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جدیدترین آمارمبتالیان و فوتی های کرونا درجهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به 111 
میلیون و 9۶۲ هزار و 91۲ نفر رسیده و مرگ دو 
میلیون و ۴78 هزار و 173 نفر بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 87 
به  مبتالیان  از  نفر   7۶1 و  هزار   331 و  میلیون 
کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲19 کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۲8.7 میلیون مبتال و بیش 
از 511 هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از 11 میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به 
کووید-19 در برزیل هم از 1۰ میلیون نفر فراتر 
رفته است. همچنین پس از ایاالت متحده تاکنون 
کشورهای برزیل، مکزیک، هند و انگلیس به ترتیب 
باالترین آمار قربانیان این بیماری را ثبت کرده اند.
تعداد جان باختگان کووید 19 در انگلیس از 1۲۰ 
هزار نفر عبور کرده و این کشور نیز تاکنون بیشترین 
قربانیان کرونا را در اروپا داشته است. به عالوه 
هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا هم از 95 
هزار نفر عبور کرده و در میان کشورهای اروپایی 

در رتبه دوم این جدول قرار دارد.

از 8۴ هزار، روسیه بیش  همچنین فرانسه بیش 
از 83 هزار و آلمان نیز بیش از ۶8 هزار فوتی بر 
اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.

پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۶7 هزار، 
ایران با بیش از 59 هزار، کلمبیا با بیش از 58 هزار، 
آرژانتین با 51 هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۴9 
هزار، پرو با بیش از ۴5 هزار و لهستان با بیش 
از ۴۲ هزار جان باخته دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید 19 

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

ترتیب به شرح زیر است: 
1. آمریکا: ۲8 میلیون و 7۶5 هزار و ۴۲3 مبتال، 

511 هزار و 133 قربانی
۲. هند: 11 میلیون و 5 هزار و 85۰ مبتال، 15۶ 

هزار و ۴18 قربانی

3. برزیل: 1۰ میلیون و 1۶8 هزار و 17۴ مبتال، 
۲۴۶ هزار و 5۶۰ قربانی

۴. روسیه: چهار میلیون و 1۶۴ هزار و 7۲۶ مبتال، 
83 هزار و ۲93 قربانی

5. انگلیس: چهار میلیون و 115 هزار و 5۰9 مبتال، 
1۲۰ هزار و 58۰ قربانی

۶. فرانسه: سه میلیون و ۶۰5 هزار و 181 مبتال، 
8۴ هزار و 3۰۶ قربانی

7.اسپانیا: سه میلیون و 133 هزار و 1۲۲ مبتال، ۶7 
هزار و 1۰1 قربانی

8. ایتالیا: دو میلیون و 8۰9 هزار و ۲۴۶ مبتال، 95 
هزار و 718 قربانی

9. ترکیه: دو میلیون و ۶38 هزار و ۴۲۲ مبتال، ۲8 
هزار و ۶۰ قربانی

1۰. آلمان: دو میلیون و 39۴ هزار و 515 مبتال، 
۶8 هزار و ۴۴3 قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۲1 کشور اول 
این جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور 
کرده اند و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - 
کشورهای روسیه، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، 
ترکیه، آلمان، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، 
اندونزی،  پرو،  اوکراین،  آفریقای جنوبی،  ایران، 
جمهوری چک و هلند نیز بیش از یک میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایاالت متحده معتقد 

است که حداقل تا سال ۲۰۲۲ استفاده از ماسک برای مردم 
این کشور ضروری است.

به گزارش سپید، آنتونی فائوچی با بیان اینکه نمی توان گفت 
روند شیوع بیماری کووید-19 چه زمانی ُکند خواهد شد، 
اظهار کرد: »بر این باورم که مردم باید حداقل تا سال ۲۰۲۲ 

هنگام حضور در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند.« 
از زمان آغاز شیوع کروناویروس در ایاالت متحده بیش از 
5۰۰ هزار نفر در این کشور بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 
جان خود را از دست داده اند و تست کروناویروس حدود ۲9 

میلیون نفر در این کشور مثبت اعالم شده است. وی گفت: 
»این امکان وجود دارد که استفاده از ماسک برای آمریکایی ها 
تا سال آینده یا بیشتر همچنان ضروری باشد اما شرایط زندگی 
ممکن است هنوز همانند زمان قبل از شیوع بیماری نباشد.«

به گزارش ایسنا به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز، فائوچی 
افزود: »وضعیت واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشته ایم و 
هنوز هم به آن دچار هستیم و به این دلیل است که بر ادامه 
رعایت اقدامات بهداشت عمومی تاکید داریم زیرا نمی خواهیم 

وضعیت خیلی بدتر از آن باشد که در حال حاضر است.«

تاکید مقامات بهداشتی ایاالت متحده بر لزوم استفاده از ماسک تا ۲۰۲۲

وزیر بهداشت آلمان با اشاره به افزایش مجدد موارد ابتال به 
کووید-19 بر احتیاط هر چه بیشتر تاکید کرد.

به گزارش سپید، وزیر بهداشت آلمان روز یکشنبه خواستار 
احتیاط بیشتر در برابر کروناویروس شد، چرا که موارد جدید 
ابتال روند افزایشی پیدا کرده و این در شرایطی است که مدارس 

سراسر کشور نیز برای بازگشایی آماده می شوند.
افزود: »شاهد آن هستیم که آمار مبتالیان مجدد رو به  وی 
افزایش است. این موضوع آزاردهنده است و عدم اطمینان 
در مورد بیماری و روند کنترل آن را به همراه داشته است. 
به همین دلیل احتیاط، انجام تست تشخیصی و واکسیناسیون 

باید برای هدایت در مسیری که در آن قرار داریم ادامه یابد.«
اعمال شد که موجب  آلمان  نوامبر محدودیتهایی در  از ماه 
کاهش موارد ابتال به کروناویروس طی هفته های اخیر شد. 
اما آمار ابتال در روزهای اخیر روند صعودی پیدا کرده و حتی 
در روزهای اخیر اندکی افزایش یافته که شیوع کروناویروس 

انگلیسی عامل این افزایش اعالم شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، کارشناسان هشدار 
آلمان  در  کروناویروس  سوم  موج  آغاز  احتمال  که  داده اند 
وجود دارد و این درحالیست که 1۶ ایالت این کشور برخی 

محدودیتهای کرونایی اعمال شده را تسهیل کرده اند.

هشدار موج سوم کرونا در آلمان و تاکید بر رعایت دستورالعمل ها


