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رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت:  خبـر

تاریخ انقضای واکسن برکت حداقل ۶ ماه است
رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت با بیان این که 
واکسن کوو ایران برکت تا حداقل 6 ماه می تواند 
نگهداری شود، گفت: »دانش فنی واکسن برکت 
صد درصد ایرانی است و ما مطلقاً دانش فنی این 

واکسن را از هیچ کشور دیگری نگرفته ایم.«
به گزارش سپید، حمیدرضا جمشیدی با بیان اینکه 
فاز یک کارخانه تولید واکسن کوو ایران برکت در 
»فاز یک، ظرفیتی  اظهار کرد:  تولید است،  حال 
بین سه تا چهار میلیون دوز واکسن کرونا را دارد 
و در حال حاضر حدود یک میلیون دوز واکسن 

تولید شده است.«
بیورآکتور 1300  با  تولید،  افزود: »خط دوم  وی 
لیتری ظرفیتی معادل تولید 6 تا 8 میلیون دوز واکسن 
کرونا را دارد که امیدواریم بتوانیم از مرداد ماه این 
خط تولید را نیز راه اندازی کنیم و خط سوم تولید 
با بیورآکتور بیش از 3000 لیتر ظرفیت تولید این 
مجموعه را به باالی 20 میلیون دوز در ماه خواهد 

رساند و امیدواریم تا پایان مرداد نیز تجهیزات این 
خط نصب شود و از شهریور آمادگی تولید پیدا کند.«
جمشیدی درباره روند تحویل واکسن ایرانی کرونا 

به وزارت بهداشت بیان کرد: »پس از تولید واکسن 
کوو ایران برکت، مطابق استانداردها باید به مدت 14 
روز تست های مختلفی روی آن انجام و پایداری 

آن قطعی شود و پس از این مدت، تحویل وزارت 
بهداشت داده می شود تا بارکد اصالت روی واکسن 
کرونا درج و سپس در مراکز بهداشتی توزیع شود.«
رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت در پاسخ 
به این سؤال که تاریخ انقضای واکسن کوو ایران 
برکت چه قدر است، تصریح کرد: »از روزی که 
این واکسن تولید می شود در مخازن خاصی قرار 
ماه  و حداقل 6  می شود  تست  مرتباً  و  می گیرد 
می تواند نگهداری شود و با گذشت زمان و انجام 
تست های بیشتر مشخص می شود که تاریخ انقضا 

تا چه مدت قابل افزایش است.«
شایعات  به  پاسخ  در  وی  تسنیم،  گزارش  به 
مطرح شده در فضای مجازی تأکید کرد: »واکسن 
»کووایران برکت« صددرصد ایرانی است و ما مطلقًا 
دانش فنی این واکسن را از هیچ کشور دیگری 
نگرفته ایم و دانش فنی واکسن بر مبنای ویروس 

کشته شده، کاماًل ایرانی است.«

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز سه شنبه تا چهارشنبه در 
کشور 11هزار و ۵9 بیمار کووید19 شناسایی شدند و متاسفانه 
112 تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع 
هزار   40۷ و  میلیون   4 کنون  تا  بهداشت،  وزارت  رسانی 
 21 و  میلیون  یک  و  کرونا  واکسن  اول  دوز  نفر   38۵ و 
هزار و 619 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و 429 هزار 

و 4 دوز رسید.
از سه شبنه تا چهارشنبه 2 تیرماه 1400 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 11 هزار و ۵9 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که هزار و 299 نفر از آنها بستری شدند.

 128 و  میلیون  سه  به  کشور  در  کووید19  بیماران  مجموع 
هزار و 39۵ نفر رسید.

متاسفانه 112 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 83 هزار و 329 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۷84 هزار و 14 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سه هزار و 236 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
آزمایش تشخیص  میلیون و 821 هزار و 2۷۷  تا کنون 22 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 22 شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۷۵ شهر 

در وضعیت نارنجی، 2۵1 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

جدیدترین آمار کرونا در کشور

۱۱۰۵۹ ابتال و ۱۱۲ فوتی جدید 

سخنگوی وزارت بهداشت درباره زمان و شرایط واکسیناسیون 
معلمان مدارس، اساتید دانشگاه ها و دانشجویان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره وضعیت بازگشایی 
دانشگاه ها و مدارس گفت: »آموزش برای ما بسیار مهم است؛ 
چه در مقاطع آموزش و پرورش و چه در دانشگاه ها. خدا را 
شکر نمی توانیم بگوییم بازگشایی؛ چراکه عمال آموزش های ما به 
صورت مجازی در مدارس و دانشگاه ها وجود داشت و معلمان 

و اساتید بسیار زحمت کشیدند.«
وی افزود: »ما می خواهیم حضور افراد را در مدارس و دانشگاه ها 
داشته باشیم. واقعا کیفیت آموزش های مجازی به اندازه آموزش 
حضوری نبوده است. اگرچه همه زحمات زیادی کشیده اند. بر این 
اساس مرداد ماه معلمان مان واکسینه می شوند تا از مهر ماه حضور 

دانش آموزان را در مدارس داشته باشیم.«

الری ادامه داد: »همچنین جلساتی با وزارت علوم داشتیم که برای 
بازگشایی دانشگاه ها تصمیم گیری شد. در عین حال 200 هزار نفر 
اساتید و پرسنل دانشگاه داریم که آنها هم مرداد ماه واکسینه می شوند. 
همچنین حدود 3 میلیون و 200 هزار دانشجو در کشور داریم.«

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: »در 
حال حاضر 30 درصد دانشجویان علوم پزشکی که بالینی بودند، 
واکسینه شدند، اما سایر دانشجوهای مان که بالینی نبودند، مانده اند. 
۵00 هزار نفر از دانشجویان در شهریور ماه واکسینه می شوند، 
مهر ماه نیز یک میلیون، آبان ماه یک میلیون و در آذر هم مابقی 
واکسینه می شوند. ما یک سناریو و برنامه ای برای آموزش حضوری 

دانشجویان به صورت شناور داریم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

واکسیناسیون معلمان و اساتید علیه کرونا از مرداد ماه
آغاز تزریق واکسن به دانشجویان؛ شهریور


