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آمار جهانی کرونا خبـر

شماره 1987 31 تیـر 1400

شمارمبتالیان آمریکا  از۳۵ میلیون نفر گذشت

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 19۲ میلیون 
و ۲74 هزار و 819 نفر رسیده، مرگ چهار میلیون و 
133 هزار و 943 نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 
تأیید شده و همچنین تاکنون 174 میلیون و 9۶0 هزار 
و 319 نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان 
در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا با بیش از 3۵ میلیون 
مبتال و بیش از ۶۲۵ هزار قربانی همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار 
دارد. بنابر جدول به روز شده در 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 روز چهارشنبه 

به ترتیب به شرح زیر است:
براساس این فهرست، هند نیز با آمار بیش از 31.۲ 
میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم 
از 19.4 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان 

است. همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای 
برزیل با بیش از ۵44 هزار و هند با بیش از 418 
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 ۲3۶ هزار و 
در پرو نیز بیش از 19۵ هزار نفر اعالم شده است.
همچنین روسیه با گذشتن از آمار 149 هزار قربانی 
تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای 
اروپایی داشته است. پس از آن نیز انگلیس با آمار 
بیش از 1۲8 هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات 
کرونا در اروپا قرار گرفت. به عالوه کشورهای 
ایتالیا بیش از 1۲7 هزار، کلمبیا بیش از 117 هزار 
و فرانسه نیز بیش از 111 هزار فوتی بر اثر ابتال به 

بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
همچنین آرژانتین با بیش از 10۲ هزار، آلمان با بیش 
از 91 هزار، ایران با بیش از 87 هزار، اسپانیا با بیش 
از 81 هزار، لهستان با بیش از 7۵ هزار، اندونزی 
با بیش از 7۶ هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۶7 
هزار، اوکراین با بیش از ۵۲ هزار، ترکیه نیز با بیش 
از ۵0 هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید-19 
را ثبت کرده اند. به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق 
در حال حاضر در ۲9 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 روسیه، فرانسه، ترکیه، 
انگلیس، آرژانتین، کلمبیا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران، 
لهستان، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، اوکراین، 
پرو، هلند، جمهوری چک، شیلی، فیلیپین، عراق، 
کانادا، بنگالدش، بلژیک، سوئد و رومانی نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

با توجه به جهش های ویروس کرونا و گسترش 
سریع ویروس در سطح جهان، سازمان جهانی 
بهداشت از تهدید خطرناک ترین جهش کرونا 

بعد از دلتا خبر داد.
جهانی  سازمان  کل  دبیر  سپید،  گزارش  به 
بهداشت در مورد تهدید خطر خطرناک ترین 

گونه کووید19 در جهان هشدار می دهد.
تدروس آدهانوم در سیزدهمین جلسه کمیته 
المپیک اظهار کرد: »ممکن است  بین المللی 
یک گونه ویروس کرونای جدید در جهان 
ظاهر شود که خطرناک تر از نوع دلتا باشد.«

به گفته آدهانوم، گسترش بیشتر عفونت در 
یک  ظهور  به  منجر  می تواند  جهان  سراسر 

گونه جدید شود.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در توضیحات 

خود نسبت به هشدار پیدایش گونه خطرناک تر 
گفت: »هرچه ویروس کرونا گسترش یابد، 

انواع بیشتری از ویروس ظهور خواهد کرد و 
حتی خطرناک تر از نوع دلتا که اکنون صدمات 

زیادی وارد می کند، گریبان گیر خواهد بود. 
احتمال اینکه یکی از گونه ها بتواند نسبت به 
واکسن مصون باشد و ما را به همان روزهای 

ابتدا برگرداند، باالتر است.«
آدهانوم توضیح داد: »اکنون یک بحران بی سابقه 
وجود دارد که نیاز به اقدامات بی سابقه دارد.«
طی  در  بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل 
سخنرانی خود، هدف اصلی این سازمان را 

در مبارزه با کووید19 نیز اعالم کرد.
وی تأکید کرد: »این کار برای اطمینان از واکسینه 
شدن 70 درصد جمعیت در هر کشور جهان 

تا سپتامبر ۲0۲۲ است.«
به گفته آدهانوم، همه گیری ممکن است قابل 
کنترل باشد اما پایان دادن به این مشکل، به 

11 میلیارد دوز داروی پیشگیرانه نیاز دارد.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

آمادگی برای خطرناک ترین گونه کرونا در سطح جهان


