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ثبت آمار بیش از ۳ میلیون ابتال به کووید در ۱۸ کشور
آفریقای جنوبی به لیست کشورهای ُپرمبتال پیوست

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-19« در جهان 
تاکنون به 2۶۵ میلیون و 211 هزار و ۵ نفر رسیده، 
مرگ پنج میلیون و 2۵۸ هزار و ۸01 نفر بر اثر این 
بیماری تأیید شده و همچنین 2۳9 میلیون و یک 

هزار و 4۷ نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای جهانی، آمریکا 
همچنین با بیش از 49.۸ میلیون مبتال و بیش از ۸0۸ 
هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳4.۶ میلیون مبتال پس از 

آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 
دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 
22.1 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است 
همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل 
با بیش از ۶1۵ هزار و هند با بیش از 4۷0 هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید-19 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 10 کشوری 

که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح جدول 
است. بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن 
از آمار 2۷۸ هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات 
کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. با 
این حال انگلیس با ثبت رسمی 10 میلیون و ۳۷9 
هزار و ۶4۷ بیمار کرونایی، رکورد مجموع مبتالیان 

به این بیماری را در قاره سبز دارد.
همچنین ایران با مجموع شش میلیون و 129 هزار 
و 199 ابتال و 1۳0 هزار و ۶۶ مورد فوت ناشی از 
بیماری کووید-19 در رتبه هشتم در بین 10 کشور 
دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا قرار گرفته است.

بر اساس آمار فوق در حال حاضر در 1۸ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر عبور کرده  
است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
همچنان سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا 
هستند - کشورهای انگلیس، روسیه، ترکیه، فرانسه، 
ایران، آلمان، آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا، کلمبیا، اندونزی، 
مکزیک، لهستان، اوکراین و آفریقای جنوبی نیز بیش 

از سه میلیون مبتال را ثبت کرده اند.
به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 که تاکنون در 222 کشور و منطقه در 
جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

متخصصان علوم پزشکی در آفریقای جنوبی می گویند که 
بنظر می رسد قدرت سرایت »اُمیکرون«، سویه جدید ویروس 

کرونا دو برابر نوع دلتا باشد.
برآوردی است که در  براساس  این رقم  به گزارش سپید، 
هنوز  و  انجام شده  جنوبی  آفریقای  در  »خائوتنگ«  منطقه 

مورد بررسی سایر محققان قرار نگرفته است.
دانشمندان می گویند که هنوز عدم قطعیت زیادی در مورد 
تعداد  اما  دارد،  وجود  جدید  سویه  این  سرایت  سرعت 

موارد ثبت شده در آفریقای جنوبی در هفته گذشته روند 
صعودی داشته است.

از روز جمعه تا شنبه شمار مبتالیان 1۶ هزار نفر ثبت شده 
و این در حالی است که روز قبل از آن میزان مبتالیان 11 

هزار و ۵00 نفر بوده است.
آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  سی،  بی  بی  گزارش  بنابر 
»امیکرون« باعث بروز بیماری شدید می شود و یا در مقابل 

واکسن ها مقاوم است یا نه.ایسنا

متخصصان علوم پزشکی در آفریقای جنوبی:

سرعت سرایت امیکرون ظاهرا دو برابر دلتـا است

کارشناسان بهداشتی ایاالت متحده از شناسایی سویه امیکرون 
کروناویروس در شش ایالت دیگر این کشور خبر دادند.

به گزارش سپید، به گفته کارشناسان بهداشتی آمریکا، شش 
امیکرون کروناویروس را  نیز روز جمعه سویه  ایالت دیگر 
شناسایی کرده و به جمع ایاالت این کشور که این سویه در 

آنجا شناسایی شده بود، پیوستند.

با این حال کارشناسان اظهار کردند که با فرا رسیدن فصل 
سرما و تعطیالت مرتبط با سال نو میالدی، احتماال سویه دلتا 
همچنان تهدید بزرگ تری برای این کشور محسوب می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ایاالت نیوجرسی، 
مریلند، میزوری، نبراسکا، پنسیلوانیا و یوتا هر کدام اولین موارد ابتال 

به سویه امیکرون کروناویروس را روز جمعه گزارش داده اند.

شناسایی امیکرون در ۶   ایالت دیگر آمریکا


