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خبـر

در نامه وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور عنوان شد

تشریح الزامات واکسیناسیون عمومیکووید۱۹
درگروههای باالی  ۸۰سال

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نامهای به رؤسای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،بر ضرورت اطالعرسانی
دقیق درمورد جزییات واکسیناسیون عمومی کووید ۱۹در گروههای
باالی  ۸۰سال تاکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،متن این نامه به شرح زیر است.
رییس /سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی...
بنا به گزارشات واصله تعدادی از سالمندان عزیز باالی  ۸۰سال در
سراسر کشور بخصوص شهرهای بزرگ به دلیل عدم ثبت اطالعاتشان
در سامانههای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق
مراکز جهت تزریق واکسن کووید ۱۹دعوت نشدهاند؛ با عنایت
به اینکه قرار بود به محض شروع به کار سامانه جامع جدید ،ثبت
نام اینگونه عزیزان انجام و با تعیین وقت قبلی دعوت شوند ،ولی
افراد یاد شده بدون اطالع قبلی به مراکز مراجعه مینمایند ،لذا در
این رابطه ضروری است موارد زیر رعایت شود:
-۱در سطح شبکههای شهرستانها اطالع رسانی گسترده صورت
گیرد که به محض اعالم مشخصات سامانه جدید ،این افراد ثبت
نام نموده و سپس جهت تزریق واکسن دعوت شوند.

-۲به افراد باالی  ۸۰سال که مطلع نبودهاند و بدون هماهنگی
مراجعه مینمایند ،واکسن تزریق شده و در سامانه ثبت شود تا
این عزیزان دچار زحمت مضاعف نشوند.

-۳انجام واکسیناسیون در کلیه روزهای هفته به ویژه ایام تعطیل
و پنجشنبهها بدون وقفهو به صورت  ۲شیفت کماکان ادامه یابد.
دکتر سعید نمکی

اعالم جدیدترین رتبهبندی استانها در رعایت پروتکلهای بهداشتی

دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ضمن اعالم جدیدترین
گزارش از ردهبندی استانها در اجرای پروتکلهای بهداشتی،
از پلمب  ۵۲۰۲واحد به خاطر عدم رعایت پروتکلها در نتیجه
بازرسی تیمهای نظارتی بهداشت خبر داد.
به گزارش سپید ،بابک دین پرست افزود« :از اول تا  ۸اردیبهشت
ماه بر اساس گزارش وزارت بهداشت ،رعایت پروتکلهای
بهداشتی درسطح چهار استان آذربایجان غربی ،چهارمحال
وبختیاری ،سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد بین
 ۳۳تا  ۴۸درصد بوده است».
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا افزود« :در همین مدت
رعایتپروتکلهایبهداشتیدرسطح ۱۰استانآذربایجانشرقی،
خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،کردستان ،گیالن ،گلستان،
لرستان ،همدان ،مرکزی و مازندران بین  ۴۹تا  ۵۸درصد
بوده است ».معاون توسعه منطقهای وزیر کشور  ۱۰استانی که
رعایت پروتکلهای بهداشتی درسطح آنها در بازه زمانی اول
تا  ۸اردیبهشت ماه بین  ۵۹تا  ۶۵درصد ثبت شده است را
اصفهان ،البرز ،بوشهر ،خراسان رضوی ،خوزستان ،فارس ،قم،
کرمانشاه ،کرمان و هرمزگان برشمرد.
دین پرست رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح هفت استان
اردبیل ،ایالم ،تهران ،زنجان ،سمنان ،قزوین و یزد را در همین

