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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تشریح کرد خبـر

نحوه تشخیص کرونای انگلیسی
اهمیت استفاده دوبل از ماسک و پرهیز از دورهمی

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ورود  مقابل  در  نمی توان  اینکه  بیان  با  بهداشت 
ویروس های جهش یافته کرونا به کشور سد دائمی 
ایجاد کرد، گفت: »در عین حال هنوز واریانت برزیلی 
یا آفریقای جنوبی در کشورمان مشاهده نشده، اما بیش 
از ده ها کشور آن را گزارش کردند و این موضوع 
گریز ناپذیر است و حتما به سمت کشور ما هم 
خواهد آمد، اما مهم آن است که همچنان روش های 

پیشگیری همان روش های قبلی است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با 
ایسنا درباره وضعیت ویروس کرونای انگلیسی در 
کشور گفت: »مواردی که از کرونای انگلیسی تاکنون 
اعالم شده، موارد قطعی شناسایی شده است که 
طبیعتاً عالوه بر تست PCR که ابتالی فرد به کرونا 
را نشان می دهد، توالی یابی ژنتیکی هم انجام شده 
باشد. در مواردی که بر اساس شرح حال و عالئم 
بالینی، مشکوک به کرونای انگلیسی در فردی شوند، 
نمونه تست فرد برای توالی یابی به آزمایشگاه ارجاع 

داده می شود.«
ژنتیکی  توالی یابی  تست های  »تعداد  افزود:  وی 
و آزمایشگاه هایی که می توانند آن را انجام دهند، 
محدود است. بنابراین قطعا افراد مبتال به کرونای 
انگلیسی بیش از تعداد اعالمی است که به صورت 
قطعی شناسایی شده اند. ما فقط موارد قطعی شناسایی 

شده را که توالی یابی ژنتیکی برای شان انجام شده 
را می توانیم اعالم کنیم.« جهانپور ادامه داد: »البته 
روش های سریع تری هم وجود دارد و در انستیتو 
پاستور کشور در حال آماده شدن است تا مسیر 
تشخیص تسهیل شود. باید توجه کرد که تشخیص و 
تفکیک کرونا از واریانت های جدید از جمله واریانت 
بریتانیایی کمکی به امر درمان نخواهد کرد و صرفاً از 
نظر مدیریتی و اپیدمیولوژیک مهم است. اما آنچه که 
در این میان قابل گفتن است، این است که ویروس 
انگلیسی کرونا وارد کشور شده و در برخی استان ها 

مانند البرز، تهران، قزوین و... در گردش است.«
وی با بیان اینکه همه اقدامات در گذشته و امروز 
در جهت کند کردن شیوع این ویروس بوده است، 
گفت: »قطعا امکان ممانعت از ورود و شیوع ویروس 
وجود نخواهد داشت. حتی درباره واریانت های دیگر 
ویروس که با منشاء آفریقای جنوبی و برزیل هم 
هستند، نمی توانیم بگوییم می شود یک دیوار بلند 
بتونی و دائمی در برابر این ویروس ها به عنوان سد 
دائمی ایجاد کنیم، اما قطعا سرعت گیر برای کاهش 
سرعت شیوع می توان ایجاد کرد که بر همین اساس 

وزارت بهداشت اقداماتی مانند انجام تست برای افراد 
هنگام ورود به کشور، تست تشخیصی قبل و بعد از 
ورود، ایزوالسیون افرادی که از خارج از کشور وارد 
می شوند و موارد مشابه همه در این جهت است که 

سرعت شیوع را کاهش دهیم.«
جهانپور گفت: »قبل از ما حدود 8۰ کشور واریانت 
بریتانیایی کرونا را در کشور خودشان گزارش کرده 
بودند. در عین حال هنوز واریانت برزیلی یا آفریقای 
جنوبی در کشورمان مشاهده نشده، اما بیش از ده ها 
کشور آن را گزارش کردند و این موضوع گریز ناپذیر 
است و حتما به سمت کشور ما هم خواهد آمد، اما 
مهم آن است که همچنان روش های پیشگیری همان 
روش های قبلی است؛ یعنی رعایت پروتکل ها و عدم 
حضور در تجمعات غیرضروری، پرهیز از هرگونه 
دورهمی و برگزاری دورهمی ها حتی محافل کوچک 
خانوادگی، فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و 
حتی استفاده دوبل از ماسک و رعایت نکات بهداشت 

