
بنابـر اعـام وزارت بهداشـت، از روز سه شـنبه تـا 
چهارشـنبه ۴۴۱ بیمار جدید کرونایی در کشـور 

شناسـایی شد.
به گزارش سـپید، از روز سه شـنبه تا چهارشـنبه 
۸ تیرمـاه ۱۴۰۱ و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی 
تشـخیصی، ۴۴۱ بیمـار جدیـد مبتـا بـه کووید۱۹ 
در کشور شناسایی و ۷۰ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشـور به ۷ میلیون 

و ۲۳۷ هزار و ۵۹۷ نفر رسـید.
هیـچ بیمـار مبتـا بـه کوویـد۱۹ در کشـور جـان 
خـود را از دسـت نـداد و مجمـوع جـان باختـگان 

ایـن بیمـاری، در عـدد ۱۴۱ هـزار و ۳۸۶ نفـر مانـد.
خوشـبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶۲ هزار و ۴۰۹ 
نفـر از بیمـاران، بهبـود یافتـه و یـا از بیمارسـتانها 

ترخیـص شـده اند.
۱۸۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارسـتانها تحت مراقبت قرار 

دارند.
تـا کنـون ۵۲ میلیـون و ۵۹۹ هـزار و ۵۹۰ آزمایـش 
تشـخیص کووید ۱۹ در کشـور انجام شـده اسـت.
در حـال حاضـر ۰ شهرسـتان در وضعیـت قرمـز، 
۰ شهرسـتان در وضعیت نارنجی، ۹۱ شهرسـتان 

در وضعیـت زرد و ۳۵۷ شهرسـتان در وضعیـت 
آبـی قـرار دارند.

تـا کنـون ۶۴ میلیـون و ۶۴۱ هـزار و ۲۶۸ نفـر دوز 
اول، ۵۷ میلیـون و ۹۹۲ هـزار و ۲۴۳ نفـر دوز 
دوم و ۲۷ میلیـون و ۷۳۷ هـزار و ۱۸۶ نفـر، دوز 
سـوم واکسـن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون 

و ۳۷۰ هزار و ۶۹۷ دوز رسـید.
همچنین از روز سه شـنبه تا چهارشـنبه ۱۸ هزار 
و ۲۸۶ دوز واکسـن کرونا در کشـور تزریق شـده 

است.

کرونـا  آمارهمه گیـری  جدیدتریـن  بنابـر 
ایـن  بـه  مبتایـان  مجمـوع  )کوویـد-۱۹(، 
بیمـاری در جهـان تاکنـون بـه ۵۵۰ میلیـون 
و ۶۴۳ هزار و دو نفر رسـیده و مرگ شـش 
میلیـون و ۳۵۳ هـزار و ۶۸۰ نفـر نیـز بـر اثـر 

عفونـت کوویـد تأییـد شـده اسـت.
به گزارش سـپید، براسـاس تازه ترین داده ها 
در جـدول جهانـی پاندمـی کرونـا، آمریـکا بـا 
بیـش از ۸۹ میلیـون مبتـا و بیـش از یـک 
میلیـون قربانـی، همچنـان درصـدر فهرسـت 
کشـورهای درگیـر بـا ایـن بیمـاری قـرار دارد 
و هنـد نیـز بـا آمـار بیـش از ۴۳.۴ میلیـون 
مبتـا، پـس از آمریـکا در رتبـه دوم جهانـی 

جـای گرفتـه اسـت.
آمـار مبتایـان بـه کوویـد-۱۹ در برزیـل هم از 
۳۲.۲ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سـومین کشـور جهان به لحاظ باالترین شـمار 

مبتایان است.
برزیـل در عیـن حـال بـا بیـش از ۶۷۰ هـزار 
جانباخته پس از ایاالت متحده، دومین کشور 

رکـورددار تعـداد قربانیـان کوویـد۱۹ در جهان 
محسـوب می شـود و پس از آن هند با بیش 
از ۵۲۵ هزار قربانی، سـومین کشـور به لحاظ 
ثبـت باالتریـن آمـار مـرگ و میـر کرونایـی در 

این فهرسـت جهانی اسـت.
در اروپـا نیـز فرانسـه بـا ثبـت بیـش از ۳۰.۸ 
میلیـون مبتـا هـم اکنـون رکـورددار ابتـا در 
بیـن کشـورهای ایـن منطقـه و نیـز چهارمیـن 
کشـور بـا بیشـترین آمـار بیمـار کرونایـی در 
جهان اسـت. روسـیه هم با گذشـتن از آمار 

۳۸۱ هـزار قربانـی، هـم اکنـون باالتریـن رقـم 
مـرگ و میـر کرونایـی را در بیـن کشـورهای 
اروپایی دارد و در جهان نیز چهارمین کشور 
بـا باالتریـن نـرخ فوتی هـای این بیماری اسـت.

