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استفاده از درمان های سرپایی، داروهای خوراکی 
به  ابتال  اولیه  مراحل  در  خصوصا  تزریقی  و 
کرونا، متوقف کردن کلیه اعمال نیمه ضروری 
و غیرضروری حداقل به مدت ۱۴ روز با نظر 
رییس و پزشک بیمارستان، پالسما درمانی و 
اختصاص باالترین سطح پوشش سبد خدمات 
بیمه ای از دیگر مواردی بود که فرمانده عملیات 
به  تهران  در کالنشهر  کرونا  بیماری  مدیریت 

آن اشاره کرد.
استان  که  مهم  این  یادآوری  با  ادامه  در  وی 
تهران به نقطه پرخطر کرونا نزدیک شده است، 
تعامل و همکاری کلیه نهادهای نظامی، انتظامی، 
ارگان ها و واحدهای بهداشتی و درمانی را با 

هدف ریشه کنی کرونا مورد تاکید قرار داد.
متمرکز شدن مراکز امداد هدایت سه گانه بیمار 
در تهران با هدف باز توزیع مناسب مبتالیان به 
کرونا  بخش دیگری از مواردی بود که فرمانده 
کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات 

تهران در این جلسه مطرح کرد.
بیان  با  جلسه  ازاین  دیگری  در بخش  وی 
اینکه تجربیات مقابله با کرونا بیانگر این مهم 
است که تعطیلی کامل شهر »به معنای واقعی« 
را  بیماری  بار  قابل توجهی  میزان  با  می تواند 
بکاهد خاطرنشان کرد: »هدف کاهش فعالیت 
مشاغل غیرضروری خلوت تر شدن شهر و اجرای 
بی کم و کاست طرح های بهداشتی موثری چون 

طرح شهیدسلیمانی است.«
زالی ایجاد محدودیت های بیشتر و تعطیلی کامل 
تهران را نظری کامال فنی، علمی و کارشناسی 
اعمال  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  دانست 
محدودیت ها وکاهش تردد در هفته های پیش 

رو با کاهش بار بیماری روبرو شویم.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالن شهر تهران با اشاره به دستاوردهای ارزنده 
طرح شهید سلیمانی، استمرار و اجرای این طرح 
را با هدف ریشه کنی کرونا درگام چهارم مقابله 

با کرونا ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، در اولین جلسه فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در سال 
۱۴۰۰که ۱۸ فروردین ماه با حضور جمعی از 
مدیران و مسئوالن دانشگاهی، نظامی، انتظامی، 

اجرایی و شهرداری برگزار شد، زالی از تالش های 
در  کرد.  قدردانی  ستاد  این  اعضای  ماهه   ۱۴
این جلسه نمایندگان و اعضای ستاد فرماندهی 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
مواردی نظیر افزایش همکاری های بین بخشی، 
پرهیز از موازی کاری، اجرای آخرین روش های 
بیماریابی سریع، افزایش محدودیت های تردد، 
پیش بینی و برنامه ریزی برای مقابله با بحران های 
سطح  ارتقا  برای  تالش  و  کرونایی  احتمالی 
سواد سالمت در جامعه مطرح و مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

توقف فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و 
۴ در تهران

استاندار  کرونا،  چهارم  موج  گرفتن  با شدت 
تهران نیز از توقف فعالیت مشاغل گروه های 

۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه شورای 
اداری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
 ۱۴۰۰ سال  در  رو  پیش  رویداد   »مهم ترین 
چهار  تهران  حوزه  در  که  است  انتخابات 
از  یکی  بی تردید  می شود.  برگزار  انتخابات 
مسائلی که موجب ایجاد شور و اشتیاق مردم 
برای مشارکت در انتخابات خواهد شد مدیریت 
بازار،  متاسفانه شلوغی  که  بیماری کروناست 

بازگشایی تاالرها و عدم رعایت فاصله گذاری 
در اسفندماه و در ادامه سفرهای نوروزی موجب 
شده که در حال حاضر روند فزاینده مبتالیان 

در کشور را شاهد باشیم.«
وی افزود: »ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت 
درگیر کردن همه سنین را دارد و این ویروس 
در تمام کشور گردش پیدا کرده و در ۳۰ استان 
روند بیماری رشد شتابی گرفته است. لذا الزم 
است که با اتخاذ تصمیمات، کنترل بیماری را 

در دستور کار قرار دهیم.«
بندپی ادامه داد: »از ابتدای آذر تا پایان اسفند با 

اتخاذ تدابیری این بیماری را مدیریت کردیم و در 
حال حاضر نیز با تشدید محدودیت ها و نظارت 
بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و 
تقویت طرح محله محور شهید سلیمانی باید 
مدیریت و کنترل بیماری را در دست بگیریم.«
روند  تهران  »در  کرد:  تأکید  تهران  استاندار 
مراجعات  و  است  فزاینده  بیماری  این  شیوع 
سرپایی، بستری و فوتی ها روند افزایشی دارد. 
ستاد  مصوبات  اجرای  برای  را  خودمان  باید 
ملی و جذب همکاری مردم همچون گذشته 

آماده کنیم.«
وی در خصوص محدودیت مشاغل مختلف 
گفت: »مشاغل ضروری همچون دستگاه های 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  خدمت رسان، 
می کنند  مهیا  را  مردم  مایحتاج  که  مشاغلی 

