
7 شماره 1886 14 اسفند 1399

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعالم شد خبـر

کنترل بیشتر تردد در مبادی ورودی کشور با   استقرار جمعیت هالل احمر
بر اساس مصوبات پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی 
جمعیت هالل احمر و وزارت راه و شهرسازی موظف به تدوین 
دستورالعمل اجرایی چگونگی استفاده از ظرفیت جمعیت هالل 
و  هوایی  ریلی،  زمینی،  مرزهای  مبادی  در  استقرار  برای  احمر 

دریایی و کنترل مترددین شده است.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، بر اساس مصوبات پنجاه و نهمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، جمعیت هالل احمر ملزم 
به استقرار در تمامی مبادی مرزهای کشور و کنترل بهداشت شده 
به عوامل  ارائه آموزش های الزم  نیز ضمن  بهداشت  و وزارت 

جمعیت هالل احمر ملزم به نظارت براین فرآیند شده است. 
براساس  شهرسازی  و  راه  وزارت  نشست،  این  مصوبات  طبق 
دستورالعمل ابالغی از سوی قرارگاه عملیاتی درخصوص تردد 
در مبادی ورودی و خروجی، هماهنگی و همکاری الزم را با 

نیروهای جمعیت هالل احمر را خواهد داشت.

مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  نهمین  و  پنجاه  مصوبات  اساس  بر 
بیماری کرونا، قرارگاه عملیاتی برای ورود ایرانی های خارج از 
کشور از طریق مرزهای زمینی بسته شده، دستورالعمل های الزم 

را تهیه و به دستگاه های ذی ربط ابالغ می کند.

همچنین به منظور ورود ایمن مسافران ایرانی به کشور، قرارگاه 
عملیاتی ملزم به تهیه و اعمال دستورالعمل الزم برای ورود به 

داخل کشور شده است.
کمیته اطالع رسانی نیز با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت 
گسترده تر  رسانی  اطالع  برای  فنی  روش های  از  استفاده  به 
دستورالعمل های ابالغی برای بازگشت اتباع ایرانی از مرزهای 
هموطنانمان  تا  می کند  اقدام  دریایی  و  ریلی  هوایی،  زمینی، 
دستورالعمل ها  کامل  رعایت  نمودن  لحاظ  با  بازگشت  در 

وارد کشور شوند.
بر اساس این مصوبات و به منظور ردیابی ویروس جهش یافته در 
جهان و کشورهای همسایه،  سه وزارتخانه کشور، امور خارجه و 
اطالعات موظف هستند نسبت به رصد وضعیت ویروس جهش یافته 
در کشورها به خصوص کشورهای همسایه ایران اقدام و اطالعات 
الزم را در اختیار قرارگاه عملیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی جهت پیشگیری و برنامه ریزی های الزم قرار دهند.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای شرایط 
فعالیت دستفروشان با توجه به فرا رسیدن عید نوروز را تشریح کرد.
به گزارش سپید، بر اساس این اطالعیه، دستفروشان در شهرهای 
از  باید  و  ندارند  فعالیت  اجازه  نارنجی  و  قرمز  با وضعیت 
نظر  در  آنها  فعالیت  برای  که  محل هایی  بخواهند  مسئولین 
گرفته شده است ترجیحًا در محل  های روباز باشد، همچنین 

تعداد  به  زباله  منطقه خود بخواهند سطل های  از شهرداری 
مورد نیاز در محل فعالیت آنها قرار دهند.

وزارت بهداشت تاکید کرد، دستفروشان به خاطر داشته باشند 
فعالیت کاری آنان، براساس محدویت های ذکر شده در مصوبات 
ستاد ملی کرونا است و آن ها از شهرداری منطقه خود بخواهند 
هر روز در پایان فعالیت بازار، پسماند ها را در کیسه های پالستیکی 
محکم و غیر قابل نشت جمع آوری کنند. دستفروشان به خاطر 
داشته باشند در محل هایی که برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده 
است، امکان دسترسی به سرویس های بهداشتی وجود داشته باشد.

