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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران

بازگشایی شتابزده ،سبب افزایش شیوعکرونا میشود

فرماندهعملیاتمدیریتبیماریکرونادرکالنشهر
تهران گفت« :شرایط تهران هنوز شکننده و ناپایدار
استوبازگشاییهایشتابزدهمیتواندباعثافزایش
شیوعبیماریوتکرارتجربهتلخاردیبهشتماهشود».
به گزارش سپید ،علیرضا زالی در جلسه شورای
فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران به ارائه گزارشی در خصوص
وضعیت بیماری کرونا در تهران و آمار مبتالیان و
بستری شدگان پرداخت و گفت« :خوشبختانه آمار
حدود ۱۰تا ۱۲درصد نسبت به هفته گذشته کاهش
داشته است ».زالی عدم فاصلهگذاری اجتماعی و
حمل و نقل عمومی را دو عامل خطر مهم در
افزایش شیوع و انتقال کووید ۱۹برشمرد و یادآور
شد« :فضاهای مسقف و بدون تهویه مناسب با
حضور بیش از  ۱۵نفر از جمله کانونهای خطر
بیماری محسوب میشوند».
وی به عنوان یکی از مداخالت مهمی که هرچه
سریعتربایدانجامپذیردبهافزایشناوگاناتوبوسرانی
و واگنهای مترو اشاره کرد که میتواند به طور
چشمگیری میزان سرایت بیماری را کاهش دهد.
فرماندهعملیاتمدیریتبیماریکرونادرکالنشهر
تهران گفت« :از شنبه شرایط تهران به عنوان شهر
نارنجیتلقیمیشودامابایدتوجهداشتکهبرخیاز
محدودیتهامثلحضورحداکثر۵۰درصدکارکنان،
تعطیلی برخی مشاغل گروه سه و چهارم ،عدم
اجرای مراسم و برنامههای تجمعی آیینی همچنان
پابرجاست».زالیخواستارنگاهویژهستادملیکرونا
به تهران شد و گفت« :تهران گرانیگاه کنترل بیماری
کووید ۱۹است و بیتردید کنترل این بیماری در
کشور بدون مهار و جلوگیری از طغیان آن در تهران
امکانپذیرنمیشود».
وی بر لزوم اجرای برنامههای راهبردی برای کنترل
بیمارینظیرعدمحضورافراددرمجامعغیرضروری
وارائهخدماتمدنیوشهریبهصورتالکترونیکی
تاکید کرد و یادآور شد« :اجرای طرح شهید سلیمانی

در تهران به منظور شناسایی و ردیابی سریع بیماری،
درمان سریعتر و قرنطینهسازی و ایزوالسیون اولیه
و هوشمند انجام میشود».
زالی خواستار رفع چالشهای استان تهران در
حوزه زیرساختهای بهداشتی و درمانی شد و
ابراز امیدواری کرد تا پایان سال شاهد افزایش بیش
از  ۲۵۰۰تخت بیمارستانی برای درمان بیماران و
همچنین تکمیل و فعالسازی بخشی از  ۲۷۰پروژه
بهداشتی مغفول مانده در تهران برای ارتقای ارائه
خدمات بهداشتی باشیم».
مترو و اتوبوس ،دو گلوگاه اصلی شیوع
بیماری در تهران
انوشیروان محسنی بند پی ،استاندار تهران نیز در
این نشست با اشاره به تفاوت وضعیت تهران با
سایر استانهای کشور از نظر تراکم جمعیتی و
زیرساختهای بهداشتی و درمانی یادآور شد:
«مدیریت بیماری کرونا صرفا مربوط به وزارت
بهداشت نیست بلکه یک تعهد برای تمام ارکان
نظام است ».وی با اشاره به مشارکت  ۲۵سازمان
و نهاد مختلف در ستاد مقابله با کرونای پایتخت
خاطرنشان کرد که تمام ابزار و توان را برای کنترل

و مهار بیماری به کار گرفتیم .بندپی ،مترو و اتوبوس
را دو گلوگاه اصلی شیوع بیماری در تهران عنوان
کرد و افزود« :اگر حمل و نقل عمومی در تهران به
نحویباشدکهفاصلهگذاریاجتماعیرعایتشود،
بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد».

تهرانی ساکنان شهرستانهای اطراف هستند،
درخصوص ظرفیتهای بهداشتی و درمانی این
مناطق مطالبی را بیان کرد .وی به ارائه گزارشی
درخصوصاقدماتصورتگرفتهدرشهرستانهای
اطراف تهران توسط سپاه و بسیج پرداخت و تاکید
کرد« :با تمام توان در اجرای طرح شهید سلیمانی
همراهی و مشارکت خواهیم کرد .اولین اولویت
ما اجرای طرح شهیدسلیمانی است و امیدواریم با
مشارکتسایردستگاههانتایجخوبیراشاهدباشیم».
محسنهاشمیرفسنجانیرییسشورایشهرتهران
نیز در این نشست درخصوص بیماریابی وتست
غربالگری،نتایجمحدودیتهایدوهفتهایدرتهران
سخنانی بیان کرد و پینشهاد تداوم تعطیلی تهران و
اصناف با محدودیتهای جدید را ارائه داد.
فراهانی رییس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به
رعایت محدودیتها از سوی اصناف به چالشها
و مشکالت برخی صنوف اشاره کرد و خواستار
تدوین پروتکلهایی برای آنان شد.

