8

 5اسفند  1399شماره 1879

خبـر

معاون کل وزارت بهداشت:

واکسن مشترک ما با کوبا  قبل از بهارحاضر میشود

معاون کل وزارت بهداشت گفت« :ما با کوواکس قرارداد
واکسن آسترازنکا را بستهایم و واکسن مشترک ما با کوبا نیز
قبل از بهار حاضر خواهد شد».
به گزارش سپید ،ایرج حریرچی در مورد استفاده از دو ماسک
همزمان اظهار کرد« :طبق مشاهدات زدن دو ماسک احتمال
ابتال به کرونا را به طرز قابل توجهی نسبت به عدم استفاده
از ماسک و حتی استفاده از یک ماسک ،کاهش میدهد».
وی تاکید کرد« :مردم عالوه بر استفاده از یک ماسک سه الیه
از یک ماسک پارچهای هم استفاده کنند».
حریرچیافزود«:قاعدت ًااستفادهازدوماسکسهالیهتاثیرگذارتر
است اما برای صرفه جویی در هزینهها برای مردم ،ما میگوییم
یکی از ماسکها پارچهای و قابل شستوشو باشد تا عالوه بر
مقرونبهصرفهبودن،تحملماسکرابرایمردمراحتترکند».
وی افزود« :توصیه اصلی در مورد استفاده از ماسک این است
که ماسکها هر سه ساعت یک بار تعویض شوند ،اما ممکن
است این در توان مردم نباشد .اما از یک ماسک میتوان یک روز
استفاده کرد ،این یک توصیه علمی نیست ،یک توصیه اقتصادی است».
حریرچی ادامه داد« :افرادی که از یک ماسک در طوالنی مدت و
مثال چند روز پشت سر هم استفاده میکنند ،به اندازه فردی که
ماسک نمیزند برای جامعه خطرناک هستند ،اگر ماسک مرطوب
شود کاراییاش در حد بسیار زیادی ،کاهش پیدا میکند».
وی همچنین در مورد واکسن کرونا گفت« :ما در دو جبهه در جنگ
هستیم ،یکی مبارزه با کرونا و دیگری تحریم .ما با کوواکس قرارداد
واکسن آسترازنکا که در کشورهای کره جنوبی ،روسیه ،سوئد و هند
تولید خواهند شد را بستهایم و از صحت تولیدشان اطمینان داریم.
پیشبینی و برنامهریزی ما این است که تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰
هزار نفر در گروههای سنی پرخطر واکسینه شوند .همچنین واکسن

مشترک ما با کوبا نیز قبل از بهار حاضر خواهد شد ».معاون کل وزیر
بهداشت گفت« :ما باید در واکسن به تولید داخل ،اتکا داشته باشیم
تا بتوانیم با استفاده از واکسن ،ایمنی جمعی را کامل کنیم».
حریرچی در مورد تعلق نگرفتن فوقالعاده ویژه به نیروهای شرکتی
بیمارستانهاگفت«:نیروهایشرکتیجزونیروهایماهستندوخدمات
بسیار مهمی در دروه کرونا انجام دادند ،اما مکانیسمهای پرداختشان با
پرداخت افرادی که استخدام رسمی یا پیمانی هستند ،متفاوت است
و قبول داریم که نسبت به نیروهای کشوری با شرایط مشابه ،حقوق
کمتری دریافت میکنند ،ولی مقررات دست ما را برای اقدام میبندد
به همین منظور ،امسال آزمونهای متعددی برگزار کردهایم تا به واسطه
این آزمون ،این نیروها به استخدام پیمانی تبدیل وضعیت شوند ،ولی
به طور کلی پیگیر کارهایشان هستیم».
معاون کل وزیر بهداشت گفت« :با توجه به روند نزولی کرونا بعد

از طرح کنترل هوشمند شهید سلیمانی و همکاری مردم،
متاسفانه این روند نزولی متوقف شد و در بعضی از استانها
مثل خوزستان روند صعودی دارد .متاسفانه در خوزستان در
حال حاضر وضعیت شبیه وضعیت یک ماه اخیر عراق شده
است ».وی افزود ۷« :تا  ۸درصد فوتیهای کشور به دلیل
کرونا هستند و این عدد قابل توجه است».
حریرچی در مورد کرونای انگلیسی گفت« :در آمریکا تعداد
مبتالیان این ویروس در هر ده روز دو برابر میشود؛ در انگلیس
 ۹۹درصد ابتال از نوع جهش یافته است؛ در فرانسه  ۶۵و
در آمریکا  ۵۰درصد از مبتالیان به کرونا به کرونای انگلیسی
مبتال شدهاند .طبق پیشبینیها این ویروس تا سه ماه آینده،
ویروس غالب در دنیا میشود».
معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد« :قبال در هر خانواده  ۴نفره
وقتی یک نفر به کرونا مبتال میشد نهایت ًا ویروس به یک نفر
دیگر سرایت میکرد ،اما در حال حاضر با ابتالی هر فرد،
قطعا تمام اطرافیانش هم به کرونای انگلیسی مبتال میشوند و افراد
و جامعه را بسیار سریع درگیر میکند».
ویگفت«:سیاستاصلیمادراعمالمحدودیتها،کاهشترددهاست
و ما قصد نداریم هر نوع ترددی را به صفر برسانیم».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حریرچی بیان کرد« :من یک
روز از پرواز جا ماندم ،زیرا یک شرکت هواپیمایی به دلیل مشاهده
اسم من در لیست مسافران ،من را سوار هواپیما نکرد؛ بعدا ً متوجه
شدم که این شرکتهای هواپیمایی ،چون دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت نکرده بود من را سوار هواپیما نکرد تا متوجه نشوم که
هواپیما  ۷۵درصد از ظرفیتش پر بود و میخواست این تخلف را از
چشم من بپوشاند .طبق آخرین مصوبات سفرهای نوروزی با تورهای
امن و سالمت برگزار خواهد شد».

