
  یاسر مختاری
افزایش آمارهای بستری وسرپایی بیماران مرتبط 
با کرونا، نارنجی و قرمز شدن عمده شهرهای 
کشور، پیش بینی ها و نگرانی ها در مورد خیز 
چهارم کرونا و درگیر شدن با ویروس جهش 
یافته را محقق کرد. آمارهای وزارت بهداشت 
و رکوردهای روزانه از شناسایی افراد تازه مبتال 
شده بر این موضوع صحه می گذارد که کشور 
بار دیگر درگیر موج سنگینی از بیماری است 
قرار  عفونی  متخصصان  از  برخی  گفته  به  که 
است مرگ های ناشی از این بیماری نیز به باالی 
500 نفر در روز برسد. این نگرانی ها موجب 
شد تا  بار دیگر موضوع تعطیلی سراسری در 
شهرهای قرمز و نارنجی به وسط آید و مسئوالنی 
چون فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا تهران 
بزرگ خواستار تعطیلی و الک دان شوند. مطالبه 
تعطیلی به دلیل کرونا این بار با سرعت بیشتری 
محقق شد و سخنگوی ستاد ملی کرونا از آغاز 
برخی تعطیلی ها از امروز )شنبه( خبر داد. اما این 
پرسش وجود دارد که آیا این تعطیلی می تواند 

مؤثر باشد یا خیر؟
در همین راستا رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری، 
برای  برنامه ریزی  بدون  را  قرنطینه  و  تعطیلی 
فاید  بی  بیماری  کاهش  در  جدی  مداخالت 
در  برنامه ریزی  دانست و خواستار  و هزینه زا 

زمان اجرای تعطیلی و شدت عمل در اجرای 
محدودیت ها شد.

نگرانی متخصصان از روند بیماری
به گزارش خبرنگار سپید، روند افزایشی بیماری 
کرونا در کشور به گونه ای است که متخصصان 
عفونی و اپیدمیولوژیست ها از وضعیت کنونی و 
آنچه قرار است در روزهای آینده به وجود آید 
ابراز نگرانی می کنند. تا جایی که پیام طبرسی 
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
در گفت وگویی اعالم کرد: »تا دو - سه هفته 
آینده میزان مرگ های ناشی از کرونا در کشور 
افزایش می یابد و حتی تا مرگ ۴00 تا 500 تایی 
هم می رویم، اما بحث این است که باید اقدامی 
انجام دهیم که مرگ هایمان به حد باالی ۱000 
کنونی  در وضعیت  باید  نرسد.  روز  در  مرگ 
اقدامات الزم را انجام دهیم تا مرگ هایمان چهار 
رقمی نشوند. زیرا این ویروس از نوع ویروس 
جهش یافته انگلیسی است. این ویروس در هر 
خانواده تعداد افراد زیادی را درگیر می کند و 
هر یک نفر ممکن است، هفت تا هشت نفر را 
آلوده کند. وقتی تعداد افزایش یابد، میزان مرگ 
و میر هم افزایش می یابد. در این ویروس شدت 

بیماری هم بیشتر است.«  
از سوی دیگر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله 

با کرونا تهران بزرگ نیز گفت: »شرایط و نرخ 
نظر  به  که  است  گونه ای  به  مبتالیان  افزایش 
می رسد محدودیت های اعمالی برای جلوگیری 
بر  ندارد.  را  الزم  کفایت  بیماری  گسترش  از 
همین اساس پیشنهاد مشخص ما فرضیه الک 
دان یا تعطیلی است که در دو هفته آخر آبان 
ماه در تهران و برخی مراکز استان ها هم تجربه 
کردیم. حداقل در تهران به نظر می رسد که به 
جز مسیر الک دان، مسیر دیگری برای کنترل 
بیماری وجود ندارد و در کنار آن باید به سرعت 
فرآیند واکسیناسیون گروه های پرخطر و جامعه 
می رسد  نظر  به  انجام شود. همچنین  پزشکی 
سرعت بخشیدن به واکسیناسیون یک اولویت 

قطعی در تهران و مراکز استان ها است.« 

تعطیلی 10 روزه و جزئیات آن
از همان روزهای نخست شیوع بیماری کووید۱9 
در ایران محدودیت های بسیاری در کشور ایجاد 
شد که برخی از آنها با نظارت باالیی اعمال و 
برخی دیگر بدون نظارت مشخص عمال رها و 
به فراموشی سپرده شد چنانکه بارها این موضوع 
در سخنان وزیر بهداشت نمود پیدا کرد. با این 
حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا از 
تعطیلی ۱0 روزه از شنبه 2۱ فروردین ماه در کشور 
خبر داد. وی در رابطه با جزئیات این موضوع 

اعالم کرد: »به طور کلی محدودیت هایمان در 
شهرهای قرمز در چند حوزه محدود می شود. اوال 
در زمینه مشاغل است که در شهرهای قرمز فقط 
مشاغل گروه یک می توانند فعالیت داشته باشند و 
مشاغل گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند. 
مشاغل گروه یک هم فقط مشاغل ضروری برای 
تامین مایحتاج مردم است،  مانند سوپرمارکت ها،  
داروخانه ها،  مطب ها، فروشگاه های زنجیره ای، 
مشاغل  سایر  و  و...  تعمیرگاه ها  بیمارستان ها، 

باید تعطیل باشند.«
رئیسی افزود: »در زمینه مشاغل گروه نارنجی 
هم مشاغل گروه یک و دو می توانند فعالیت 
کنند، اما مشاغل گروه سه و چهار نمی توانند 
فعالیت داشته باشند. درحال حاضر 25۷ شهر 
قرمز داریم که در حوزه تردد در این شهرها 
هم پالک های بومی حق خروج از شهر قرمز و 
ورود به شهر دیگر را ندارند و هم پالک های 
غیربومی حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی 
را ندارند. در زمینه فعالیت های آموزشی نیز، 
تمام فعالیت های آموزشی تعطیل بوده و فقط 
کنند.  فعالیت  مجازی  صورت  به  می توانند 
همین  به  هم  فرهنگی  فعالیت های  زمینه  در 
صورت است و سینما و تئاتر و... حتما باید 

باشند.« تعطیل 
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 تعطیلی بدون  مداخالت جدی، بی فایده است
قوه قهریه برای متخلفان هزینه ایجاد کند
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حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید19 در گفت وگو با سپید:


