
متخصصان انگلیسی تاکید کردند خبـر

واکسن کرونا برای کودکان ضروری نیست

کرد  اعالم  بریتانیا  ایمن سازی  و  واکسیناسیون  مشترک  کمیته 
را  ساله   ۱۵ تا   ۱۲ کودکان  همه  به  کرونا  واکسن  تزریق  که 

ضروری نمی داند.
بهداشت  وزارت  مشاور  تخصصی  نهاد  این  سپید،  گزارش  به 
انگلیسی توصیه کرده است به کودکانی که در این بازه سنی قرار 

دارند، تنها در صورتی  واکسن کرونا تزریق شود که به دلیل ابتال به 
بیماری زمینه ای در گروه های پرخطر کرونا قرار می گیرند و یا با 
فردی از گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر زندگی می کنند.

اسکای نیوز در گزارش تازه ای منتشر کرد: »علت این تصمیم، 
در  کرونا  واکسن  بیشتر  مزایای  اثبات  برای  کافی  نبود شواهد 

مقابل خطرهای ناشی از آن برای کودکان، عنوان شده است.«
آدام فین، متخصص کودکان در دانشگاه بریستول و عضو کمیته 
این  »علت  گفت:  بریتانیا  ایمن سازی  و  واکسیناسیون  مشترک 
بزرگساالن  به  نسبت   کودکان  در  کرونا  که  است  آن  موضوع 
سرایت پذیری کمتری دارد و خطر ابتالی آنان به بیماری حاد 

کووید-۱۹ بسیار پایین است.«
به گفته او برخالف ویروس های دیگر مانند آنفلوانزا، ویروس 
عامل کووید-۱۹، کودکان را کمتر از بزرگساالن آلوده می کند، 
آن ها در موارد کمتری بیمار می شوند و خطر بیماری برایشان 

فوق العاده پایین است.
این متخصص در پاسخ به سوالی در رابطه با واکسیناسیون کودکان 
با هدف جلوگیری از انتقال گسترده ویروس کرونا از طریق آنان 
به دیگران گفت: »اگر واکسیناسیون برای خود کودکان فایده ای 
نداشته باشد، نمی توانیم فقط به  خاطر منفعتی که این کار برای 

بزرگساالن دارد، به کودکان هم واکسن بزنیم.«
به گزارش ایندیپندنت، ندیم زهاوی، مسئول برنامه واکسیناسیون 
کرونا در دولت انگلیس نیز چند روز پیش در مجلس عوام این 
کشور اعالم کرد که بنا به توصیه کمیته مشترک واکسیناسیون و 
ایمن سازی بریتانیا، کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله تنها در صورت ابتال به 
مشکالتی ازجمله اختالالت عصبی شدید، سندرم داون، ناتوانی 
شدید چندگانه در یادگیری و یا ضعف سیستم ایمنی بدن، باید 
واکسن کرونا دریافت کنند. همچنین اگر کودکان این بازه سنی 
با کسی زندگی می کنند که به ضعف سیستم ایمنی دچار است، 

می توانند واکسن دریافت کنند.ایسنا

ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
صبح  تا  جهان،  در  کرونا 
بیش  به  تیر(   ۳۰( چهارشنبه 
هزار   ۲۷۲ و  میلیون   ۱۹۲ از 
نفر رسید و تعداد قربانیان این 
میلیون  چهار  از  نیز  ویروس 
و ۱۳۳ هزار نفر فراتر رفت.

حال  در  سپید،  گزارش  به 
 ۳۵ از  با بیش  حاضر آمریکا 
از  مبتال،  هزار   ۸۱ و  میلیون 
این  به  مبتالیان  تعداد  نظر 
قرار  اول  رده  در  ویروس 
دارد و کشورهای هند، برزیل 
و روسیه در رده های دوم تا 

هستند.  چهارم 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
رده  در  هم اکنون  کووید-۱۹ 
این  در  دارد.  قرار  سیزدهم 
اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور 
اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
جهان  کلی  آمار  تازه ترین  و 
را  کرونا  ویروس  درمورد 

می کنید. مشاهده 

آمار کرونا در جهان تا ۳۰ تیر
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