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هشدار درباره استفاده زیاد از مواد ضدعفونی کننده دست
به  ابتال  خطر  به  نسبت  آمریکایی  متخصصان 
مواد  مصرف  از  ناشی  مسمومیت  و  بیماری ها 

ضد عفونی کننده دست هشدار دادند.
به گزارش سپید، سازمان غذا و داروی آمریکا 
مواد  که  داد  هشدار  سه شنبه  روز   )FDA(
ضدعفونی کننده دست که در دوران همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ کاربرد زیادی پیدا کرده، در 
برخی موارد موجب بروز حالت تهوع، سرگیجه و 
عوارض جانبی در فرد می شود که مستلزم مراجعه 

بیمار به مراکز درمانی است.
سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش های ارسالی به 
این سازمان و تماس های گرفته شده با مراکز کنترل 
مسمومیت در مورد عوارض جانبی استفاده از مواد 
ضد عفونی کننده دست روی پوست را بررسی کرد. 
در حالیکه اکثر موارد منجر به عوارض جزئی یا 

خفیف شده، در برخی موارد ارائه خدمات درمانی 
توسط متخصص ضروری بوده است.

کارشناسان این سازمان تاکید کردند: »افراد باید 
استفاده از مواد ضدعفونی کننده را به محیط هایی 
با تهویه مناسب محدود کرده و در صورت امکان 
از آب و صابون استفاده کنند. بهترین راه برای 
جلوگیری از شیوع عفونت و کاهش خطر ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ شستن مکرر دست ها با آب و 

صابون حداقل برای مدت ۲۰ ثانیه است.«
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز، سازمان 
غذا و داروی آمریکا افزود: »حدود ۵۰ مورد عوارض 
جانبی جدی ناشی از مصرف ضدعفونی کننده های 
دست شناسایی شده که همه موارد به دوره ای مربوط 
بوده که به دلیل شیوع گسترده کروناویروس بیشتر 

مناطق ایاالت متحده به حالت قرنطینه درآمد.«

با ادامه توزیع واکسن های مختلف علیه کووید-۱۹، برخی 
نقاط جهان با سرعت باالتر، میزان بیشتری واکسن کرونا 
را میان شهروندان خود توزیع کرده اند و برخی کشورها 

نیز از این روند عقب مانده اند.

به گزارش سپید، از نظر تعداد واکسن های تزریق شده، چین 
با اختالف زیادی در رتبه نخست جهان قرار دارد و آمریکا 
و هند در رتبه های بعدی قرار دارند. در این اینفوگرافیک، 
آمار مربوط به تعداد »مجموع تزریق هر کشور« و درصدهای 

مربوط به هرکدام )نسبت به جمعیت هر کشور( را مشاهده 
خواهید کرد. برای تهیه این آمارها از چند منبع معتبر خارجی 
)بر اساس آخرین به روزرسانی ها( استفاده شده و آمار ایران، 

بر اساس اعالم وزارت بهداشت است.

میزان واکسیناسیون کرونا درجهان تا ۲ تیـر
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