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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:  خبـر

عید امسال چیزی مشابه عید پارسال است
امسال از مار غاشیه به افعی پناه بردیم

رییس جمهور گفت: عید امسال چیزی مشابه عید 
پارسال است. شاید از نظرهایی باید بیشتر از پارسال 
مراعات کنیم. پارسال می گفتیم از دست ویروس 
ووهان چه کار کنیم. امسال از مار غاشیه به افعی 
پناه بردیم. حاال می گوییم به پناه ویروس ووهان 
بریم و ویروس انگلیسی سراغمان نیاید. شرایط 
سخت تر شده است. مردم عزیز و بزرگوار ما که 
طی این 13 ماه همیشه لطف و همکاری کردند 

انشااهلل این ایام هم رعایت می کنند.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در پنجاه و نهمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اظهار کرد: 
ما  برای  پیش  ماه  سه  دو  به  نسبت  روزها  »این 
در جنب  مردم هم  است.  روزهای حساس تری 
و جوش اجتماعی و فرهنگی و هم در جنب و 
جوش نظافت و تمیزی و مسائل بهداشتی هستند.«
روحانی ادامه داد: »اگر دچار موج چهارم نشویم باز 
هم همه باید مراعات کنیم. عید امسال چیزی مشابه 
عید پارسال است. شاید از نظرهایی باید بیشتر از 
پارسال مراعات کنیم. پارسال می گفتیم از دست 
ویروس ووهان چه کار کنیم. امسال از مار غاشیه 
به افعی پناه بردیم. حاال می گوییم به پناه ویروس 
ووهان بریم و ویروس انگلیسی سراغمان نیاید. 
شرایط سخت تر شده است. مردم عزیز و بزرگوار 
ما که طی این 13 ماه همیشه لطف و همکاری کردند 

انشااهلل این ایام هم رعایت می کنند.«
وی ادامه داد: »هر اندازه که بتوانیم واکسن تهیه می کنیم. 

مردم می دانند واکسن امروز مشابه ماسک در اوایل 
این بیماری است. چه طور مسیر هواپیماها را عوض 
می کردند و ماسک ها را در فرودگاه ها می گرفتند. امروز 
آن شرایطی که برای تهیه ماسک وجود داشت، در 

دنیا برای واکسن پیش آمده است.«
روحانی افزود: »شرایط فعلی یک امتحان بزرگی 
است برای همه دنیا. مصونیت واقعی زمانی آغاز 
می شود که در سراسر جهان همه مردم بتوانند از 
واکسن استفاده کنند. امروز واکسن شرایط خاصی 
دارد. اوالً آثار واکسن ها برای مان مشخص نیست. 
آیا  است.  موثر  اندازه  و چه  زمانی  تا چه  اینکه 
عوارض دارد یا خیر هم در ابهام است. برخی هم 
در دنیا از زدن واکسن می ترسند به دلیل ابهاماتی 
که در دنیا وجود دارد، اما در شرایط فعلی ما راهی 
جز اجرای پروتکل و در کنارش واکسن نداریم. 
باید از واکسن استفاده شود، واکسن برای بسیاری 

از افراد مصونیت ایجاد می کند.«
رییس جمهور تاکید کرد: »ما در شرایط فعلی باید 
بیش از سابق از مرزها مراقبت کنیم. دیدیم یکی 
از استان های ما - خوزستان - با یک پیک عجیبی 
روبه رو شد. در هیچ استانی شهر قرمز نداریم. فقط 
برخی شهرهای استان خوزستان قرمز است و اگر 
رعایت نکنیم به استان های همجوار سرایت می کند.«
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »برای 
انجام واکسیناسیون ماه ها زمان الزم داریم. ممکن 
است شش ماه طول بکشد تا همه واکسن بزنند. در 

این مدت چاره رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
به عنوان اصل اساسی است. همان اصولی که قبال 
مورد تاکید ما بوده است؛ یعنی اقدامات بهداشتی، 
امکانات پایشی و تست تشخیصی که باید روزانه 
افزایش پیدا کند و به جای بستری شدن بیمار با 

شرایط سرپایی درمان شود.«
وی گفت: »ناچار هستیم محدودیت ها را تا ماه ها، 
سال آینده، شاید کل سال آینده ادامه دهیم. اقدامات 
تنبیهی هم الزم است. البته دولت همچنان خودش 
را موظف می داند هم بستر الکترونیکی را افزایش 