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد

اهدای  ۲۵۰هزار دوز واکسنکرونا به ایران از سوی چین
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد که با پیگیری سفارت
کشورمان در پکن ،دولت چین  ۲۵۰هزار دوز واکسن کرونای
سینوفارم به ایران اهدا کرده است .به گزارش سپید ،سعید خطیب

زاده در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوالی
در مورد موضوع واکسن چینی کرونا و ورود آن به کشور با اعالم
این خبر گفت« :من مایل نبودم تا موقعی که جزییات فنی ماجرا

به نتیجه برسد نکتهای را بیان کنم ولی اآلن که پرسیدید باید بگویم
که دولت چین  ۲۵۰هراز دوز واکسن کرونای سینوفارم به دولت
ایران با پیگیری سفارت کشورمان در پکن اهدا کرده است».ایسنا

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران مطرح کرد

افزایش مالیم آمار مبتالیان بهکرونا در پایتخت
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به پایش
مستمر بیماری توسط ستاد کرونا گفت« :ممکن است تصمیمات ستاد
ملی کرونا برای سفرهای نوروزی و شرایط مربوط به آن تغییر کند».
به گزارش سپید ،نادر توکلی درخصوص دستورالعملهای ستاد
مقابله با کرونا درباره محدودیتهای سفرهای نوروزی اظهار داشت:
«برخالف سال گذشته که شرایط بسیار سختی با شروع کرونا داشتیم
و اضطراب عمیقی بین مردم به لحاظ شرایط کرونایی وجود داشت
امسال مردم توقع دارند تا بتوانند نوروز راحتتری را سپری کرده
و بتوانند به سفر بروند .اما این منوط به این است که در دوهفته آتی
شرایط پایداری در تهران حاکم باشد».
وی افزود« :تصمیم نهایی تا  ۱۰اسفند گرفته خواهد شد .استان
تهران شرایط شکنندهای دارد ،با وجود ویروسهای جهش یافته و
خیز مالیم در افزایش بستریهای جدید تا  10اسفند موارد رصد
میشوند .تمامی تالش ستاد کرونا برای جلب رضایت مردم است
اما این به آن معنی نیست که با رعایت حال مردم کاری کنیم تا شیوع

کرونا بیشتر شود طبیعت ًا تمامی تصمیمات بر اساس شرایط استثنایی
مختلف گرفته میشود ».معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان
تهران خاطرنشان کرد« :طی دو سه هفته اخیر شاهد افزایش و خیز
مالیمبستریهایکروناییبودهایم.متاسفانهتعدادبستریهایتجمیعی
شهر تهران علیرغم اینکه طی  ۳هفته پیش به زیر  ۲۰۰۰رسیده بود
در حال حاضر باز هم به بیش از  ۲۰۰۰بیمار افزایش پیدا کرده است.
آمار تعداد بستریها در چند روز آینده تصمیم نهایی ستاد کرونا را
مشخص میکند .برخی از استانهای کشور بسیار پر خطر هستند
به عنوان مثال میتوان به استانهای جنوبی اشاره کرد سفر به این
استانها محدودیتهای زیادی خواهد داشت ولی آنچه مسلم است
اگر روند با ثبات باشد بر اساس رعایت پروتکلهای خاص سفرها
مجاز خواهند بود آنچه مسلم است این است که با سفرهای هفته
اول نوروز امکان افزایش مبتالیان در هفته دوم وجود خواهد داشت».
وی اظهار داشت« :خیزی به سمت پیک چهارم داریم ولی به ویژه
در استان تهران نگران کمبود و تخت نیستیم ضمن اینکه از پانزدهم

اسفندماه ،اعمال جراحی الکتیو کاهش پیدا میکنند و نگرانی بابت
تخت نخواهیم داشت ».توکلی با اشاره به اینکه در برخی مناطق
تهران تعداد بیماران سرپایی بیشتر است ،گفت« :در غرب تهران
مراجعه به بیمارستانها افزایش داشته است و این نشان دهنده این
است که افزایش مبتالیان در این مناطق تهران بیشتر است .رصد و
پایش هفتگی همچنان ادامه دارد اما نکته مهم رعایت مردم است».
وی گفت« :تعداد مبتالیان ویروس جهش یافته بیشتر از نوع معمولی
است .تمامی موارد مشکوک در حال تست گیری هستند و اگر مثبت
باشند تمام اطرافیان آنها مجددا ً تست شده و تحت کنترل و قرنطینه
قرار خواهند گرفت ».وی گفت« :توضیح کیتهای سریع تشخیصی
در راستای ادامه طرح شهید سلیمانی به مطبهای خصوصی داده
خواهد شد تا آنها هم بتوانند به ما کمک کنند».
توکلی اظهار داشت« :در صورتی که این روند ثبات داشته باشد
آزمون دکترا با رعایت پروتکلهای مشخص و فاصلهگذاری
مناسب اجتماعی برگزار خواهد شد».

