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آمار همه گیری کرونا

بیش از  ۹۲میلیون مبتال در جهان

آمار جهانیِ مبتالیان به کروناویروس تاکنون
به  ۹۲میلیون و  ۹هزار و  ۷۱۳نفر رسیده
و مرگ یک میلیون و  ۹۷۰هزار و  ۹۶نفر
بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید ،بنابر تاز هترین آمارها
تاکنون  ۶۵میلیون و  ۸۴۹هزار و  ۳۹۷نفر
از مبتالیان به کووید ۱۹-بهبود یافتهاند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید۱۹-
 که تاکنون در  ۲۱۹کشور و منطقه درجهان شیوع یافته است  -ادامه دارد و این
بیماری همچنان در دنیا قربانی میگیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۲۳.۳میلیون مبتال
و بیش از  ۳۸۹هزار قربانی همچنان در
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری
کووید ۱۹-قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از  ۱۰.۴میلیون مبتال
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد
و آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل
هم از هشت میلیون نفر فراتر رفته است.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت
متحده ،برزیل ،هند و مکزیک به ترتیب
رکورددا رِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جا نباختگان این بیماری در انگلیس
نیز از  ۸۳هزار نفر عبور کرده و این کشور
تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در بین
کشورهای اروپایی داشته است .به عالوه
هماکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا
هم از  ۷۹هزار نفر عبور کرده و در میان
کشورهای اروپایی در رتبه دوم این جدول
قرار دارد.
همچنین فرانسه بیش از  ۶۸هزار ،روسیه
بیش از  ۶۲هزار و ایران نیز بیش از ۵۶
هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹-
را گزارش داد هاند.
پس از این کشورها ،اسپانیا با بیش از ۵۲
هزار ،کلمبیا با بیش از  ۴۶هزار ،آرژانتین
با بیش از  ۴۴هزار و آلمان با بیش از ۴۳
هزار جا نباخته دیگر کشورهایی هستند
که تاکنون آمار باالی مر گ و میر ناشی از

کووید  ۱۹را ثبت کرد هاند.
به گزارش پایگاه اطال عرسانی ورلد ا ُمتر،
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در
 ۱۰کشوری که طبق گزار شهای رسمی
باالترین آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح
روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
 .۱آمریکا ۲۳ :میلیون و  ۳۶۸هزار و ۲۲۵
مبتال ۳۸۹ ،هزار و  ۵۹۹قربانی
 .۲هند ۱۰ :میلیون و  ۴۹۵هزار و ۸۱۶
مبتال ۱۵۱ ،هزار و  ۵۶۴قربانی
 .۳برزیل :هشت میلیون و  ۱۹۵هزار و ۶۳۷
مبتال ۲۰۴ ،هزار و  ۷۲۶قربانی

 .۴روسیه :سه میلیون و  ۴۴۸هزار و ۲۰۳
مبتال ۶۲ ،هزار و  ۸۰۴قربانی
 .۵انگلیس :سه میلیون و  ۱۶۴هزار و ۵۱
مبتال ۸۳ ،هزار و  ۲۰۳قربانی
 .۶فرانسه :دو میلیون و  ۸۰۶هزار و ۵۹۰
مبتال ۶۸ ،هزار و  ۸۰۲قربانی
 .۷ترکیه :دو میلیون و  ۳۴۶هزار و ۲۸۵
مبتال ۲۳ ،هزار و  ۱۵۲قربانی
 .۸ایتالیا :دو میلیون و  ۳۰۳هزار و ۲۶۳
مبتال ۷۹ ،هزار و  ۸۱۹قربانی
 .۹اسپانیا :دو میلیون و  ۱۳۷هزار و ۲۲۰
مبتال ۵۲ ،هزار و  ۶۸۳قربانی

 .۱۰آلمان :یک میلیون و  ۹۵۷هزار و ۴۹۲
مبتال ۴۳ ،هزار و  ۲۰۳قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر  ۱۸کشور
اول این جدول ،همگی از رقم یک میلیون
ابتال عبور کرد هاند و پس از ایاالت متحده،
هند و برزیل  -که سه کشور رکورددار
شمار مبتالیان در دنیا هستند  -کشورهای
روسیه ،انگلیس ،فرانسه ،ترکیه ،ایتالیا،
اسپانیا ،آلمان ،کلمبیا ،آرژانتین ،مکزیک،
لهستان ،ایران ،آفریقای جنوبی ،اوکراین و
پرو نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت
کرد هاند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت بررسی میکند

اثربخشی واکسنکروناویروس چین برای استفاده اضطراری
سازمان جهانی بهداشت از همکاری تیم تحقیقاتی این سازمان
با تولیدکنندگان واکسن کروناویروس چین به منظور قرار گرفتن
در لیست واکسنهای تایید شده برای استفاده اضطراری خبر داد.
به گزارش سپید ،تدروس آدهانوم ،دبیر کل سازمان جهانی
بهداشت گفت« :یک تیم از کارشناسان این سازمان در چین
در حال همکاری با تولید کنندگان واکسنهای سینوواک و
سینوفارم هستند تا در صورت تایید در لیست واکسنهای
تایید شده برای استفاده اضطراری قرار گیرند».
وی اظهار کرد« :خرسندم که تیمی از سازمان جهانی بهداشت

در چین با تولیدکنندگان دو واکسن سینوواک و سینوفارم
کار میکنند تا انطباق آنها را با معیارهای بینالمللی تولید
با کیفیت ،پیش از قرار گرفتن در لیست احتمالی استفاده
اضطراری ارزیابی کند».
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،دبیر کل سازمان
جهانی بهداشت تاکید کرد« :این سازمان همچنان از تولیدکنندگان
واکسن در سراسر جهان میخواهد که به سرعت در ارائه
اطالعات الزم به سازمان که اجازه میدهد برای اضافه شدن
به لیست استفاده اضطراری در نظر گرفته شوند ،اقدام کنند».

