
12

جدیدترین آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شماره 1952 20 خرداد 1400

شمارمبتالیان کرونا در هند از ۲۹ میلیون نفر گذشت
از  ناشی  کووید19  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
 1۷4 به  تاکنون  جهان  در  جدید  کروناویروس 
میلیون و ۷49 هزار و ۶9 نفر رسیده و مرگ سه 
میلیون و ۷۶2 هزار و ۸۸۳ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، همچنین بنابر 
تازه ترین آمارها تاکنون 15۸ میلیون و 1۶1 هزار و 

۳4۶ نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که 
تاکنون در 220 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته 
است، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی 
می گیرد. آمریکا تاکنون با بیش از ۳4.2 میلیون مبتال و 
بیش از ۶1۳ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از 29 میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به 
کووید-19 در برزیل هم از 1۷ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 
باالترین شمار مبتالیان است. پس از ایاالت متحده، 
کشورهای برزیل با بیش از 4۷۷ هزار و هند با بیش 
از ۳5۳ هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 

19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین 
تعداد قربانیان این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. 
تعداد جانباختگان کووید-19 در مکزیک تاکنون 
بیش از 229 هزار و در پرو نیز بیش از 1۸۷ هزار نفر 

اعالم شده است. همچنین انگلیس در بین کشورهای 
اروپایی با گذشتن از آمار بیش از 12۷ هزار قربانی 
تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در قاره سبز داشته 
است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در 
ایتالیا از 12۶ هزار نفر عبور کرده است و در میان 

کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
پس از این کشورها، روسیه بیش از 124 هزار، فرانسه 
بیش از 110 هزار و کلمبیا نیز بیش از 92 هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند. 
به عالوه آلمان با بیش از 90 هزار، آرژانتین با بیش 
از ۸2 هزار، ایران با بیش از ۸1 هزار، اسپانیا با بیش 
از ۸0 هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، آفریقای 

جنوبی با بیش از 5۷ هزار، اندونزی با بیش از 51 
هزار و 900، اوکراین با بیش از 51 هزار و ۳00 
و ترکیه نیز با بیش از 4۸ هزار جانباخته دیگر 
کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر 
ناشی از کووید-19را ثبت کرده اند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی "ورلداُمتر"، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 

امروز )چهارشنبه( به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و 242 هزار و ۸۶۶ مبتال، 

۶1۳ هزار و 52 قربانی
2.هند: 29 میلیون و ۸9 هزار و ۶9 مبتال، ۳5۳ 

هزار و 55۷ قربانی
۳. برزیل: 1۷ میلیون و ۳۸ هزار و 2۶0 مبتال، 4۷۷ 

هزار و ۳0۷ قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۷19 هزار و 9۳۷ مبتال، 

110 هزار و 1۳۷ قربانی
5. ترکیه: پنج میلیون و ۳00 هزار و 2۳۶ مبتال، 4۸ 

هزار و ۳41 قربانی
۶. روسیه: پنج میلیون و 145 هزار و ۸4۳ مبتال، 

124 هزار و 49۶ قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و 52۸ هزار و 442 مبتال، 

12۷ هزار و ۸54 قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و 2۳5 هزار و 592 مبتال، 

12۶ هزار و ۶90 قربانی
9.آرژانتین: چهار میلیون و هشت هزار و ۷۷1 مبتال، 

۸2 هزار و ۶۶۷ قربانی
10. آلمان: سه میلیون و ۷12 هزار و 595 مبتال، 

90 هزار و ۸4 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در 2۸ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده  است و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
فرانسه، ترکیه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، آلمان، 
اسپانیا، کلمبیا، ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، پرو، 
اندونزی، آفریقای جنوبی، هلند، جمهوری چک، 
شیلی، کانادا، فیلیپین،عراق، سوئد، رومانی و بلژیک 

نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا و مشاور 
ارشد پزشکی رئیس جمهوری این کشور هشدار داد که سویه 
خطرناک کووید-19 که در هند شناسایی شده و به سرعت در 
حال گسترش در میان جوانان انگلیسی است، می تواند به یکی از 
همه گیرترین سویه های این ویروس در ایاالت متحده تبدیل شود.
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی در نشست خبری گروه ویژه 
کاخ سفید برای مقابله با کرونا گفت: »سویه دلتا )یا همان کرونای 
هندی( در انگلیس به سرعت در حال ظاهر شدن به عنوان سویه 
حاکم بر همه گیری است و نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق در 

ایاالت متحده هم رخ دهد.«

وی اضافه کرد: »با صحبت با مسئوالن بهداشتی انگلیس دریافتیم 
که انتقال این سویه خطرناک ویروس به سرعت در میان گروه سنی 
جوان تر 12 تا 20 سال در حال اوج گیری است و اطمینان یافتن از 
حفاظت از این گروه اینجا در ایاالت متحده از دغدغه های ما است.«
روزنامه ایندیپندنت به نقل از روزنامه نیویورک پست نوشت: »به 
گفته فائوچی، آمار ابتال به سویه دلتای کووید-19 حدود ۶ درصد 

کل موارد ابتال در ایاالت متحده را تشکیل می دهد.«
بنابر آمارهای رسمی این کشور در حال حاضر باالترین آمار 
مبتالیان و قربانیان کرونا را در جهان دارد و با بیش از ۳4.2 
قربانی همچنان در صدر  از ۶1۳ هزار  بیش  و  مبتال  فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار گرفته است.میلیون 

 هشدار فائوچی در مورد خطر شیوع سویه هندی کرونا در آمریکا

مقامات فرانسه به منظور تسهیل محدودیت های کرونایی، 
زمان منع تردد شبانه را کوتاهتر کردند.

به گزارش ایسنا، مقامات فرانسه اعالم کردند با توجه به کاهش 
موارد ابتال از روز چهارشنبه این امکان وجود دارد که افراد بتوانند 
برای اولین بار پس از گذشت چند ماه تا ساعت 2۳ در خیابان تردد 
داشته باشند و در محیط داخلی رستوران غذا سرو کنند، هرچند 
استفاده از ماسک حتی در محیط های باز همچنان الزامی است.
بنابر اعالم مقامات فرانسه طی یک مرحله مهم از برنامه تسهیل 
کافه ها  داخلی  فضای  از  می توانند  مشتریان  ها،  محدودیت 
از  و رستوران ها استفاده کنند. همچنین زمان آغاز منع تردد 

ساعت 21 به 2۳ تغییر کرده است و درصورتیکه شرایط طبق 
برنامه ریزی انجام شده پیش رود تا پایان ماه جاری میالدی 
محدودیت های بیشتری برداشته می شود. امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه در پیامی توئیتری اعالم کرده است: »از روز 
چهارشنبه گام جدیدی برداشته خواهد شد. زندگی در تمامی 

مناطق از سرگرفته می شود.«
همچنین طبق دستورالعمل های جدید امکان ارائه خدمت در میزهای 
شش نفره در رستوران ها و کافه ها فراهم شده و باشگاه ها می توانند 
در محیط های بسته به مشتریان خود خدمات ارائه دهند. هرچند 

استفاده از ماسک حتی در فضای باز همچنان ضرورت دارد.«

تسهیل محدودیت های کرونایی در فرانسه 


