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خبـر

رئیس جمهور:

رعایت اصول بهداشتی ،پیشگیری و نظارت دقیق
تنها راه مصون ماندن ازموج جدیدکرونا است

رئیس جمهور تاکید کرد« :تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا،
رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،پیشگیری و نظارت جدی است».
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت ،سید ابراهیم
رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی
از همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشت و
درمان اظهارداشت« :کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن

شرایط موجود ،نیازمند توجه به اجرای شیوه نامههای بهداشتی و
حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است».
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود
داشته باشد ،گفت« :با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تأمین
واکسنهای وارداتی پیشبینیهای الزم انجام شود تا حتی با تزریق
دوز سوم ،کمبودی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد».

رئیسی بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی ،هوایی و
دریایی و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد.
وی همچنین نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی مدارس ،ادارات
و کسب و کارها را به منظور رعایت شیوهنامههای بهداشتی برای
صیانت از جان مردم ،ضروری دانست.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به کمبود پزشک متخصص در
شهرستانها گفت« :در اینباره مقرر شده کارگروهی از موافقین
و مخالفین افزایش جذب پزشک ،مشکالت موجود در این زمینه
از جمله توزیع ناعادالنه پزشک در سطح کشور را بررسی و
پیشنهادات کارشناسی خود را برای تصمیمگیری نهایی به شورای
عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند».
رئیس جمهور با بیان خطرات ناشی از آلودگی هوا به ویژه در
کالنشهرها گفت« :دستگاههای ذیربط با جدیت برای رفع مشکل
آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره اندیشی کنند».
رئیسی با تاکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲سال تصریح
کرد« :تا زمانی که کار پژوهشی و علمی دقیقی در این زمینه انجام
نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این کار انجام شود و دولت
به عنوان مجری قطعا از امور مشکوک و تجربه نشده ،دربخشهای
مختلف بویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد».
رئیس جمهور با تاکید بر ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی بیان
داشت« :بعضی از کشورهای اروپایی تازه به فکر اینکار افتادهاند
درحالیکه جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا به خاطر توجه
به مسائل انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را آغاز کرده
و با جدیت آن را ادامه خواهد داد».
در این جلسه گزارشهای جداگانهای از وضعیت کرونا در ایران
و جهان و شیوع سویه جدید اومیکرون ،روند واکسیناسیون در
کشور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.

معاون مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت خبر داد

محدودیت هوشمندکرونایی از  ۱۵آذر
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از اجرای
طرح مدیریت هوشمند محدودیت کرونایی از
روز دوشنبه  ۱۵آذر ماه خبر داد.
به گزارش سپید ،محسن فرهادی در گفتوگو
با ایرنا افزود« :بر اساس طرح مدیریت هوشمند
محدودیتهای کرونایی ،سامانه وزارت
بهداشت به سامانه فروش اینترنتی بلیط
هواپیمایی ،ناوگان برون شهری و ریلی کشور
متصل شده و اعالم میکند که فرد واکسن زده
است یا نه ،بیمار است یا نه ،این دو موضوع
برای ارائه بلیط الزم و ملزوم یکدیگر هستند».
ویاظهارداشت«:مدیریتهوشمندمحدودیت،
یعنی محدودیتها فقط برای افرادی که
شیوهنامههای بهداشتی و واکسیناسیون را
رعایت نمیکنند ،اعمال میشود».
فرهادی با بیان اینکه برگزاری مسابقات لیگ

برتر فوتبال بدون تماشاگر ربطی به «اومیکرون»
ندارد ،ادامه داد« :در برگزاری دو بازی قبلی
فوتبال متاسفانه شیوه نامههای بهداشتی توسط
تماشاگرها به درستی رعایت نشد».
وی توضیح داد« :افرادی که به استادیوم وارد
میشدند باید واکسینه شده و ماسک میزدند
که به درستی این خط قرمزها رعایت نشد و
تعدادی بدون دریافت بلیط به استادیوم آمده
و از سوی دست اندرکاران مربوطه نظارت
درست و کنترل شده روی آنها انجام نشده بود».
معاون فنی مرکز سالمت محیط کار وزارت
بهداشتاظهارداشت«:نحوهنشستندراستادیوم
نیز نامناسب بوده و دو متر فاصلهگذاری میان
تماشاگرها رعایت نشده بود ،اگر مطمئن شویم
که شیوهنامههای بهداشتی بطور کامل رعایت
شود میتوانیم با حضور تماشاگرها به استادیوم
موافقت کنیم ».به گفته فرهادی ،سویه جدید

کرونا (اومیکرون) تا اکنون در کشور شناسایی
نشده و این سویه ثابت کرده به سرعت در گردش
است و به راحتی منتقل میشود ،همه مقامات
بهداشتی و درمانی در کشورها از جمله سازمان

جهانی بهداشت و محققان داخلی و خارجی
روی این موضوع اجماع دارند که زدن واکسن،
رعایت شیوه نامههای بهداشتی و تهویه مناسب
بهترین راه مقابله با سوشهای کرونایی است.

