
عمادی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

افزایش موارد کرونا با شیب آهسته
عادی انگاری اوضاع با بازگشایی های زودهنگام

با  کرونا،  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
انتقاد از آنچه که بازگشایی های زودهنگام و 
انگاری شرایط خواند، گفت: »اوضاع  عادی 
با  و  نبوده  پایدار  و  ثابت  بیماری در کشور، 
عین  در  هستیم.  مواجه  شکننده ای  وضعیت 
حال با یک شیب بسیار آهسته بیماران دارند 

می کنند.« پیدا  افزایش 
به گزارش سپید، حمید عمادی در گفت وگو 
برخی  به  نسبت  هشدار  ضمن  ایسنا  با 
من  نظر  »به  گفت:  عجوالنه  بازگشایی های 
اتفاق  بازگشایی ها  این  که  است  زود  هنوز 
شاهد  دوباره  می شود  باعث  چراکه  بیفتد؛ 

باشیم.« بیماری  افزایش موارد 
وی با اشاره به اعالم آموزش و پرورش مبنی 
پایه اول و دوم در  بر حضور دانش آموزان 
دادن  و  تاالرها  »بازگشایی  افزود:  مدارس، 
اجازه فعالیت به برخی مراکز تجمعی، مجددا 
فراهم  بیماری  موارد  افزایش  برای  را  زمینه 
می کند. به هر حال زمانیکه یک مراسم عروسی 
برگزار می شود، مگر ممکن است که افراد در 
به  باشند.  داشته  ماسک  مراسم  ساعات  تمام 
می خواهند  می نشینند،  میز  یک  دور  هر حل 
در  و  بخورند  شیرینی  یا  میوه  بخورند،  شام 
همین  برمی دارند.  را  ماسک شان  شرایط  این 
موضوع می تواند منجر به ابتال به بیماری شود.«
بازگشایی های  چنین  اینکه  بیان  با  عمادی 
و  سهل انگاری  معنای  به  زودهنگامی 

اقدامات  »این  ادامه داد:  عادی انگاری است، 
بیماری  از  دیگری  موج  به  منجر  می تواند 
تعارف  کووید۱۹  که  کرد  توجه  باید  شود. 
تاالرهای  بخواهیم،  اینکه  هر حال  به  ندارد. 
عروسی، باشگاه های ورزشی و... را باز کنیم، 
آسیب زاست و منجر به افزایش موارد ابتال به 

می شوند.« کرونا 
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: 
»به نظر می رسد کمی زود اقدام به بازگشایی ها 

شد. در حالی این اتفاق می افتد که همه تاکید 
کشور،  در  بیماری  اوضاع  هنوز  که  می کنند 
ثابت و پایدار نبوده و با وضعیت شکننده ای 
مواجه هستیم. با یک شیب بسیار آهسته بیماران 

پیدا می کنند.« افزایش  دارند 
عمادی گفت: »در حال حاضر شاهدیم که با 
شیب بسیار مالیمی موارد بیماری مقداری در 
نگرانی  نمی خواهم  البته  است.  افزایش  حال 
مقداری  تدریج  به  متاسفانه  اما  شود،  ایجاد 

موارد بیماری در حال افزایش است. از طرفی 
البته  نمی کنند.  رعایت  هم  مردم  از  برخی 
مردم،  و  شدند  خسته  هم  مردم  که  می دانیم 
اصناف و کسبه هم می خواهند زندگی شان را 
باید توجه کرد که  به هر حال  اما  بگذرانند، 
افزایش  احتمال  زودهنگام  بازگشایی های  با 

است.« اجتناب ناپذیر  بیماری  موارد 
وی درباره وضعیت شیوع و شدت کرونای 
شد  دچار جهش  انگلیس  در  که  جهش یافته 
»طبق  پایین گفت:  سنین  و  کودکان  بر روی 
جهش  کرونای  شده،  انجام  که  بررسی هایی 
یافته کودکان و افراد در سنین پایین تر را بیش 

