
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران انتقاد کرد خبـر

کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی درسراسرکشور

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران به بیان توضیحاتی درباره وضعیت 
شیوع ویروس کرونا در کشور و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی پرداخت.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع ساده 
انگاری بیماری کرونا توسط مردم و  عواقب پیک 

پنجم اظهار کرد: »در حال حاضر ما شاهد کاهش 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم 
در سراسر کشور هستیم به طوری که امروزه به 
طور متوسط میزان رعایت شیوه نامه ها به حدود 
۶۶ درصد رسیده است. استفاده از ماسک در 
کشور متاسفانه کاهش پیدا کرده، البته این موضوع 

در تهران باالتر از سایر مناطق کشور است.«

وی ادامه داد: »کاهش رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی ارتباط مستقیمی با افزایش موارد ابتال 
به  کنندگان  میزان مراجعه  بیماری کرونا و  به 
مراکز درمانی و بیمارستان ها است. امروزه در 
نانوایی ها و سوپرمارکت ها میزان رعایت شیوه 
نامه ها کاهش پیدا کرده است و در رستوران ها 
در هنگام غذا خوردن مردم ماسک های خود را 

برداشته و به دلیل نزدیکی میز ها احتمال انتقال 
به مردم حاضر در  ناقل  از فرد  بیماری کرونا 
رستوران وجود دارد. در هنگام غذا خوردن به 
دلیل برداشتن ماسک ها افراد آسیب پذیر شده و 
احتمال ابتالی آن ها به بیماری کرونا وجود دارد.«
نقل  و  »در حال حاضر حمل  کرد:  بیان  زالی 
عمومی مثل مترو و اتوبوس به دلیل عدم امکان 
فاصله گذاری اجتماعی مناسب و جمعیت زیاد 
رعایت  عمومی  ناوگان  این  از  کننده  استفاده 
این موضوع  و  کرده  پیدا  کاهش  نامه ها  شیوه 
بیماری  انتقال  زمینه  در  جدی  خطری  زنگ 

محسوب می شود.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران تاکید کرد: »متاسفانه به دلیل کمبود 
حمایت های الزم از اصناف و فرسودگی به دلیل 
طوالنی شدن زمان اپیدمی رعایت شیوه نامه کاهش 
پیدا کرده است. امروزه پرداخت حقوق نیروی 
انسانی، قبوض انرژی، پرداخت اجاره صدمات 
جبران ناپذیری بر اصناف وارد کرده است. اصناف 
عالقه زیادی به رعایت دستوالعمل های بهداشتی 
دارند، اما مسائلی مانند فرسایشی شدن کرونا 
باعث شده تا حساسیت ها نسبت به این اپیدمی 

در دنیا و کشورمان کاهش پیدا کند.«
وی گفت: »امروزه باید فرایند واکسیناسیون در 
سراسر کشور تسریع پیدا کند و واکسن کرونا به 

دانشگاه ها جهت تزریق داده شود.«
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سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک پیام توییتری از واردات 
محموله های جدید واکسن کرونا به کشور طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش سپید، در متن این پیام توییتری کیانوش جهانپور 
آمده است: »تداوم واردات واکسن کرونا با ورود محموله های 

امور  وزارت  باتالش  چین.  و  ژاپن  مبدا  از  واکسن  جدید 
خارجه و دستگاه دیپلماسی، ظرف روزهای آتی محموله های 
واکسن های دارای مجوز مصرف در ایران از مبدا ژاپن و چین 

به مقصد ایران ارسال خواهد شد.«

واردات محموله های جدید واکسن کرونا 
به کشور طی روزهای آتی

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه در کشور متاسفانه ۲13 بیمار مبتال به کووید19 جان 
خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و با این حساب مجموع 

جانباختگان این بیماری به 87 هزار و 837 نفر رسید.
به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از سه شنبه تا چهارشنبه 30 تیرماه 1400 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲7 هزار و 379 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو هزار و 7۵۵ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه 

میلیون و ۶03 هزار و ۵۲7 نفر رسید.

متاسفانه ۲13 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 87 هزار و 837 نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون سه میلیون 18۵ هزار و 94۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

چهار هزار و ۵18 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار و 349 آزمایش تشخیص کووید19 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲3۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، 117 شهر در 
وضعیت نارنجی، 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

فوت ۲1۳ بیمار کووید19
شناسایی ۲۷۳۷۹ بیمار جدید


