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علیه  مختلف  واکسن های  توزیع  ادامه  با 
کووید-۱۹، برخی نقاط جهان با سرعت باالتر، 
میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان 
خود توزیع کرده اند و برخی کشورها نیز از این 
روند عقب مانده اند. از نظر تعداد واکسن های 
تزریق شده، چین در رتبه نخست جهان قرار دارد 
و هند و آمریکا در رتبه های بعدی قرار دارند. 

به گزارش سپید، در این اینفوگرافیک، آمار 
مربوط به تعداد »مجموع تزریق« و درصدهای 
مربوط به هر کشور و همچنین وضعیت ایران 
را مشاهده خواهید کرد. برای تهیه این آمارها 
از چند منبع معتبر خارجی )بر اساس آخرین 
به روزرسانی ها( استفاده شده و آمار ایران، بر 

اساس اعالم وزارت بهداشت است.

آلمان  نتایج یک پژوهش، کشور  بر اساس 
در مقایسه با کشورهای همجوار خود شاهد 
مرگ ومیر کمتری در اثر کرونا بوده و این نتیجه 

حاصل مقایسه داده های ۱۰۰ کشور است.
به گزارش سپید، به نقل از دویچه وله یک 
گروه مطالعاتی داده های ۱۰۰ کشور در مورد 
مرگ ومیر در دوران کرونا را به طور تطبیقی 
بررسی کرده است. نتایج این بررسی می گوید: 
»مرگ ومیر بیش از حد معمول در آلمان کمتر 
از کشورهای اروپایی همجوارش بوده است.«
بر اساس این مطالعه، آلمان با ۵۰ مورد مرگ 
بیش از حد نصاب معمول در ۱۰۰هزار نفر 
جمعیت، رقمی بسیار پایین تر از کشورهای 

همسایه داشته است.«
در مقایسه، آمار مرگ ومیر در هلند ۱۰۰، بلژیک 
۱۴۰، فرانسه ۱۱۰، اتریش ۱۱۰، چک ۳۲۰ و 
لهستان ۳۱۰ مورد مرگ بیشتر از حد معمول  در 

۱۰۰هزار نفر جمعیت بوده است. تنها دانمارک 
یک استثنا بوده که میزان مرگ ومیر این کشور 

بیش از حد معمول نبوده است.
همچنین این مطالعه می گوید: »در حالی که 
شمار مرگ ومیر در دوران پاندمی در برخی 
کشورهای آمریکای التین تا بیش از ۵۰ درصد 
افزایش یافته است، در استرالیا و نیوزیلند حتی 
انسان های کمتری نسبت به دوران پیش از کرونا 
جان سپرده اند.« کارشناسان معتقدند که این امر 
ناشی از رعایت فاصله گذاری و مقررات بهداشتی 
بوده، به طوری که حتی تا حدی مانع از سرایت 
دیگر بیماری ها شده است.این پژوهشگران در 
مورد آلمان به این نتیجه رسیده اند که در ماه های 
زمستانی، به دلیل استفاده از ماسک و رعایت 
جدی تر  رعایت  و  اجتماعی  فاصله گیری 
بهداشت بدن و محیط، افراد کمتری به دلیل 

بیماری های رایج تنفسی فوت کرده اند.ایسنا

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۳ مرداد رعایت پروتکل ها
عامل تلفات کمتر ناشی از کرونا  در آلمان

خبـر

شماره ۱۹۹8 ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

آمار جهانی کرونا و بیش از ۲۰۰ میلیون مبتال تاکنون
مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-۱۹« ناشی 
به  تاکنون  در جهان  کروناویروس جدید  از 
۲۰۰ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۶8۳ نفر رسیده، 
۵۹۹ نفر  ۲۵۹ هزار و  مرگ چهار میلیون و 
و  شده  تأیید  بیماری  این  به  ابتال  اثر  بر 
 ۶۵۵ و  هزار   ۵۶۱ و  میلیون   ۱8۰ همچنین 

یافته اند. بهبود  نیز  مبتالیان  از  نفر 
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای جهانی، 
آمریکا با بیش از ۳۶ میلیون مبتال و بیش از 
۶۳۰ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کووید-۱۹  بیماری  با  درگیر  کشورهای 

دارد. قرار 
هند نیز با آمار بیش از ۳۱.۷ میلیون مبتال پس 
از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان 
ابتال قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ 
در برزیل هم از ۱۹.۹ میلیون نفر فراتر رفته و 
در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

است.  مبتالیان  شمار  باالترین 
همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل 
با بیش از ۵۵8 هزار و هند با بیش از ۴۲۵ هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید ۱۹ را در 

این فهرست جهانی گزارش داده اند.
بنابر آمار به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 

در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی 
تا صبح  داشته اند  تاکنون  را  آمارها  باالترین 
روز چهارشنبه به ترتیب به شرح جدول است.
براساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن 
بیشترین  تاکنون  قربانی  هزار   ۱۶۰ آمار  از 
اروپایی  کشورهای  بین  در  را  کرونا  تلفات 

است. داشته 
 ۳۱ در  حاضر  حال  در  فوق  آمار  براساس 
میلیون  یک  رقم  از  مبتالیان  شمار  کشور، 
متحده،  ایاالت  از  پس  و  است  کرده   عبور 
رکورددار  کشور  سه  که   - برزیل  و  هند 
کشورهای   - هستند  دنیا  در  مبتالیان  شمار 
آرژانتین،  ترکیه،  انگلیس،  فرانسه،  روسیه، 
کلمبیا، اسپانیا، ایتالیا، ایران، آلمان، اندونزی، 
لهستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، اوکراین، 
شیلی،  عراق،  چک،  جمهوری  هلند،  پرو، 
بلژیک،  بنگالدش،مالزی،  کانادا،  فیلیپین، 
یک  از  بیش  نیز  پاکستان  و  رومانی  سوئد، 

کرده اند. ثبت  را  مبتال  میلیون 
ابتال  آمار  افزایش  روند  ایسنا،  گزارش  به 
 ۲۲۰ در  تاکنون  که  کووید-۱۹  بیماری  به 
است،  یافته  منطقه در جهان شیوع  کشور و 
دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و  دارد  ادامه 

می گیرد. قربانی 


