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توصیهبهوالدینبرایواکسیناسیوندانشآموزان
گمانهزنیهاازپیکششمکرونادرآبانماه

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت 
فعلی کرونا در کشور، بر لزوم واکسیناسیون دانش آموزان و اقدام 
والدین در این زمینه تاکید کرد و گفت: »واکسن عارضه جدی نداشته 
است و تنها در تعداد محدودی بروز تب و لرز یا بدن درد خفیف 
داشتیم؛ انجام واکسیناسیون کمک می کند چرخه پاندمی کرونا در 

کشور شکسته شود و بچه ها به مدارس بازگردند.«
به گزارش سپید، حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا درباره روند 
کشوری بیماری کرونا گفت: »واکسیناسیون به میزان زیادی در سطح 
کشور در حال انجام است و تقریبا تا کنون نزدیک به ۵۰ درصد کل 
جمعیت واکسن زدند و این یک رکورد در این مدت کوتاه است. از 
طرفی انتظار می رود با گسترش بیشتر انجام واکسیناسیون بزرگساالن 
و کودکان و رعایت نکات بهداشتی، دیگر شاهد پیکی مشابه با پیک 

پنجم کرونا با میزان باالی ابتال و مرگ و میر نباشیم.«
وی درباره زمان احتمالی وقوع پیک ششم کرونا و گمانه زنی هایی از 
وقوع پیک در آبان ماه اظهار کرد: »در دنیا و در مجامع علمی عنوان 
می شود که با شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس و... ممکن است 
در اواخر مهر یا اوایل آبان ماه پیک دیگری از کرونا رخ دهد. با توجه 
به واکسیناسیونی که انجام شد و آغاز واکسیناسیون کودکان و تعیین 
شرط بازگشایی مدارس با تزریق دو دوز واکسن، انتظار داریم اگر 

پیکی هم رخ می دهد مانند پیک پنجم چندان شدید نباشد.«
وی درباره تجمع تعداد شهرهای قرمز در نوار غربی و شمال غربی 
کشور تصریح کرد: »انتظار داریم با واکسیناسیون کلی، ظرف چند هفته 

آینده در آن شهرها هم شاهد کاهش بروز بیماری باشیم.«
جماعتی در خصوص ورود جهش های جدید کرونا به کشور تاکید 
کرد: »هنوز گزارشی از جهش های جدید کرونا نداریم و سند اثبات 
شده  و سکانس ژنی ویروس کرونا هنوز در کشور گزارش نشده 
است. از طرفی در کشورهایی هم که جهش های المبدا و مو شناسایی 
شدند نیز با انجام واکسیناسیون باال فعال مانند جهش دلتا، گسترش 

آن ها را شاهد نیستیم.«
وی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم عبور از قله پیک پنجم 
کرونا، کاهش مرگ و میرها چندان محسوس نیست، اظهار کرد: 
»علت های متفاوتی در میان است اما در نوع دلتا بیماری شدیدتری را 
شاهد بودیم و برخی نیز اعتقاد کمتری به بستری در بیمارستان دارند 

و در خانه درمان هایی انجام می دهند که شاید چندان موثر نیست و 
با بیماری شدیدتری به بیمارستان می آیند و اینها سبب پیچیده شدن 

درمان و افزایش میزان مرگ و میر می شود.«
وی در ادامه صحبت هایش درباره راهپیمایی اربعین نیز گفت: »افرادی 
که سفر می کنند باید واکسینه باشند و اقدامات و پروتکل های بهداشتی 
را تا حد زیادی انجام دهند و تا حد امکان از حضور در اجتماعات 
خودداری کنند. هنگام بازگشت نیز اگر عالئم عفونی مانند تب و لرز، 
گلودرد و عالئم مشابه سرماخوردگی داشتند بهتر است قرنطینه شوند 
تا ارزیابی کرونا بر آنها انجام شود و پس از آن وارد جامعه شوند. 
اطالع ندارم که محلی برای قرنطینه زوار در نظر گرفته شده است یا 
خیر اما فکر می کنم اقداماتی در این خصوص در دست انجام باشد 

تا مبتالیان به کرونا بتوانند تحت قرنطینه قرار گیرند.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا درباره تزریق واکسن کرونا به افراد زیر 

۱۸ سال نیز تاکید کرد: »از والدین کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال می خواهیم 
نترسند و واکسیناسیون فرزندانشان را انجام دهند. واکسن عارضه جدی 
نداشته است و تنها در تعداد محدودی بروز تب و لرز یا بدن درد 
خفیف را داشتیم. انجام واکسیناسیون کمک می کند چرخه پاندمی کرونا 
در کشور شکسته شود و بچه ها پس از واکسیناسیون کامل می توانند به 
مدارس بازگردند تا عوارض ناشی از تحصیل مجازی جبران شود.«
وی افزود: »واکسن کرونای افراد زیر ۱۲ سال نیز تفاوتی با واکسن 
افراد ۱۲ تا ۱۸ سال ندارد تنها ممکن است میزان دوز دریافتی متفاوت 

باشد و در آینده در این خصوص هم تصمیم گیری می شود.«
جماعتی ادامه داد: »هر واکسنی که تاییدیه وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو را برای تزریق به کودکان اخذ کند، می تواند کاندید تزریق 
به این گروه سنی شود. ممکن است واکسن های دیگری هم در این 

زمینه برای کودکان تایید شوند.«

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه ۲۸۶ مبتالی به کرونا جان خود را از دست دادند و با 
این حساب مجموع جانباختگان کرونا از ۱۱۸هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ هزار و ۴۳۳ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۱۶۴ نفر از آن ها 
بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و 
۴۷۷ هزار و ۲۲۹ نفر رسید. متاسفانه ۲۸۶ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۱۸ 
هزار و ۱۹۱ نفر رسید. پس از ۵۳ روز، مرگ و میر روزانه بیماران 
کووید۱۹ به کمتر از ۳۰۰ نفر رسید. آخرین بار روز ۹ مردادماه سال 

جاری، تعداد مرگ و میر روزانه بیماران، ۲۸۶ نفر بود.
خوشبختانه تا کنون ۴ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۷۱ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. ۶۶۳۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۳۱ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۶۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۵۷ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۲۳۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۳۶ شهر در وضعیت زرد 
و ۱۷ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. تاکنون ۳۲ میلیون و ۲۵۰ 
هزار و ۵۴۳ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۴ میلیون و ۶۴۸ هزار 
و ۸۹۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به ۴۶ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۴۳۴ دوز رسید.
از روز سه شنبه تا چهارشنبه یک میلیون و ۱۲۴ هزار و ۹۸ دوز 
واکسن کرونا نیز در کشور تزریق شده است. افراد واجد شرایط برای 

تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

۲۸۶  فوتی جدید کرونا در کشور
شمارقربانیاناز۱۱۸هزارنفرگذشت
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