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سخنگوی سازمان غذا و دارو:  خبـر

 واکسیناسیون نیمی از افراد گروه سنی باالی ۸۰ سال انجام شده است

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاکنون واکسیناسیون 
است،  شده  انجام  سال   ۸0 باالی  سنی  گروه  افراد  از  نیمی 
 ۷5 باالی  افراد  واکسیناسیون  آتی  هفته  تا  »امیدواریم  گفت: 

سال و ۷0 سال و ۶5 سال را انجام دهیم.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعالم این خبر 
افزود: »بعد از اتمام واکسیناسیون افراد باالی ۶5 یا ۶4 سال فاز دو 

تمام می شود و وارد مرحله فاز سوم تزریق واکسن کرونا می شویم 
که گروه ها و اقشار بیشتر جامعه را در بر خواهد گرفت.«

وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون بیش از ۳ میلیون و 200 هزار 
دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد کشور شده است، 
گفت: »افزون بر یک میلیون و 250 هزار دوز آن در سراسر کشور 
تزریق شده است.«سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره 
به اینکه 4 شرکت کاندیدای تولید واکسن اسپوتنیک وی در کشور 
هستند، افزود: »۳ شرکت به طرف روسی معرفی شده اند و شرکت 

چهارم هم در حال معرفی به شرکت روس است.«
جهانپور ادامه داد: »دو شرکت ارزیابی مثبتی از زیر ساخت های فنی شان 
وجود داشته و یک شرکت وارد مدار تولید شده که ظرف چند هفته 
تا 2 ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک وی تولید داخل کشور 
وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کووید 19 خواهد شد.« وی 
همچنین درباره واردات واکسن از طریق شرکت های خصوصی نیز 
گفت: »تا این لحظه بیش از ۳5 شرکت خصوصی مجوز یا نامه های 
الزم را برای مذاکره و واردات واکسن انجام داده اند که شاید یک 
الی دو مورد از آنها توانسته باشند تا حداقل خرداد ماه توافقاتی را با 
برخی شرکت ها یا فروشندگان عمده واکسن در دنیا داشته باشند.«

به گزارش ایرنا، جهانپور در پایان تصریح کرد: »اما تا این لحظه 
وارداتی از سوی شرکت های  بخش خصوصی نداشته ایم و سازمان 

غذا و دارو ۳5 مجوز موردی را صادر کرده است.«

تازه ترین رنگ بندی کرونایی کشور منتشر شد.
به گزارش سپید، با کاهشی شدن روند بستری در بسیاری از نقاط 
کشور، از روز سه شنبه تعداد شهرستان های قرمز به 102 شهرستان 
کاهش یافت. عالوه  بر آن 2۳5 شهرستان نارنجی و 111 شهرستان 
زرد هستند. با افزایش مبتالیان در استان سیستان و بلوچستان، تعداد 

شهرستان های آبی به صفر رسید.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت، شهرستان های دهاقان 

)اصفهان(، بوشهر، تنگستان و جم )بوشهر(، نهبندان )خراسان 
جنوبی(، ایذه و باغ ملک )خوزستان(، طارم و ماه نشان )زنجان(، 
خاش، زابل، زاهدان و نیک شهر )سیستان و بلوچستان(، خرامه ، 
خرم بید، سپیدان، قیر و کارزین و مرودشت )فارس(، دهگالن و سقز 
)کردستان(، رودبار جنوب و عنبرآباد )کرمان(، روانسر )کرمانشاه(، 
باشت )کهگیلویه و بویراحمد(، کردکوی و کالله )گلستان(، بستک، 

جاسک و میناب )هرمزگان( از امروز در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

آخرین رنگبندی کرونایی کشور

هیچ شهری آبی نیست

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا سه شنبه در 
کشور، ۳44 بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند 
و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به ۷۳ هزار و 

219 تن رسید.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع  به گزارش سپید و 
رسانی وزارت بهداشت تا کنون یک میلیون و ۸۳ هزار و 1۳۸ 
نفر دوز اول واکسن کرونا و 2۳1 هزار و 50۳ نفر نیز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به یک میلیون و ۳14 هزار و ۶41 دوز رسیده است.
از دوشنبه تا سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 20 هزار و 150 بیمار جدید مبتال به کووید19 

در کشور شناسایی شد که 29۸5 نفر از آنان بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 5۷5 هزار 
و ۷۳۷ نفر رسید. متاسفانه ۳44 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۷۳ هزار 

و 219 نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون دو میلیون و 22 هزار و 5۸۶ نفر از بیماران، 
نفر  بیمارستان ها ترخیص شده اند. 54۷۷  از  یا  یافته و  بهبود 
از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 1۶ میلیون و ۳۷9 هزار و ۳5۷ آزمایش تشخیص کووید19 
در کشور انجام شده است. در حال حاضر 102 شهر کشور در 
وضعیت قرمز، 2۳5 شهر در وضعیت نارنجی، 111 شهر در 

وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

۳۴۴   فوتی جدید کرونا در کشور
مجموع جانباختگان از ۷3 هزار نفر فراتر رفت