فردی و عمومی همچنان تنها راه مقابله است.«
وی افزود: »گستره واکسیناسیون هم تا حدی که در 
مقابل واریانت های جدید موثر باشد، هفته به هفته در 
کشور رو به گسترش است و این دو به موازات اعمال 
محدودیت های هوشمند، سه ضلع مثلث پیشگیری 
و مقابله با کووید-19 از هر جنس و واریانتی در 

همه ماه های آتی خواهد بود.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا 
تا ظهر دوشنبه )۴ اسفند 99( یک میلیون 
و 58۲ هزار و ۲75 نفر را در ایران به طور 
قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 
59 هزار و 57۲ نفر را به کام مرگ کشانده 
است. از سوی دیگر، یک میلیون و 351 هزار 
و 39۰ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.

به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت 

بهداشت نشان می دهد که طی 1۰ روز اخیر 
)۲5 بهمن تا ۴ اسفند( به طور متوسط در 
هر ساعت حدود 3۲7 نفر در ایران مبتال و 
بین 3 تا ۴ نفر قربانی این ویروس شده اند. 
البته در هر ساعت حدود ۲77 نفر نیز بهبود 
یافته اند. در این اینفوگرافیک روند شیوع 
کرونا در ایران طی یک ماه اخیر )از ۴ بهمن 

تا ۴ اسفند( را مشاهده می کنید.

عقد قرارداد با شرکت های فروشنده واکسن به 
رویه معمول دیگر کشورها، انتقال وجوه اعتبارات 
مصرف نشده قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
به سال 1۴۰۰ و تفویض اختیار به قرارگاه عملیاتی 
برای استان خوزستان با توجه به انتقال ویروس 
جهش یافته انگلیسی از عراق، مهم ترین مصوبات 
پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا در روز شنبه، دوم اسفند ماه بود.
به گزارش سپید، براساس مصوبه پنجاه و هشتمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، در مورد 
عقد قرار داد برای واردات واکسن کووید19 که 
مراحل صدور EUL را بنابر مصوبه پنجاه و پنجمین 
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورخ 99/11/11 طی 
کرده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مجاز است شرایط عمومی قرارداد را که در دیگر 
کشورهای خریدار پذیرفته و رعایت شده بپذیرد. 
همچنین انتقال وجوه اعتبارات مصرف نشده قانون 
بودجه سال 1399 کل کشور به سال 1۴۰۰ یکی 
دیگر از مصوبات این جلسه بود که بر اساس این 
مصوبه به منظور تسهیل رعایت مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا و به سبب تعطیلی اصناف و 
واحدهای ارائه کننده خدمات و حضور حداقلی 

کارکنان دولت در سال جاری، وجوه مصرف 
نشده مربوط به اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 99 کل 
کشور، به سال 1۴۰۰ منتقل شود تا در راستای 
موافتنامه سال قبل تا پایان مهلت های مقرر در قانون 
اصالح مواد 63 و 6۴ قانون محاسبات عمومی 
مصرف  وجوه  عملکرد  گردد.  مصرف  کشور 
نشده از جمله اوراق مالی اسالمی سال 1399 
در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1۴۰۰ کل 

کشور درج خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تفویض اختیار به قرارگاه 
عملیاتی برای استان خوزستان دیگر مصوبه پنجاه و 
هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بود. 
به گزارش وبدا، با توجه به انتقال ویروس جهش 
یافته انگلیسی از عراق و افزایش شدید بیماران در 
استان خوزستان و به منظور کنترل بیماری و عدم 
اشاعه به مناطق دیگر کشور، به قرارگاه عملیاتی 
اجازه داده می شود به مدت یک هفته تا ده روز 
در خصوص ایجاد محدودیت تدابیر بهداشتی، 
نطارتی، انتظامی و تردد مسافر با عراق برای مدیریت 
بیماری در شهرهای آن استان تصمیم گیری و 

اقدامات الزم را اجرا نماید.

روند کرونا  در ایران، از ۴ بهمن تا ۴   اسفند مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعالم شد

عقد قرارداد با شرکت های فروشنده واکسن
به رویه معمول دیگر کشورها