دهد و هم در کنار همه اقدامات بهداشتی و درمانی 
امکانات حمایتی را افزایش دهد. اقدامات حمایتی 
مثل پرداخت وام ها، ارائه مهلت ها، کمک دولتی 

به کسب و کارها.«
رئیس جمهور گفت: »سال آینده اگر شرایط همین 
شرایط باشد، باز هم نیازمند هستیم اقدامات حمایتی 
خود را نسبت به مردم انجام دهیم. انشااهلل با کمک همه 
مثل وزارت بهداشت، نیروهای مسلح، سازمان هالل 
احمر و کمک مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

بتوانیم بر این ویروس فائق شویم.«

وزیر بهداشت ضمن ابراز امیدواری از واکسینه شدن اکثر گروه های 
آسیب پذیر تا آخر اسفند، گفت: »طبق آنچه در سند ملی واکسیناسیون 
کووید19 آمده، باید عمل کنید. با فشار، خواهش و تمنا، جای کسی 
را عوض نکنید و اگر در هر استانی بفهمم در این زمینه تخلف 
شده، قطعا برخورد محکمی خواهیم کرد و به شدت مراقب باشید 

که رانت برای کسی در تزریق واکسن، ایجاد نشود.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در جلسه ستاد دانشگاهی 
مقابله با کرونا در قم، اظهار داشت: »هر ویروس جهش یافته ای 
می تواند در منطقه ای از کشور شکل بگیرد، چون تنوع ژنتیکی زیاد 
و متفاوتی داریم و هر استان ایران به اندازه یک کشور اروپایی است 
و تنوع ژنتیکی کشور می توانند بستری برای جهش ویروس باشند.«
ویروس  منتظر جهش  مرزها،  درون  همواره  »باید  افزود:   وی 
باشیم. اولین گامی که در دانشگاه های علوم پزشکی باید برداشته 
شود، حساس بودن روی هر جهش جدید از ویروس است و 
باید بالفاصله موارد مشکوک را بررسی و تغییر رفتار ویروس را 
از نظر بیماری زایی، سرعت انتقال و میزان مرگ و میر بیماران، 

رصد کرده و مرتبا نمونه ها را برای NGS ارسال کنند.« 
وزیر بهداشت یادآور شد: »باید حتما تعداد تست ها بازهم افزایش 
پیدا کند. غیر از افرادی که با بیماران در ارتباط بوده اند، می توانیم از 
جمعیت عادی هم تست بگیریم و البته باید به سراغ جمعیت های 
پرریسک مانند پادگان ها، زندان ها، سرای سالمندان و آسایشگاهها 
و مراکز تجمع و کارخانجات برویم و دوره ای تست های تشخیصی 
سریع برای آنها انجام شود، اگر در بین آنها موارد مثبتی تشخیص 
داده شد، حتما باید با PCR دوباره آزمایش شود و نباید اجازه داد 

که کلونی بیماری، شکل بگیرد.« نمکی افزود: »انگلیس یکی از 
قوی ترین زیرساخت های سالمت را دارد و علت زانو زدن آن ها 
این است که سرعت گرفتاری با این واریانت جدید، به مراتب 
از آهنگ قدم هایی که نظام بهداشتی و درمانی می تواند بردارد، 
تندتر است. نباید بگذاریم کانون های آلوده بیماری به همدیگر 
بپیوندند. در صورت مشاهده موارد مثبت، باید با شدت عمل با 
آن برخورد شود و حتما باید بیماران ایزوله و قرنطینه شوند و 

افراد با سابقه تماس با آنها رهگیری شوند.«
بایستید و  بر روی اجرای پروتکل ها  تاکید کرد: »محکم  وی 
از هیچ کس به جز خدا، نهراسید. وقتی رهبر معظم انقالب، 
پایبندترین فرد به رعایت پروتکل ها، رییس جمهور و رییس 
قوه قضاییه متعهد به رعایت پروتکل ها هستند، اجازه نمی دهیم 

کسی بخواهد پروتکل ها را بشکند.« 
وزیر بهداشت یادآور شد: »اگر جایی قصور می کنند و پروتکل ها 
را می شکنند، ایستادگی کنید و کوتاه نیایید چون تاوان آن را باید ما 
و همکاران مان در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی بپردازیم. 

حتما مراکز 16 ساعته و منتخب را فعال نگه دارید.«
ادامه در صفحه 4 

تاکید وزیر بهداشت بر انجام واکسیناسیون مطابق با سند ملی 

رانت ممنوع
با فشار، خواهش و تمنا، جای کسی را عوض نکنید


