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طبرسی ،عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تزریق دو دوز واکسن به  ۸۹درصد جامعه
باعث توقف کرونا میشود

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
«اگر  ۸۹درصد از افراد جامعه هر دو دوز واکسن
کرونا را تزریق کنند کرونا توقف پیدا خواهد کرد».
به گزارش سپید ،پیام طبرسی در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بازگشایی
مدارس و برخی از مراکز در کشور گفت:
«بازگشاییها در کشور باید به صورت مرحلهای
انجام شود ،زیرا اگر به صورت یک دفعه همه
مراکز را باز کنیم مدیریت ویروس کرونا با مشکل
مواجه میشود .زمانی که میزان واکسیناسیون به
 ۸۰الی ۹۰درصد برسد ،میتوان بازگشاییها را
کاملتر انجام داد».
وی با بیان اینکه کاهش موارد ابتال به بیماری
کرونا مرهون واکسیناسیون کرونا در کشور است،
ادامه داد« :طرح تردد شبانه به دلیل باز بودن
مراکز مختلف اثربخش نیست ،وقتی که میزان
واکسیناسیون به حدود  ۸۵درصد برسد ،در این
صورت جشن برداشتن ماسک را برگزار خواهیم

کرد .آمار امروزه کرونا رو به کاهش است و افزایش
قابل توجه در کشور نداشتهایم».
طبرسی افزود« :اجبار به انجام واکسن کار مناسبی

نیست اما حقوق  ۸۰درصدی افراد واکسینه شده
باید حفظ شود وحفظ حقوق این اکثریت به معنای
اعمال محدودیتهای هوشمند در کشور است».

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
«اگر کار واکسیناسیون به خوبی در کشور ادامه
پیدا کند به نوعی کار پیشگیری از بروز بیماری و
چرخش ویروس کرونا را انجام دادهایم .متاسفانه
برخی از افراد ضد واکسن درس پزشکی نخوانده و
مطالبی را ذکر کردهاند که به نوعی کارشان دخالت
در امور پزشکی محسوب میشود ».وی بیان کرد:
«در حال حاضر حدود  ۱۵درصد از مردم واکسن
را تزریق نکردهاند که در این میان کسانی هستند که
به تازگی بهبود یافتهاند و باید دورهشان از بیماری
کرونا بگذرد و دسته دیگر افرادی بوده که فاصله
ت و تنها
بین دوز اول و دومشان در حال سپری اس 
محدودی از افراد هنوز واکسن را تزریق نکرده اند».
طبرسی گفت« :واکسنها در برابر ویروس ووهان
در حدود ۹۴درصد و در برابر واریانت دلتا۷۰درصد
پیشگیری میکنند .هنگامی که ۸۹درصد از جامعه
هر دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند چرخش
ویروس کرونا در جامعه متوقف خواهد شد».

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

بیش از  ۸۵درصد جامعه دوز اول واکسنکرونا را تزریقکردهاند
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت
گفت« :تا امروز بیش از  ۸۵درصد جامعه هدف دوز اول واکسن
کرونا را دریافت کردهاند».
به گزارش سپید ،محسن زهرایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان با اشاره به لزوم تزریق واکسن در بین تمام افراد در کشور
گفت« :برنامه وزارت بهداشت انجام واکسیناسیون تمام مردم کشور
است و تنها تلقیح واکسن به  ۸۵درصد جامعه هدف نیست .در حال
حاضر دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک برای افراد زیر  ۱۸سال
تاییدیه تزریق را گرفتهاند ».وی ادامه داد« :بر اساس آخرین آمار
بیش از  ۸۵درصد از جامعه هدف نوبت اول واکسن را دریافت
کردهاند و برنامهریزی برای پوشش باالتر واکسیناسیون تزریق دوز
اول واکسن کرونا را داریم .برای تلقیح دوز دوم واکسن نیز افراد
باید به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند».
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،از روز جمعه تا
شنبه متاسفانه  ۵۸بیمار کووید ۱۹-به دلیل این
بیماری در کشور جان خود را از دست دادند.
همچنین در این بازه زمانی ۲هزار و  ۱۵۷مبتال
به این بیماری شناسایی شدند.
به گزارش سپید ،از روز جمعه تا شنبه  ۱۳آذر
 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۲ ،
هزارو۱۵۷بیمارجدیدمبتالبهکووید۱۹درکشور
شناسایی شد که  ۶۴۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۳۱هزار و  ۳۵۶نفر رسید .متاسفانه  ۵۸بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۳۰هزار و ۱۲۴
نفر رسید .از روز جمعه تا شنبه ۱۹ ،استان کشور
مرگ و میر صفر و یک داشتهاند.

وی با بیان اینکه ما نیازمند مشارکت بیشتر مردم در زمینه تکمیل
واکسیناسیون خود هستیم ،بیان کرد« :در یک برههای از زمان ما
دچار محدودیت واردات و تامین واکسن بودهایم که در حال
حاضر این مسئله برطرف شده است و سامانههای نوبتدهی برای

انجام واکسیناسیون به خوبی عمل میکنند و مردم راحتو بدون
معطلی میتوانند واکسن خود را در مرکز مربوطه دریافت کنند».
زهراییتاکیدکرد«:بیماریکرونابههیچعنوانقابلپیشبینینیست
و ایمنی کامل بعد از یک ماه و نیم از تزریق نوبت اول واکسن
کرونا در بدن افراد ایجاد خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که
افراد قبل از شروع احتمالی موج ششم اقدام به تزریق واکسن کنند».
وی افزود« :در حال حاضر دوز بوستر برای کادر بهداشت و درمان
دربخشهای دولتی و خصوصی ،مددجویان و شاغالن در مراکز
نگهداری سالمندان ،معلوالن ذهنی و جسمی ،جانبازان باالی ۵۰
درصدوجانبازانشیمیاییبرایایجادحداکثرایمنیتزریقمیشود».
زهرایی با اشاره به تولید واکسن آنفلوانزای ایرانی گفت« :واکسن
آنفلوانزای ایرانی توسط یک شرکت دانش بنیان تولید و مراحل
کار آزمایی بالینی را پشت سر گذاشته است».

  ۵۸فوتی جدیدکرونا  درکشور
 ۱۹استان مرگ و میر صفر و یک داشتند

خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۹۱۶هزار و ۱۹۹
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.
سه هزار و  ۲۷۸نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
دربخشهایمراقبتهایویژهبیمارستانهاتحت
مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۳۹میلیون و  ۲۰۱هزار
و  ۶۰۱آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است .در حال حاضر  ۲شهر کشور در
وضعیت قرمز ۹ ،شهر در وضعیت نارنجی۱۵۳ ،

شهر در وضعیت زرد و  ۲۸۴شهر در وضعیت
آبی قرار دارند .تا کنون  ۵۷میلیون و  ۹۹۳هزار و
 ۵۴۷نفر دوز اول ۴۷ ،میلیون و  ۹۲۹هزار و ۱۷۱
نفر دوز دوم و یک میلیون و  ۲۲۰هزار و ۴۳۹
نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۰۷
میلیون و  ۱۴۳هزار و  ۱۵۷دوز رسید.
از روز جمعه تا شنبه  ۲۷۵هزار و  ۵۶۲دوز واکسن
کرونا در کشور تزریق شده است.