از کرونای معمول درگیر می کند.«
عمادی در زمینه تاثیر واکسن بر روی کودکان 
کرونا،  در  تاکنون  که  آنجایی  »از  گفت:  نیز 
ابتالیشان  وضعیت  و  زیاد  اطفال  گرفتاری 
برنامه های  تمام  فعال  است،  نبوده  جدی 
سال   ۱۸ باالی  افراد  روی  بر  واکسیناسیون، 
است. زیرا معموال کرونا در افراد زیر ۱۸ سال 
درنتیجه  است.  سرماخوردگی  یک  حد  در 
سال   ۱۸ زیر  افراد  برای  برنامه ریزی  تاکنون 

نشده است.«
وی گفت: »البته اگر بیماری جهشی پیدا کند 
درگیر  شدیدتر  و  بیشتر  را  پایین تر  سنین  و 
کند، در آینده پوشش واکسیناسیون را بیشتر 
می کنند، اما فعال برنامه های واکسیناسیون کرونا 

برای افراد باالی ۱۸ سال است.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۸۰۶ بیمار 
جدید کووید۱۹ در کشور و همچنین ۸۳ فوتی جدید ناشی 

از این بیماری خبر داد.
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ 
هزار و ۸۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

شد که ۵۸۶ نفر از آن ها بستری شدند.«
به گفته وی، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون 

و ۳۳۶ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.

از  را  خود  جان  کووید۱۹  بیمار  »متاسفانه۸۳  افزود:  الری 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۶ هزار 

و ۸۸۶ نفر رسید.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۹۹ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
الری گفت: »۴۳۴۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی همچنین افزود: »تا کنون ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۲۶ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »بر اساس آخرین تحلیل ها، 
۱۰ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۳ 
شهر در وضعیت زرد و ۲۵۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.«
استان  در  قرمز کشور  اعالم کرد که ۱۰ شهر  وی همچنین 
مازندران و شامل آمل، بابل، تنکابن، جویبار، رامسر، ساری، 

سوادکوه، فریدونکنار، قائمشهر و نکا است.
الری گفت: »بیشترین میزان صدور اخطار و معرفی به مراجع 
بهداشتی مربوط  پروتکل های  به علت عدم رعایت  قضایی 
در  بهداشتی  نکات  رعایت  ضرورت  و  بوده  نانوایی ها  به 
اماکن مذکور به عنوان مرکز پر تردد خرید روزانه از اهمیت 

داشتن  صورت  »در  افزود:  وی  است.«  برخوردار  ویژه ای 
نانوایی خودداری کرده و  به  از رفتن  عالئم سرماخوردگی 
ایشان و  به  افراد شاغل  در  این عالئم  در صورت مشاهده 

مسئول نانوایی تذکر دهید.«
الری تاکید کرد: »از خروج سالمندان از خانه برای خرید نان 
ممانعت به عمل آورید و تا حد امکان فردی از خانواده برای 
خرید نان اقدام کند که فاقد بیماری های زمینه ای باشد. در 
طول فرایند خرید نان ماسک بزنید و در صف خرید نان نسبت 
به رعایت اصول فاصله گذاری فیریکی دقت به عمل آورید.«

وی افزود: »قبل از دست زدن به نان از مواد ضدعفونی کننده 
استفاده کنید و نان را به صورت کامال داغ در سفره و پارچه 
مخصوص قرار دهید و از وسایلی مثل چاقو، برس و کاتر و 

سایر وسایل مشترک در نانوایی استفاده نکنید.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »از پرداخت وجه نقد 
دستگاه  با  یا  آنالین  را  وجه  کنید  سعی  و  کرده  خودداری 
کارتخوان پرداخت کنید. پس از بازگشت به منزل دستان خود 
را شسته و ضد عفونی کرده و سپس نسبت به بسته بندی 
نان اقدام کنید. دقت کنید نان را پیش از مصرف داغ کنید تا 

اطمینان حاصل کنید نان آلوده نباشد.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۵ هزار و ۸۰۶  بیمار جدید کووید۱۹

شماره 4۱۸۵۰ ۳۰ دی ۱۳۹۹


