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آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شماره 1992 6 مرداد 1400

 تلفات برزیل از ۵۵۰ هزار نفر گذشت

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 19۵ میلیون 
و ۳92 هزار و 249 نفر رسیده، مرگ چهار میلیون 
و 1۸۳ هزار و ۳6۵ نفر بر اثر ابتال به این بیماری 
تأیید شده و همچنین 1۷۷ میلیون و 226 هزار و 

941 نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای جهانی آمریکا 
با بیش از ۳۵.2 میلیون مبتال و بیش از 62۷ هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳1.4 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 
19.۷ 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 ۵۵0 هزار و هند با بیش از 421 هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید 19 را در 

این فهرست جهانی گزارش داده اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که 
تاکنون در 220 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان در 

دنیا قربانی می گیرد.
اطالع رسانی  پایگاه  در  شده  روز  به  آمار  بنابر 

»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح امروز )سه شنبه( 

به ترتیب به شرح جدول است.
براساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از آمار 
1۵4 هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا را 

در بین کشورهای اروپایی داشته است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق در حال حاضر 
در ۳1 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، انگلیس، 
ترکیه، آرژانتین، کلمبیا، اسپانیا،ایتالیا، آلمان، ایران، 
جنوبی،  آفریقای  مکزیک،  لهستان،  اندونزی، 
اوکراین، پرو، هلند، جمهوری چک، شیلی،عراق، 
فیلیپین، کانادا، بنگالدش، بلژیک، سوئد، رومانی، 
مالزی و پاکستان نیز بیش از یک میلیون مبتال 

را ثبت کرده اند.

با تشدید بحران شیوع کروناویروس، بیمارستانهای تایلند با 
چالش مضاعفی مواجه شدند.

به گزارش سپید، تشدید بحران همه گیری کووید-19 فشار بیشتری 
را به مراکز درمانی و بیمارستانهای تایلند وارد کرده و پزشکان را وادار 
ساخته که در محوطه های بیرون و پارکینگ ها، بیماران را تحت 
درمان قرار داده و یا حتی از پذیرش بیماران بدحال خودداری شود.
تایلند سال گذشته به دلیل واکنش موثر به شیوع کروناویروس مورد 
تحسین دیگر کشورها قرار گرفت چرا که موارد ابتال به کووید-19 
در این کشور پایین ترین رقم در جهان بود. هرچند، اکنون مدیریت 
دولت در مهار همه گیری از جمله روند کند واکسیناسیون مورد 

انتقاد قرار گرفته است. موج سوم بیماری در تایلند از ماه آوریل 
آغاز شده و به تدریج موارد ابتال به کروناویروس در این کشور 
گسترش پیدا کرده و زندانها، کارخانجات و مناطق پرجمعیت 

پایتخت به ویروس آلوده شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، در مدت حدود چهار 
ماه، مجموع قربانیان این بیماری در تایلند از کمتر از 100 مورد 
به رقم 4146 رسیده است. برخی از بیماران به دلیل نبود ظرفیت 
کافی برای بستری در بیمارستان، در خانه فوت می کنند و همچنین 
مواردی در خیابان های بانکوک گزارش شده که برخی بیماران به دلیل 

شدت بیماری از حال رفته یا حتی جان خود را از دست داده اند.

تشدیدبحرانکرونادرتایلندوفشارمضاعفبربیمارستانها

بر اساس گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین، ۷6 مورد جدید 
ابتال به ویروس کرونا در روز یکشنبه 2۵ ژوئیه در این کشور 
شناسایی شده که این تعداد باالترین میزان از آغاز سال جاری 

طی یک روز بوده است.
به گزارش سپید،  به رغم اقدامات سخت چین در مقابله با پاندمی 
بیشترین  کرونا، کشف ۷6 مورد جدید در طی یک روز که 
تعداد از آغاز سال جاری است، زنگ خطر را برای مقامات 

چینی بصدا درآورد.
براساس این گزارش 40 مورد ابتال در مورد افراد محلی و ۳6 مورد 
از خارج از کشور بوده است. طبق اعالم کمیسیون ملی بهداشت 

چین از 40 مورد ابتال افراد محلی، ۳9 مورد آن در  شهر نانجینگ 
مرکز استان جیانگسو واقع در شرق چین بوده است.

با آغاز پاندمی کرونا، چین اقدامات سختگیرانه ای را برای مقابله 
با این ویروس انجام داده است. به محض کشف یک مورد ابتال، 
تمام منطقه قرنطینه شده و ساکنان آن مورد آزمایش قرار می گیرند. 
در حال حاضر 9 میلیون و 200 هزار نفر از ساکنان نانجینگ نیز 
در قرنطینه کامل بسر می برند و همه ساکنان باید برای دومین بار 
مورد تست کرونا قرار بگیرند. مقامات بهداشت چین همچنین 
مسیرهای رفت و آمد افراد مبتال را نیز شناسایی می کنند. به گزارش 
مقامات، پنج نفر از چهار استان متفاوت با عالئم مثبت کرونا 

شناسایی شده اند که برای سفر به فرودگاه نانجینگ رفته بودند.
بنابر گزارش دویچه وله، این کشف زنگ خطر را برای مقامات 
چینی در مورد افزایش احتمالی تعداد مبتالیان در سراسر چین 

بصدا درآورده است.

افزایشمواردجدیدابتالبهکرونادرچین

مجموع قربانیان   مجموع مبتالیان        نام کشور#

۳۵,۲۸۷,۲۶۹۶۲۷,۰۳۹ایاالت متحده۱

۳۱,۴۴۰,۹۵۱۴۲۱,۴۱۴هند۲

۱۹,۷۰۷,۶۶۲۵۵۰,۵۸۶          برزیل        ۳

۶,۱۴۹,۷۸۰۱۵۴,۶۰۱روسیه     ۴

۵,۹۹۹,۲۴۴۱۱۱,۶۶۷فرانسه                    ۵

۵,۷۲۲,۲۹۸۱۲۹,۱۷۲انگلیس ۶

۵,۶۱۸,۴۱۷۵۰,۹۹۷             ترکیه    ۷

۴,۸۵۹,۱۷۰۱۰۴,۱۰۵آرژانتین۸

۱۱۹,۱۸۲      ۴,۷۳۶,۳۴۹کلمبیا    ۹

۴,۳۴۲,۰۵۴۸۱,۲۶۸         اسپانیا۱۰


