرهنگی و مذهبی تعطیل هستند
و بقیه مشاغل باز هستند ،همچنین حداکثر تا یک دوم کارکنان در
محل کار حاضر خواهند شد».
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا که در یک برنامه تلویزیونی
صحبت میکرد ،تاکید کرد« :در شهرهای قرمز و نارنجی محدودیت
تردد بین شهری وجود دارد و پیشنهاد شده است که ممنوعیت تردد
شبانه که پیش از این در شهرهای قرمز اعمال میشد در شهرهای
نارنجی هم اعمال شود و این پیشنهاد در جلسه روز شنبه ستاد
ملی مقابله با کرونا بررسی خواهد شد».

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

  ۳۶۲فوتی جدیدکرونا  درکشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی
ناشی از کووید ۱۹در کشور را اعالم کرد و گفت ۵۸۲۸« :تن در
مراکز درمانی و در وضعیت شدید این بیماری به سر میبرند».
به گزارش سپید ،سیماسادات الری گفت« :از سهشنبه تا چهارشنبه
 ۱۲آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار
و  ۶۲۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
که دو هزار و  ۲۴۶نفر از آنها بستری شدند».

وی ادامه داد« :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۹۸۹
هزار و  ۵۷۲نفر رسید».
وی گفت« :متاسفانه  ۳۶۲بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۴۸هزار
و  ۹۹۰نفر رسید».
الری ادامه داد« :خوشبختانه تا کنون  ۶۷۸هزار و  ۵۴نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند».

به گفته وی ۵۸۲۸ ،نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .بنابر اعالم سخنگوی
وزارت بهداشت ،تا کنون  ۶میلیون و  ۲۱۲هزار و  ۶۹۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی همچنین گفت« :در حال حاضر  ۶۴شهرستان در وضعیت
قرمز ۲۷۸ ،شهرستان نارنجی و  ۱۰۶شهرستان در وضعیت
زرد قرار دارند».