در ادامه این اطالعیه آمده است که دستفروشان از شهرداری منطقه 
خود بخواهند تبلیغات محیطی در خصوص رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی را در محل فعالیت آنها قرار دهند.
قرارگیری محل  فواصل  باشند  داشته  به خاطر  دستفروشان   
فعالیت آنها، حداقل فاصله 1 تا 2 متر است و باید عالوه بر 
رعایت فاصله ایمن )حداقل یک تا دو متر(، در صورت امکان، 

مسیر ورود و خروج افراد را جدا کنند. بر اساس توصیه وزارت 
فردی  وسایل حفاظت  از  باید  دستفروشان  تمامی  بهداشت، 
)ماسک و دستکش( استفاده کنند. دستفروشان باید پروتکل های 
بهداشتی را در محل فعالیت خود رعایت کنند. فروشندگان از 
مشتریان خود بخواهند به جای تبادل وجه نقد از دستگاه های 
کارت خوان استفاده کنند. فروشندگان مواد غذایی باید کارت 
بهداشت معتبر به همراه داشته باشند همچنین دستفروشان، باید 

از خوردن و آشامیدن در حین کار خودداری کنند.
همچنین، دستفروشان باید از دست دادن و روبوسی کردن خودداری 
کنند و باید از عرضه و فروش مواد غذایی فاقد بسته بندی و مواد 
غذایی بسته بندی شده که شرایط نگهداری خاص از جمله یخچال 
را دارند خودداری کنند و در صورت امکان از یک حائل مثل 
پرده نایلونی )مشمایی( بین خود و خریدار استفاده کنند، همچنین 
به خاطر داشته باشند گشت های کنترل بهداشتی جهت پایش و 

نظارت بر عملکرد آنها روزانه انجام می شود.

ممنوعیت فعالیت دستفروشان در شهرهای قرمز و نارنجی

لزوم پرهیز از فروش مواد غذایی فاقد بسته بندی 

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 86 بیمار مبتال به کرونا 
در کشور گفت: »با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری 

در کشور به 6۰ هزار و 3۵3 نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
13 اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار و 
۵2۵ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۷64 
نفر از آن ها بستری شدند.« به گفته وی، مجموع بیماران کووید19 

در کشور به یک میلیون و 6۵6 هزار و 699 نفر رسید.
وی افزود: »متاسفانه 86 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 6۰ هزار و 3۵3 نفر رسید.«

الری تاکید کرد: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 413 هزار و 
۷1۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
وی افزود: »متاسفانه سه هزار و ۷4۷ نفر از بیماران مبتال به کووید19 

در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: »تا کنون 11 میلیون و 32 هزار 

و 31۰ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی افزود: »در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 
2۵1 شهرستان زرد و 1۵4 شهرستان آبی هستند.« به گفته وی، شهرهای 
آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، 

شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت: »علی رغم آنکه میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری و 
میانگین بروز موارد مرگ و میر ناشی از کووید19 در استان هرمزگان 
پایین تر از متوسط کشوری است، اما در مجموع وضعیت بیماری در 

استان ناپایدار، حساس و شکننده است.«
وی افزود: »شهرستان های بندر لنگه، بندر خمیر، جاسک، حاجی 
آباد، بستک، پاویان، میناب و جزیره کیش، قشم و هرمز در این 

استان در وضعیت زرد و مابقی شهرستان های استان در وضعیت 
آبی بیماری قرار دارند و در حال حاضر 1۰4 بیمار مبتال به کرونا 
در بیمارستان های این استان بستری هستند که 24 نفر از آن ها در 

بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.«
الری بیان کرد: »از نکات قوت مدیریت کرونا در استان هرمزگان 
می توان به انجام تست کووید19 با هزینه شخصی از مسافرین 
جزیره کیش، قشم و هرمز اشاره کرد. بر اساس این طرح هرگونه 
عزیمت مسافرین به جزایر یاد شده از محل اسکله های شهید 
حقانی، چارک و بندرپل مستلزم ارائه نتایج آزمایش تست منفی 
کرونا است. امیدواریم با همکاری مردم شاهد بهبود وضعیت در 
این استان باشیم و با توجه به تاثیر جدی سفرهای بین شهری در 
شیوع بیماری کرونا از هموطنان می خواهیم از سفر به شهرستان ها 

و جزایر استان هرمزگان خودداری کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۸۶ فوتی و ۸۵۲۵ مبتالی جدید کرونا