مشارکت بسیج و سپاه در اجرای طرح
شهیدسلیمانی
حسنحسنزادهفرماندهسپاهمحمدرسولاهلل(ص)
تهران نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورت
گرفته به تشریح نحوه مشارکت این نهاد در اجرای
طرح شهید سلیمانی پرداخت.
بهگفتهوینیروهایبسیجیدرقالبدوتیم(تیمهای
مراقبتیمشترکباوزارتبهداشت،تیمهایحمایتی
بسیجیانآموزشدیده)دراینطرحمشارکتدارند.
آموزش پیشگیری و مراقبت از بیمار ،ارائه مواد
ضدعفونی کننده و ماسک رایگان ،ارائه بستههای
معیشتی و حمایتی برخی از اقدامات این تیمها بود.
حسن زاده پیشنهاد کرد که محدودیتها الیه به
الیه برداشته شود تا بتوانیم شرایط را کنترل کنیم.
احمد ذوالقدر ،فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان
تهران نیز با اشاره به اینکه جمع کثیری از کارمندان

اقدامات پلیس تهران در دو هفته اخیر
پرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی انتظامی
پلیس تهران نیز در این نشست محدودیتهای
دوهفتهای اخیر را موفقترین طرح اجرا شده در
ابعادومؤلفههایمختلفبرشمردوبهارائهگزارشی
از اقدامات پلیس در همکاری برای اجرای این
طرح پرداخت.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،به
گفته وی در  ۱۰روز اخیر  ۱۴۵هزار بازدید از
اصناف ،هشت هزار اعمال قانون رانندگان بدون
ماسک و  ۱۸۰۰جریمه خودروی غیربومی توسط
پلیس صورت گرفته است و میزان ترافیک تهران
 ۶۰درصد و ترافیک شبانه  ۸۰درصد کاهش داشته
است .همچنین  ۹۰درصد اصناف محدودیتها
را رعایت کرده و  ۹۹درصد مردم نیز در مترو از
ماسک استفاده کردهاند.

آیا ماسک افراد را در مقابل ابتال بهکرونا در فضاهای بسته مصون میکند؟

رییسشبکهبیماریهایویروسیایرانگفت«:بررسیهاوتحقیقات
علمی نشان میدهد ،ماسک به تنهایی از افراد در مقابل ابتال به
بیماری کرونا محافظت نمیکند و به ویژه در فضاهای بسته با وجود
استفاده از ماسک ،باز هم احتمال ابتال به این بیماری وجود دارد».
به گزارش سپید ،سید محمد جزایری در گفتوگو با ایرنا اظهار
داشت« :ماسکها محافظت کامل برای افراد ایجاد نمیکنند و
در کنار آن باید سایر توصیههای بهداشتی مانند فاصله گذاری،

دوری از تجمعات ،باز گذاشتن در و پنجرهها برای ایجاد تبادل
هوا و شستن دستها نیز رعایت شود».
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان داشت:
«هرچند ماسک تا حد زیادی از انتشار ویروس جلوگیری میکند
و به خصوص در تجمعات تاکید بر استفاده آن شده است ،اما
به تنهایی محافظت کامل ایجاد نمیکند».
جزایری گفت« :هرچند اطالعات ما در موارد مختلف درمان ،کنترل
و مهار ویروس کرونا هنوز ناقص است اما با سعی و تالش محققان
و پژوهشگران اطالعات بیشتری از این ویروس به دست آمده
است که به همین دلیل برخی موارد اعالم شده طی زمان ،تغییر
پیدا میکند ».وی افزود« :عالوه بر پروتکل بهداشتی مانند ماسک
زدن و فاصلهگذاری اجتماعی تا حد امکان از حضور در فضاهای
محصور به خصوص برای طوالنی مدت باید خودداری شود».
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت« :در
صورت اجبار ،حتم ًا شرایط برای گردش هوا در این محیطها فراهم
شود تا کمتر در معرض بیماری کرونا قرار گیرید».

جزایری گفت« :بررسیهای محققان نشان میدهد که ویروسها
در اندازه کووید ۱۹-چند ساعت ،حتی تا  ۱۶ساعت در داخل
ذرات میتوانند در هوا معلق بمانند که این موضوع به درجه
حرارت و رطوبت محیط بستگی فراوانی دارد».
رییسشبکهبیماریهایویروسیایراناظهارداشت«:ساعاتمعلق
ماندن ویروس در هوا تقریبی است اما این موضوع تایید شده که
ویروسدرشرایطمناسب،چندساعتیدرهوامیتواندمعلقبماند».
وی ادامه داد« :بررسیهای اخیر محققان نشان میدهد که امکان
معلق ماندن چند ساعته ویروس کرونا وجود دارد .این موضوع
عالوه بر اندازه ذره پراکنده شده در هوا به درجه حرارت و رطوبت
محیط بستگی دارد ».جزایری تاکید کرد« :اخیرا ً متاآنالیزی در مورد
امکان انتشار ویروس کرونا در هوا به خصوص در فضاهای بسته
مانند اتوبوس ،رستوران ،کالسهای آموزشی و آرایشگاهها منتشر
شده که نشان میدهد که امکان انتقال ویروس در این مکان وجود
دارد و  ۲۰تا  ۸۶درصد از افرادی که در این محیطها حضور
داشتهاند ،متعاقب ًا به کووید ۱۹-مبتال شدند».

