
نگرانی وزارت بهداشت از ویروس جهش یافته کرونا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح چهارشنبه )۲۴ دی( به بیش از ۹۲ میلیون 
نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از 
مرز یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر عبور کرد.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با 
از  میلیون و ۳۶۸ هزار مبتال،  از ۲۳  بیش 
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده 

اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و 
روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ 
هم اکنون در رده پانزدهم قرار دارد. در این 
اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از 
نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان 

درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

شرکت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تست  انجام  از  تهران  متروی  بهره برداری 

رایگان کرونا مسافران در مترو خبر داد.
به گزارش سپید، سید مجتبی تقوی نژاد در 
گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: »در ادامه طرح 
معاونت  سلیمانی،  قاسم  شهید  غربالگری 
فرهنگی و اجتماعی مترو با همکاری شرکت 
شهر سالم و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در ایستگاه مترو شوش اقدام به اخذ تست 

سریع کرونا می کنیم.«
وی با بیان اینکه این طرح به منظور عدم 
مراجعه سرپایی به بیمارستان ها و شناسایی 
و نیز کاهش مبتالیان به ویروس کرونا انجام 
می شود، گفت: »مسافران مترو در ایستگاه 
شوش می توانند با حضور در جایگاه انجام 
آزمایش و مراجعه به کارشناسان مربوطه به 
صورت رایگان مورد آزمایش قرار بگیرند.«

معاون فرهنگی شرکت بهره برداری مترو با 
بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته این تست فوری در ایستگاه مترو شوش 
که بزرگ بوده و فضای کافی آن موجب 
افزود:  اخذ خواهد شد،  نمی شود  ازدحام 
ایستگاه  از  موقت  صورت  به  طرح  »این 
متروی شوش آغاز شده و بعد از بررسی 
و کسب نتایج امکان دارد در سایر ایستگاه ها 

نیز برپا شود.«
وی گفت: »این برنامه در راستای اجرای 
مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه و ارتقای 
فرهنگ سالمت اجتماعی و افزایش سالمت 

جسمانی مسافران مترو برگزار می شود.«
تقوی نژاد تاکید کرد: »تیم های اخذ تست 
سریع  تا ۲۸ دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در 
تا به صورت  ایستگاه مترو مستقر هستند 

رایگان از مردم تست کرونا بگیرند.«

آمار کرونا در جهان تا ۲۴ دی انجام تست رایگان کرونا در ایستگاه مترو

خبـر

ادامه اعمال محدودیت ها درنقاط قرمز و نارنجی
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش 
و  نارنجی  مناطق  در  کرونایی  محدودیت های 
قرمز اتفاق نمی افتد، گفت: »نگرانی ها در مورد 
ویروس جهش یافته کرونا نیز وجود دارد و هرگونه 
کاهش سطح مراقبت های بهداشتی در سطح جامعه 
می تواند خطرساز باشد و ما را به سمت خیز جدید 

بیماری سوق دهد.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو 
با ایسنا درباره نحوه لغو محدودیت های کرونایی 
با توجه به روند کاهشی بیماری در کشور گفت: 
»زمانی که فوتی های روزانه کرونا در کشور به 
نزدیک به ۵۰۰ نفر رسیده بود، مهم ترین اقدام اجرای 
محدودیت های سخت گیرانه بود که با همکاری 
مردم و مسئوالن و همه اصناف اجرایی شد. نباید از 
این نکته غافل شویم که این محدودیت ها منجر به 
آسیب های اقتصادی فراوانی به اصناف شده است.«
وی با بیان اینکه به هر حال بخشی از این آسیب های 
اقتصادی با روش های مختلف از طرف دولت جبران 
شد، افزود: »اما نمی توان محدودیت ها را برای همیشه 
ادامه داد و نمی توان کسب و کارها را تعطیل کرد. 
در نتیجه باید به سمت قانون مداری و توانمندسازی 

جامعه برای مدیریت شرایط حرکت کنیم. در حال 
حاضر جامعه با محدودیت های اعمال شده در آذرماه 
همراه شده و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
نیز رشد بسیار خوبی داشته است. استفاده از ماسک 
در حال حاضر قابل مقایسه با بهار یا تابستان نیست 
و  بخش زیادی از جامعه از ماسک استفاده می کنند 
و این یک فرهنگ سازی بسیار مناسب بود که به 

کمک رسانه ها انجام شد.«

الری ادامه داد: »البته شاید بهترین روش برای وزارت 
بهداشت این باشد که بگوییم محدودیت های شدید 
ادامه پیدا کند، اما این محدودیت ها از نظر اقتصادی 
و حتی اجتماعی باعث آسیب های فراوانی می شود. 
از طرفی باید به این نکته توجه کرد که اگر همراهی 
مردم کم شود، دوباره به روزهای سخت گذشته 

بر می گردیم.«
وی با بیان اینکه کاهش محدودیت ها نیز فقط در 

مناطق زرد و آبی کرونا اجرا می شود که میزان 
بستری کمتری دارند، تاکید کرد: »قرار نیست کاهش 
محدودیت ها در مناطق نارنجی یا قرمز اجرایی 
شود.« الری گفت: »همچنین پروتکل های سخت 
گیرانه ای برای مشاغل پرخطر در نظر گرفته می شود. 
به طور مثال انجام تست های تشخیص سریع برای 
کارکنان تاالرها و کنترل کد ملی افراد از نظر انجام 
تست کرونا و مثبت بودن یا نبودن تست آن ها 
انجام می شود. همچنین محدودیت های ظرفیتی 

برای مشاغل پرخطر نیز در نظر گرفته می شود.«
وی همچنین اظهار کرد: »نگرانی ها در مورد ویروس 
جهش یافته کرونا نیز وجود دارد و هرگونه کاهش 
سطح مراقبت های بهداشتی در سطح جامعه می تواند 
خطرساز باشد و ما را به سمت خیز جدید بیماری 
سوق بدهد. با این حال، مهم ترین نکته همکاری 
مردم و مسئوالن و اصناف است و تا زمانی که 
واکسیناسیون همگانی علیه کرونا انجام نشود و 
همچنین  بخش زیادی از مردم نه فقط در کشور 
خودمان، بلکه در سایر کشورها هم علیه این ویروس 
واکسینه نشده اند، باید رعایت پروتکل های بهداشتی 

را مد نظر داشته باشیم.«
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