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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: خبـر

چهارهفته آینده به اوج امیکرون می رسیم

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز پیک ششم کرونا در کشور 
خبر داد و گفت: »مردم زودتر برای تزریق واکسن دوز سوم به 

مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.«

افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  مردانی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
»تعداد مبتالیان کرونا به مراتب باالتر است، زیرا بسیاری از آنها 
عالئم این بیماری را نداشته یا برای انجام تست به مراکز درمانی 

مراجعه نمی کنند.« وی ادامه داد: »موارد ابتال به امیکرون بصورت 
تصاعدی و انفجاری رو به افزایش است، سه شنبه 9 هزار و 300 
مورد مبتال به امیکرون در کشور داشتیم و این در حالی است که 
برای همه بیماران آزمایش این سویه انجام نمی شود و بسیاری از 

آنها عالئم سرماخوردگی دارند.«
این متخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: »امیکرون اکنون 
گونه غالب در کشور است، نباید عادی انگاری کنیم، هفت تا 
هشت درصد جمعیت کشور واکسن نزده اند و باید سریع تر نسبت 
به انجام تزریق واکسن اقدام کنند، زیرا موارد مراجعه سرپایی به 

مراکز درمانی و بستری بسیار افزایش یافته و خطرناک است.«
امیکرون  به گفته مردانی، کشور 2 تا چهار هفته آینده به اوج 
می رسد و باید مردم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و واکسیناسیون 
را جدی بگیرند و نباید با ساده انگاری به دوره های تلخ گذشته 

که موارد فوتی سه رقمی بود، برگردیم.«
وی اظهارداشت: »برای جلوگیری از افزایش ناگهانی آمار بستری 
اعمال تدابیر جدی از جمله تسریع در واکسیناسیون نوبت سوم، 
از  از منزل، جلوگیری  الزامی شدن استفاه از ماسک در خارج 
بسته،  به خصوص در محیط های  برگزاری تجمعات و مراسم 
برگزاری کالس ها بصورت مجازی، پرهیز از سفرهای غیرضروری، 
ممنوعیت سرو غذا در رستوران ها و تاالرها و داشتن تهویه مناسب 

در حمل و نقل عمومی ضروری است.«

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آخرین رنگبندی کرونایی 
شهرهای کشور را منتشر کرد.

به گزارش سپید، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آخرین 
رنگبندی کرونایی شهرهای کشور را منتشر کرد. بر این اساس، 
شهرستان اردکان از استان یزد نخستین شهری است که پس از 
انتشار سویه اُمیکرون در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت. از 20 آذر 
امسال یعنی طی 47 روز گذشته، هیچ شهری در وضعیت قرمز نبود.
عالوه  بر آن، شهرستان های کاشان )اصفهان(، فردوس )خراسان 
جنوبی(، تربت حیدریه )خراسان رضوی(، بستک )هرمزگان(، 

ابرکوه، خاتم، مهریز، میبد )یزد( در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
هم اکنون 114 شهرستان در وضعیت زرد کرونا هستند. مرکز 
استان هایی که از وضعیت آبی خارج و در وضعیت زرد قرار 
گرفته اند عبارتند از تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، بوشهر، تهران، 
بیرجند، مشهد، زنجان، سمنان، شیراز، قم، کرمان، رشت، خرم آباد، 
ساری، اراک، بندرعباس و یزد. با تصمیم ستاد ملی کرونا، شاخص های 
رنگ بندی کماکان صرفا بر مبنای آمار بستری هستند و تغییر جدیدی 
نداشته اند. با آغاز خیز ششم کرونا و در پی افزایش سریع موارد 
ابتال، رنگ بندی کرونایی کشور در فواصل زمانی کوتاه تری منتشر 

خواهد شد. آخرین آمار  شهرستان ها: 1 شهر قرمز، ۸ شهر نارنجی، 
114 شهر زرد و 32۵ شهر آبی

آخرین وضعیت رنگبندی کرونایی کشور

رنگ قرمز به نقشه ایران بازگشت

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه 11هزار و ۸۵1 مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و 
متاسفانه 29 تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه ۶ بهمن ماه 1400 و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 11 هزار و ۸۵1 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۶97 نفر از آنها بستری 
شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۶ میلیون و 279 
هزار و 410 نفر رسید. متاسفانه 29 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 132 هزار 
و 303 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۸۸ هزار و 3۶7 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
یک هزار و 2۶7 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 44 میلیون و 323 هزار و ۸00 آزمایش تشخیص کووید19 
در کشور انجام شده است. در حال حاضر یک شهرستان در وضعیت 
قرمز، ۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، 114 شهرستان در وضعیت 

زرد و 32۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶0 میلیون و ۵۶۸ هزار و ۵۶۶ نفر دوز اول، ۵3 میلیون و 
79۶ هزار و 203 نفر دوز دوم و 1۵ میلیون و ۵4۸ هزار و 417 

نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 129 

میلیون و 913 هزار و 1۸۶ دوز رسید.
همچنین از روز سه شنبه تا چهارشنبه 3۸0 هزار و 7۵9 دوز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۱۱۸۵۱ بیمار جدید کرونا  در کشور