پایـگاه  در  شـده  بـه روز  جـدول  بنابـر 
اطاع رسـانی ورلداُمتـر، شـمار مبتایـان و 
قربانیـان ایـن بیمـاری در ۱۰ کشـوری کـه 
طبـق گزارش هـای رسـمی باالتریـن آمارهـا 
را تاکنـون داشـته اند تـا صبـح روز چهارشـنبه 

بـه ترتیـب بـه شـرح جـدول اسـت.

همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۲۳۷ 
هزار و ۱۵۶ مورد ابتا و ۱۴۱ هزار و ۳۸۶ مورد 
فـوت ناشـی از بیمـاری کوویـد-۱۹ در حـال 
حاضر در رتبه ۱۷ در بین کشـورهای دارای 

بیشـترین آمار مبتایان به کرونا قرار دارد.
بـر اسـاس آمـار فـوق پـس از ایـاالت متحـده، 
هنـد و برزیـل، تاکنـون در فرانسـه، آلمـان، 
انگلیـس، روسـیه، کـره جنوبـی، ایتالیـا، ترکیه، 
هلنـد،  ژاپـن،  آرژانتیـن،  ویتنـام،  اسـپانیا، 
اسـترالیا، ایـران، کلمبیـا، اندونـزی، لهسـتان، 
مکزیـک، پرتغـال، اوکرایـن، کـره شـمالی، 
مالـزی، تایلنـد، اتریـش، رژیـم صهیونیسـتی، 
بلژیـک، آفریقـای جنوبـی، شـیلی، کانـادا، 
جمهـوری چـک، سـوئیس، فیلیپیـن، تایـوان 
یونـان، پـرو و دانمـارک نیـز بیـش از سـه 

میلیـون مبتـا ثبـت شـده  اسـت.
روند افزایش آمار ابتا به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۲۸ کشـور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیـا قربانـی می گیرد.

 ۴۴۱ بیمار کرونایی بدون فوتی

ثبت بیش از ۵۵۰ میلیون مبتال به کرونا در جهان

شماره 4۲۲۳۷ ۹ تیر ۱۴۰۱

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت گفـت: 
»بزرگ تریـن عامـل محافظـت از افـراد در 
برابـر بیمـاری کرونـا، زدن ماسـک اسـت.«
در  حیـدری  کمـال  سـپید،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
گفـت: »در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونا مقرر شـده اسـت تا وزارت بهداشـت 
راه هـای کـم کـردن محدودیت هـا را بـه 
صـورت هوشـمند دنبـال و بررسـی کنـد 
و پیشـنهاد های خـودش را بعـد از انجـام 

مطالعـات بـه سـتاد ملـی کرونـا بدهـد. مـا 
تمـام ایـن اقدامـات را انجـام داده ایـم و منتظر 
نظـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا هسـتیم.«
وی گفـت: »مـا درخواسـت داده ایـم تـا همه 
افـراد دوز چهـارم واکسـن کرونـا را تزریـق 
کننـد و در ایـن خصـوص منتظـر نظـر کمیتـه 

علمی کشـوری کرونا هسـتیم.«
برنامه ریزی هـا  اسـاس  بـر  بـه گفتـه وی 
احتمـاال دریافـت نوبـت چهـارم واکسـن 
کرونـا در تابسـتان امسـال انجـام شـود کـه 

در حـال حاضـر کادر درمـان و گروه هـای 
خطر مانند افراد باالی ۷۰ سال دوز چهارم 

خـود را دریافـت می کننـد.
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت گفـت: 
»خیلی از کشـور ها محدودیت زدن ماسـک 
را برداشـته اند؛ امـا رئیـس سـازمان جهانـی 
بهداشـت توصیه کرده اسـت که محدودیت 
زدن ماسک برداشته نشود، زیرا بزرگ ترین 
عامـل محافظـت از افـراد در برابـر بیمـاری 

کرونا زدن ماسـک اسـت.«

احتمال شروع تزریق دوز چهارم واکسن احتمال شروع تزریق دوز چهارم واکسن 
کرونا برای عموم در آینده ای نزدیککرونا برای عموم در آینده ای نزدیک

کروان


