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جدیدترین آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان
بنا بر جدیدترین آمار رسمی همهگیری کرونا،
مجموع مبتالیان به این بیماری در جهان
تاکنون به  ۵۸۶میلیون و  ۹۴۹هزار و ۳۵۸
نفر رسیده و مرگ شش میلیون و  ۴۳۰هزار
و  ۹۷۹بیمار کووید نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید ،براساس تازهترین دادهها در
جدول جهانی پاندمی کرونا ،آمریکا با بیش
از  ۹۳.۷میلیون مبتال و یک میلیون قربانی
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر
با این بیماری قرار دارد و هند با آمار بیش
از  ۴۴.۱میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه
دوم جهانی جای گرفته است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۳۳.۹
میلیون مبتال ،تا این لحظه رکورددار ابتال در
بین کشورهای این منطقه و نیز سومین کشور
با بیشترین آمار بیمار کرونایی در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل هم از
 ۳۳.۹میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر
چهارمین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار
مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از  ۶۷۹هزار
جانباخته پس از ایاالت متحده ،دومین کشور
رکورددار تعداد قربانیان کووید ۱۹در جهان

محسوب میشود و پس از آن هند با بیش
از  ۵۲۶هزار قربانی ،سومین کشور به لحاظ
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در
این فهرست جهانی است.
روسیه همچنین با گذشتن از آمار  ۳۸۲هزار
قربانی ،هم اکنون باالترین رقم مرگ و میر
کرونایی را در بین کشورهای اروپایی دارد
و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین
نرخ فوتیهای این بیماری است.
بنابر جدول بهروز شده در پایگاه اطالعرسانی
ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری
در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی
باالترین آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح
روز جمعه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۴۲۶
هزار و  ۳۰مورد ابتال و  ۱۴۲هزار و  ۲۹۰مورد
فوت ناشی از بیماری کووید ۱۹-در حال
حاضر در رتبه  ۱۷در بین کشورهای دارای
بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید۱۹-
که تاکنون در  ۲۲۸کشور و منطقه در جهان
شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری همچنان
در دنیا قربانی میگیرد.

اعالم وضعیت اضطراری شیوع آبله میمونی در آمریکا
مقامات آمریکا روز پنجشنبه وضعیت فعلی شیوع
آبله میمونی در این کشور را شرایطی اضطراری
برای بهداشت و سالمت عمومی اعالم کردند.
به گزارش سپید ،وزارت بهداشت و خدمات
انسانی ایاالت متحده ،پس از آن که سازمان
جهانی بهداشت اخیرا شیوع این ویروس را
وضعیت اضطراری بینالمللی خواند ،این اعالمیه
را منتشر کرده است.
وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا به
دنبال این اعالم دولت میتواند مجموعهای از
اقدامات از جمله دسترسی به بودجه مختص
شرایط اضطراری و همچنین انتصاب پرسنل
در پستهای مستقیما درگیر با شرایط موجود
را در دستور کار قرار دهد.
یکی از مقامات آمریکا در این زمینه گفت:
«از هر آمریکایی میخواهم تا آبله میمونی را
جدی بگیرد».
بر اساس آمارهای رسمی ،تاکنون بیش از ۲۶
هزار مورد ابتال به آبله میمونی در سطح جهان
گزارش شده است .همچنین در این کشور نیز
حدود شش هزار و  ۶۰۰مورد ابتال به این
بیماری به ثبت رسیده است.
به گزارش یورونیوز ،تاکنون مواردی از ابتال
به آبله میمونی در  ۴۸ایالت آمریکا شناسایی
شده است.ایسنا

