
وزیر بهداشت: خبـر

درسرباالیی پیک پنجم کرونا  قرارداریم
وزیر بهداشت گفت: »در حال حاضر در سرباالیی 
پیک پنجم قرار داریم و متاسفانه عدم رعایت 
برای  را  راه  متعدد  پروتکل ها و مسافرت های 

کنترل پیک پنجم دشوار می سازد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در حاشیه جلسه 
هیات عالی سیاستگذاری فرماندهان نیروهای 
در  رستوران ها  »تمامی  داشت:  اظهار  مسلح 
شهر  بودند،  باز  قربان  عید  روزه   ۶ تعطیالت 
البته  بود  برقرار  سفرها  داشت،  عادی  حالت 
ناجا خیلی برای کاهش ترددها تالش کرد اما 
شهرهای شمالی، پر از جمعیت است و تخت های 
بیمارستانی در استان های شمالی تقریبا پر هستند.«

وی افزود: »ویروس دلتا، بسیار سرکش است و 
اگر شیوه رعایت پروتکل های بهداشتی اینگونه 
باشد، امیدواری چندانی به خارج شدن از وضعیت 
قرمز در اکثر شهرهای کشور نداریم اما اگر مردم 
رعایت کنند و ارگان های مختلف بر روی رعایت 

پروتکل های بهداشتی، پافشاری کنند می توانیم 
امیدوار باشیم که در چند روز آینده، وضعیت 

آرام تری داشته باشیم. «

وزیر بهداشت یادآور شد: »در استان هایی مانند 
سیستان و بلوچستان و برخی استان های جنوبی، 
روند بیماری تقریبا در حال مهار شدن است اما 

در اکثر استان ها، روند بیماری، افزایشی است و 
امیدواریم که در یکی دو هفته آینده به آرامشی 

نسبی برسیم.«
سرعت  »خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  نمکی 
واکسیناسیون مناسب است و از این هفته با توجه 
به ذخیره واکسنی که فراهم کرده ایم، گروه های 
بیشتری را تحت پوشش قرار می دهیم و مراکز 
واکسیناسیون را افزایش داده ایم و در مشاغل 
و ِحَرف پرخطر از مراکز جدید واکسیناسیون 
وضعیت  آینده  هفته  در  و  می کنیم  استفاده 

واکسیناسیون بهتر خواهد شد.«
وی اظهار داشت: »نیروهای مسلح در همکاری 
برای مقابله با کرونا در کنار ما، حماسه خلق 
کردند و امروز از بزرگ منشی نیروهای مسلح، 
قدردانی عمیق خودم و همکارانم را اعالم می کنم. 
طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کووید۱۹ 

مایه برکت شد.«

وزیر بهداشت در نامه ای به معاون بهداشت وزارت بهداشت 
از آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان خبر داد.

به گزارش سپید، سعید نمکی در نامه ای به علیرضا رییسی،  
معاون بهداشت وزارت بهداشت نوشت:  پیرو بررسی و اعالم 
گروه  های جدید هدف واکسیناسیون، شروع تزریق به گروه های 

زیر به میمنت روز عید سعید غدیر آغاز شود.
جاده ای،  ریلی،  شهری،  عمومی  نقل  و  حمل  رانندگان   -۱

دریایی و هوایی
2- زندانیان سراسر کشور

3- معلمان
4- خبرنگاران

5- بیماران دیابتی که در سامانه مربوطه ثبت شده اند و همچنین 
باقیمانده بیماران صعب العالج و بیماران خاص و نادر

استادان محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوایل هفته آغاز گردد.
تالش فرمائید تا جهت تزریق واکسن به گروه های فوق الذکر 
در محل های تعیین شده توسط دستگاه ها و اصناف مربوطه 
واکسیناتور  تیم  اعزام  با  و  موازین  و  اصول  رعایت  با 
مراکز واکسیناسیون عمومی  در  صورت گیرد که وقفه ای 
تعیین  قبل  از  که  سنی  گروه های  و  اقشار  دیگر  برای 

نگردد. ایجاد  شده اند 
همانگونه که قبال اقدام شده، الزم است با هماهنگی دستگاه های 

از تالش بی وقفه کلیه عزیزان سپاسگزارم.ذیربط نوبت دهی و نظم را رعایت فرمایند.

وزیر بهداشت دستور داد

آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان از عید غدیر

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
 ۸ تاکنون  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  طی  پزشکی  آموزش  و 
میلیون و 4۷4 هزار و 332 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 2 
میلیون و 4۹۶ هزار و ۶۷۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰ میلیون 

و ۹۷۱ هزار و ۹ ُدز رسید.
گفتنی است، افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در 
سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت پیامک 

نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
بر پایه این گزارش، از دیروز تا امروز 5 مردادماه ۱4۰۰ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 34 هزار و ۹5۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار 
و ۷۰۸ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به سه میلیون و ۷5۸ هزار و ۱۹۷ نفر رسید.
بیمار   35۷ گذشته،  ساعت   24 طول  در  متاسفانه  همچنین 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
تا  نفر رسید و خوشبختانه  به ۸۹ هزار و 4۷۹  بیماری  این 
کنون سه میلیون 2۹۱ هزار و ۹۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، 5 هزار و ۱۰۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
براساس این گزارش، تا کنون 25 میلیون و ۶۶۷ هزار و ۶۰4 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است و  در 
قرمز، ۱۱۷ شهر  در وضعیت  حال حاضر 232 شهر کشور 

در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کرونا همچنان در حال گسترش

357 هموطن دیگر درگذشتند

شماره 2۱۹۹2 ۶ مرداد ۱4۰۰


