
آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

بیش از ۹۵.۴ میلیون مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون 
به ۹۵ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسیده 
نفر   ۶۹۵ و  هزار   ۳۹ و  میلیون  دو  مرگ  و 
ابتال به این بیماری تأیید شده است. اثر  بر 

به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین 
تاکنون ۶۸ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۶۳ نفر از 

یافته اند. بهبود  کووید-۱۹  به  مبتالیان 
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۹ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

قربانی می گیرد. دنیا  در 
مبتال  میلیون   ۲۴.۴ از  بیش  با  تاکنون  آمریکا 
در  همچنان  قربانی  هزار   ۴۰۷ از  بیش  و 
بیماری  با  درگیر  کشورهای  فهرست  صدر 

کووید-۱۹ قرار دارد.
مبتال  میلیون   ۱۰.۵ از  بیش  آمار  با  نیز  هند 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد 
و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم 

۸.۴ میلیون نفر فراتر رفته است. از 
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت 
متحده، برزیل، هند و مکزیک رکورددارِ شمار 

دنیا هستند. در  بیماری  این  قربانیان 
تعداد جان باختگان کووید۱۹ در انگلیس نیز 
از ۸۹ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون 
بیشترین قربانیان کرونا را در بین کشورهای 

است.  داشته  اروپایی 
در  کرونا  قربانیان  تعداد  هم اکنون  عالوه  به 
در  و  کرده  عبور  نفر  هزار   ۸۲ از  نیز  ایتالیا 
این  دوم  رتبه  در  اروپایی  کشورهای  میان 

جدول قرار دارد.
روسیه  هزار،   ۷۰ از  بیش  فرانسه  همچنین 
 ۵۶ از  بیش  نیز  ایران  و  هزار   ۶۵ از  بیش 
هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

را گزارش داده اند.
 ۵۳ از  بیش  با  اسپانیا  کشورها،  این  از  پس 
با  آلمان  هزار،   ۴۸ از  بیش  با  کلمبیا  هزار، 
 ۴۵ از  بیش  با  آرژانتین  و  هزار   ۴۷ از  بیش 
هزار جان باخته، دیگر کشورهایی هستند که 

تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید 
۱۹ را ثبت کرده اند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
آمارها  باالترین  که طبق گزارش های رسمی 
به  دوشنبه  روز  تا صبح  داشته اند  تاکنون  را 

ترتیب به شرح زیر است:
 ۵۰ و  هزار   ۴۸۲ و  میلیون   ۲۴ آمریکا:   .۱

مبتال، ۴۰۷ هزار و ۲۰۲ قربانی
۲. هند: ۱۰ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۷۲ مبتال، 

۱۵۲ هزار و ۴۵۶ قربانی
 ۹۹ ۴۸۸ هزار و  ۳. برزیل: هشت میلیون و 

مبتال، ۲۰۹ هزار و ۸۶۸ قربانی
 ۲۰۹ و  هزار   ۵۶۸ و  میلیون  سه  روسیه:   .۴

مبتال، ۶۵ هزار و ۵۶۶ قربانی
انگلیس: سه میلیون و ۳۹۵ هزار و ۹۵۹   .۵

مبتال، ۸۹ هزار و ۲۶۱ قربانی
 ۹۸۹ و  هزار   ۹۱۰ و  میلیون  دو  فرانسه:   .۶

مبتال، ۷۰ هزار و ۲۸۳ قربانی
 ۱۰۱ و  هزار   ۳۸۷ و  میلیون  دو  ترکیه:   .۷

مبتال، ۲۳ هزار و ۹۹۷ قربانی
۸. ایتالیا: دو میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۷۷ مبتال، 

۸۲ هزار و ۱۷۷ قربانی
 ۱۶۴ و  هزار   ۲۵۲ و  میلیون  دو  اسپانیا:   .۹

مبتال، ۵۳ هزار و ۳۱۴ قربانی
۱۰. آلمان: دو میلیون و ۵۰ هزار و ۹۹ مبتال، 

۴۷ هزار و ۴۴۰ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۸ کشور 
میلیون  یک  رقم  از  این جدول، همگی  اول 
ایاالت متحده،  از  ابتال عبور کرده اند و پس 
هند و برزیل - که سه کشور رکورددار شمار 
مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای روسیه، 
انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، 
آفریقای  لهستان،  مکزیک،  آرژانتین،  کلمبیا، 
جنوبی، ایران، اوکراین و پرو نیز بیش از یک 

کرده اند. ثبت  را  مبتال  میلیون 

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا گفت: 
»جهش های کروناویروس ممکن است کشنده تر نباشد اما هنوز 

هم می تواند باعث مرگ و میر بیشتر شود.«
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی اظهار داشت: »انواع عفونی تر 
کروناویروس لزوما کشنده تر نیستند اما هنوز هم می توانند باعث 
مرگ و میر بیشتر شوند.« به تازگی مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها در آمریکا هشدار داده است که سویه های جهش یافته 
کروناویروس می تواند گسترش ویروس در کشور را تسریع کند.

فائوچی گفت: »ایاالت متحده از نزدیک انواع سویه های جهش 
یافته کروناویروس از جمله نمونه ای که اولین بار در انگلیس 

شناسایی شد و مورد دیگری که در آفریقای جنوبی و برزیل 
متخصصان  است.  داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  شده  گزارش 
بهداشت در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سویه های 

جدید می توانند از تاثیر واکسن کروناویروس بکاهند؟«
مدیر  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا تاکید کرد: 
»مهم است افراد دقت در رعایت نکات بهداشت عمومی را 
دو برابر بیشتر کرده و واکسن کرونا تزریق کنند تا بتوان از 
افزایش موارد بستری و مرگ ناشی از سویه های جهش یافته 

جدید جلوگیری کرد.«

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا: 

سویه های جهش یافته کرونا ممکن است کشنده تر نباشند
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