بازه زمانی بین  ۶۶تا  ۷۸درصد اعالم کرد.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا خاطرنشان کرد« :از مقایسه
وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی درسطح استانهای کشور
در دو بازه زمانی  ۱۸تا  ۲۵فروردین و  ۱تا  ۸اردیبهشت ماه
شاهد برخی تغییرات در رتبهبندی استانها هستیم».
دین پرست در تحلیل ردهبندی جدید استانها در خصوص
رعایت پروتکلهای بهداشتی اظهارکرد« :در بازه زمانی اول تا
 ۸اردیبهشت ،شاهد حذف پایینترین سطحبندی استانها در
رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی  ۱۸تا  ۲۵فروردین
هستیم که به معنای خروج دو استان ایالم و سیستان وبلوچستان
از دامنه فوق است البته استان سیستان وبلوچستان ،کماکان در
پایینترین سطح از رعایت پروتکلهای بهداشتی درکشور (۳۳
تا  ۴۸درصد) قراردارد ،اما استان ایالم با جهش چشمگیر ،به
گروه استانهایی که باالترین سطح رعایت پروتکلها ( ۶۶تا
 ۷۸درصد) دارند ،پیوسته است».
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا افزود« :استانهای آذربایجان
غربی ،چهارمحال وبختیاری و کهگیلویه وبویراحمد که میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی در آنها ،در بازه زمانی  ۱۸تا
 ۲۵فروردین ماه ،بین  ۳۳تا  ۵۵درصد بود ،در دوره زمانی ۱
تا  ۸اردیبهشت ،در گروه استانهایی قرارگفتهاند که رعایت
پروتکلهای بهداشتی درسطح آنها بین  ۳۳تا  ۴۷درصد بوده
است که نشان از ثابت بودن وضعیت وحتی تنزل میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی در برخی از این استانها دارد».
معاون وزیر کشور با بیان اینکه استانهای زنجان ،تهران ،سمنان و
یزد همچون دوره مورد بررسی قبلی ،کماکان در بین استانهایی
قرار دارند که دارای بیشترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
هستند ،گفت« :دو استان اردبیل و قزوین که در دوره قبل در گروه
استانهای با درصد رعایت  ۳۳تا  ۵۵دستورالعملهای بهداشتی
بودند ،در این بازه زمانی در کنار استانهای دارای باالترین میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی قرارگرفتهاند».

دین پرست تصریح کرد« :این درحالیست که سطح موردانتظار
از اجرای پروتکلهای بهداشتی ،برای مهاربیماری وخروج از
موج چهارم ،حداقل  ۹۰درصد است».
وی با اعالم آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از
تشدید بازرسیها در بازه زمانی اول تا  ۸اردیبهشت گفت« :در
این مدت ،از مجموع تعداد کل سه میلیون و  ۵۷۷هزار و ۸۰۷
مرکز تهیه ،توزیع ،عرضه وفروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و
واحدهای کارگاهی ،تعداد  ۳۱۰هزار و  ۳۳واحد ،یعنی قریب
به  ۹درصد کل واحدها به صورت میدانی بازرسی شدهاند که
در نتیجه این بازرسیها  ۴۰هزار و  ۴۲۲مورد منجر به دادن تذکر
ومعرفی به مراجع قضایی و  ۵۲۰۲مورد نیز پلمب شده است».
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،دبیر قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مقابله با کرونا افزود« :از آنجایی که به موجب مفاد بند
 ۴سیزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی که در  ۳۱فروردین ۱۴۰۰
برگزار و مصوبات آن از سوی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه
عملیاتی ابالغ شده است ،مقرر شد که وزارت بهداشت با تکیه
بر اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود و بهویژه کمیته عالی
نظارت ،ضمن انجام تکالیف و وظایف قانونی مربوطه ،گزارشات
هفتگی مربوط به آخرین تحوالت مربوط به دوحوزه «وضعیت
اجرای پروتکلهای بهداشتی در کشور درمقابله با ویروس کرونا»
و همچنین «وضعیت کووید »۱۹-در سراسر کشور را در مقایسه
ل بخشهای
با هفته قبل به همراه مصادیق دقیق تخلفات و تعل 
مختلف در سطح کشور به قرارگاه عملیاتی منعکس کند».
دین پرست در پایان تاکید کرد« :قطع ًا روند اعالمی به
عنوان مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ستادهای استانی
مدیریت بیماری کرونا ،درمهار این بیماری محسوب خواهد
شد .لذا این قرارگاه در انتظار اعالم مصادیق دقیق تخلفات
وتعلل بخشهای مختلف در سطح کشور از سوی وزارت
بهداشت و کمیته عالی نظارت برای بررسی و برخورد
قانونی با تعلل کنندگان و متخلفان است».

