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رویت خط پایان کرونا؛ سرعت مبارزه را بیشتر کنید
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره
به اظهارات سران برخی کشورها ،مبنی بر پایان پاندمی
کرونا گفت« :سازمان جهانی بهداشت اخیرا اعالم کرد که
داریم خط پایان پاندمی را میبینیم و زمانیکه خط پایان
را میبینیم باید سرعتمان را برای مقابله با کرونا بیشتر
کنیم ،وگرنه میبازیم».
به گزارش سپید ،مسعود یونسیان در گفتوگو با ایسنا،
درباره برخی ادعاها از سوی برخی کشورها مبنی بر پایان
پاندمی کرونا از جمله رییس جمهور آمریکا گفت« :در
این زمینه اظهارات هیچ رییس جمهوری مالک نیست،
بلکه اظهار نظر مراجع بینالمللی علمی در این باره مالک
است .سازمان جهانی بهداشت هر چهارشنبه یک گزارش
هفتگی ارائه میدهد که وضعیت را بیان میکند .البته دبیرکل
سازمان جهانی بهداشت در روزهای اخیر اعالم کرد که ما
داریم خط پایان پاندمی را میبینیم و زمانیکه خط پایان
را میبینیم باید سرعتمان را برای مقابله با کرونا بیشتر
کنیم ،وگرنه میبازیم».
وی با بیان اینکه بنابراین نهتنها آنطور که برخی ادعا میکنند،
از نظر سازمان جهانی بهداشت کار تمام شده نیست ،بلکه
نظر سازمان جهانی بهداشت این است که اکنون که ویروس
ضعیف شده باید حمله نهایی را برای پایان آن انجام داد،
افزود« :بنابراین خوشبینی که برخی کشورها مانند رییس
جمهور آمریکا داشتند ،چیز مثبتی تلقی نمیکنم .اتفاقا یک
واریانت جدید  BA.4.6از خود آمریکا توسعه پیدا کرده
و نمیدانم چطور وقتی یک واریانت جدیدی که اعالم
شده قدرت سرایتپذیری بیشتری هم دارد ،از خود کشور
آمریکا گزارش شده و آن را تشخیص دادهاند ،چطور اینقدر
راحت پایان پاندمی را اعالم میکنند».
یونسیان درباره وضعیت کرونا در کشورمان نیز گفت« :در
عین حال هر کشوری را باید با شرایط خودش رصد کرد.
شرایط ما به این صورت است که با توجه که مسافرین از
اربعین بازگشتند و از طرفی برخی زائران به مشهد رفتند و

در حال بازگشت هستند و از طرفی هم در آستانه بازگشایی
مدارس و دانشگاهها هستیم ،تا پایان مهر و حداقل تا ۱۵
مهر ماه نمیتوانیم قضاوتی درباره آینده و وضعیت بیماری
در کشور انجام دهیم».
وی تاکید کرد« :باید اوضاع را به منوال قبل تلقی کنیم و
باید همان مراقبتها را انجام دهیم و پروتکلهای بهداشتی
را همچنان رعایت کنیم .بعد از نیمه مهر ماه میتوان گفت
که آیا این تماسها و جابجاییها منجر به افزایش بیماری

شناسایی  ۸۱۱بیمار جدید کرونا در کشور
طبق اعالم وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه
متاسفانه  ۱۴بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به ۱۴۴
هزار و  ۳۵۸نفر رسید.
به گزارش سپید ،بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه
 ۳۰شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۸۱۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و ۱۵۵
نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۵۴۵هزار
و  ۳۵۱نفر رسید.
متاسفانه  ۱۴بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به ۱۴۴
هزار و  ۳۵۸نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۳۲۲هزار و  ۳۸۳نفر از بیماران،

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۲۲۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۴میلیون و  ۲۴هزار و  ۴۲۷آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تا کنون  ۶۵میلیون و  ۷۱هزار و  ۲۱۰نفر دوز اول،
 ۵۸میلیون و  ۴۶۸هزار و  ۷۱نفر دوز دوم و  ۳۱میلیون و ۱۶۶
هزار و  ۹۸۵نفر ،دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق
کردهاند .مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۵۴
میلیون و  ۷۰۶هزار و  ۲۶۶دوز رسید.
همچنین از روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۱۶هزار و  ۵۳۷دوز
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست .همچنین
 ۲۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۵۷ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۷۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

شده است یا خیر؟ .چراکه دو هفته بعد از هر تغییری،
کرونا خودش را در ابتال نشان میدهد و زمانیکه روند ابتال
را مشاهده کنیم ،میتوانیم بهتر درباره شرایط ادامه پاندمی
در کشور صحبت کنیم .به نظر میرسد که محتاطانهترین
کار این است که تا  ۱۵مهر ماه مداخله جدیدی در زمینه
کاهش مراقبتها و حساسیتها نداشته باشیم».
یونسیان همچنین اظهار کرد« :روند فعلی کرونا در کشور به
طور خوبی کاهشی است و امیدواریم همین روند ادامه یابد».