باید فعالیت کنند، اما فعالیت پاساژها، تاالرها، 
مراکز آموزشی، سینماها، مراکز ورزشی و حتی 
برگزاری مراسم مذهبی جزو فعالیت هایی است 

که در شهرهای قرمز باید متوقف شوند.«
وی ادامه داد: »از سایر اقشار و صنوف مشمول 
صورت  به  می کنیم  درخواست  محدودیت ها 
دو  برای  و  دهند  انجام  را  کار  این  داوطلبانه 
هفته فعالیت های خود را متوقف کنند. بی تردید 
چیزی اضافه بر مصوبات ستاد ملی قابل اجرا 
تنها  نیز  ادارات  فعالیت  در خصوص  نیست. 
نیروهای  از یک سوم  قرمز  باید در شهرهای 
خود به صورت حضوری استفاده کنند. قطعا 
نمی توان شهری همچون تهران را که پایتخت 
آن  در  بین المللی  فعالیت های  و  است  کشور 
در حال انجام است قرنطینه کرد. لذا موضوع 

قرنطینه تهران منتفی است.«
در  تهران در خصوص تصمیم گیری  استاندار 
مورد اجرای طرح ترافیک در تهران نیز گفت:  
،اما  بود  این موضوع مطرح  نیز  »سال گذشته 
قطعا  داریم  را  فعالیت ها  کاهش  که  هنگامی 
براساس  پیدا می کند و  رفت و آمدها کاهش 
مصوبات قانونی، شهر با تراکم جمعیت نباید 

مواجه باشد.«
با  دیگر  بار  بندپی  محسنی  ایسنا،  گزارش  به 
تاکید بر اینکه فعالیت گروه های یک در تهران 
ادامه دارد و مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ تعطیل 
خواهند بود، افزود: »برخی مشاغل داوطلبانه 
فعالیت خود را متوقف کردند و برخی نیز تذکر 
گرفته اند که حداکثر تا پایان امروز)چهارشنبه ۱۸ 
فروردین( فعالیت خود را متوقف کنند. متاسفانه 
هنوز شهر دارای تراکم جمعیتی است و گویا 
این پیام دریافت نشده که کرونای جهش یافته 
این  ما  بگیرند. درخواست  انگلیسی را جدی 
است که با توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری 
از دورکاری، مردم برای مدت دو هفته همکاری 
داشته باشند تا مدیریت بیماری محقق شود. از 
شروع اعالم وضعیت قرمز برای تهران مصوبات 
ابالغ شده، لذا از روز سه شنبه به مدت دو هفته 
این محدودیت ها اعمال خواهد شد و در صورت 

نیاز تمدید می شود.«

وضعیت قرمز در پایتخت و 60 درصد 
شهرستان های کشور

با تشدید موج چهارم کرونا، حاال طبق آمارها 
وضعیت  در  شهرستان ها  درصد   9۰ حدود 
قرمز و نارنجی قرار دارند؛ به گونه ای که ۲۵۷ 
شهرستان و تمامی مراکز استان ها از ۱۸ فروردین 
در وضعیت قرمز قرار گرفت. هم اکنون ۱۲9 
 ۱۱ و  زرد  شهرستان   ۵۱ نارنجی،  شهرستان 
شهرستان آبی هستند. با احتساب آمارها می توان 
گفت که حدود 6۰ درصد شهرهای کشور در 
وضعیت قرمز و حدود ۳۰ درصد شهرستان ها 

نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. 
در رنگ بندی جدید کرونایی شهرهای کشور، 
همه مراکز استان ها شامل اردبیل، تبریز، ارومیه، 
بندرعباس،  اهواز،  همدان،کرمانشاه،  سنندج، 
بوشهر، شهرکرد، یزد، رشت، گرگان، ساری، 
سمنان، مشهد، زاهدان، کرمان، یاسوج، بیرجند، 
بجنورد، قروین و قم که نارنجی یا زرد بودند، 
به جمع شهرهای قرمز اضافه شدند. بسیاری از 
این شهرها در رنگ بندی ایام نوروز، آبی بودند.
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با تشدید موج چهارم کرونا، 
حدود 90 درصد شهرستان ها 

در وضعیت قرمز و نارنجی 
قرار دارند؛ به گونه ای که 

۲۵۷ شهرستان و تمامی مراکز 
استان ها از ۱۸ فروردین در 

وضعیت قرمز قرار گرفت. 
هم اکنون ۱۲9 شهرستان 

نارنجی، ۵۱ شهرستان زرد و 
۱۱ شهرستان آبی هستند. با 

احتساب آمارها، هم اکنون حدود 
60 درصد شهرهای کشور در 

وضعیت قرمز و حدود 30 درصد 
شهرستان ها نیز در وضعیت 

نارنجی هستند

فیروزی الری: اگر همین روند 
ادامه یابد، در چند هفته آینده 

باید منتظر چهار رقمی شدن تعداد 
فوتی های روزانه کرونا باشیم. 

اگر می خواهیم این سناریوی تلخ 
محقق نشود، باید محدودیت های 
کرونایی با شدت و فوریت اعمال 

شود. پس از ماه ها کار سخت، 
دیگر رمقی برای کادر درمان باقی 
نمانده است. اگر موج چهارم کرونا 

کنترل نشود، باید منتظر باشیم که 
دوباره آمار شهدای مدافع سالمت، 

افزایش پیدا کند
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