
سـازمان غـذا و داروی ایـاالت متحـده بـه 
گنجانـدن مولفـه اومیکـرون در واکسـن های 

یـادآور کوویـد-۱۹ توصیـه کـرد.
بـه گـزارش سـپید، مشـاوران سـازمان غـذا و 
داروی ایـاالت متحـده روز سه شـنبه تغییـر در 
طراحی واکسـن های یادآور کووید-۱۹ را در 
پاییـز امسـال بـه منظـور مقابلـه بـا سـویه های 
کروناویروس که اخیرا ظاهر شـده اند، توصیه 

کردند.

کمیتـه مشـورتی واکسـن ها و محصـوالت 
بیولوژیکی مرتبط سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحـده بـا ۱۹ رای موافـق اعـام کـرد کـه مـوج 
بعـدی واکسـن های یـادآور کوویـد-۱۹ بایـد 
شـامل مولفـه ای باشـد کـه سـویه اومیکـروِن 

کروناویـروس را هـدف قـرار دهـد.
سـازمان غذا و داروی این کشـور قصد دارد 
اوایـل مـاه آینـده میـادی در مـورد طراحـی 

واکسـن های یـادآور تصمیـم گیـری کنـد.

بـه گـزارش خبرگزاری رویترز، 
متخصصـان ایـن سـازمان در 
ایـن نشسـت پیشـنهاد کردنـد 
ترجیـح  را  واکسـن هایی 
زیرشـاخه های  کـه  می دهنـد 
سـویه    ۵.BA و   ۴.BA
اومیکرون را که در حال حاضر 
غالب هستند، مورد هدف قرار 

دهند.ایسنا
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وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیأت دولت:

آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
پزشـکی اعـام کـرد کـه در سـتاد کرونـا 
بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدیم کـه الـزام 
اسـتفاده از ماسـک در مکان هـای بـاز 
برداشـته شـود، امـا در مکان هایـی کـه 
سربسـته اسـت و تهویـه نـدارد بـه ویـژه 
در وسـایل نقلیه عمومی باید هم چنان 

اسـتفاده شـود.
بـه گـزارش سـپید، بهـرام عین اللهـی در 
حاشـیه جلسـه هیـات دولـت در جمـع 
خبرنـگاران گفـت: »یکـی از بزرگتریـن 
موفقیت هـای ایـران در زمینـه کرونا بوده 
اسـت؛ چرا که واکسیناسـیون در حجم 
وسـیع و در زمـان کوتـاه انجـام شـد. 
مـا از واکسـن های موثـر هـم اسـتفاده 
کردیم و از شهریور ۱۴00 واکسن را با 

حجم زیاد وارد کردیم و تا امروز ۱۵0 
میلیـون دوز واکسـن وارد کردیـم. البتـه 
از دی ماه ۱۴00 ورود واکسـن متوقف 
شـد و تولیـد داخلـی انجـام شـد. مـا در 

شـش مرکز تولید واکسـن داشـتیم.«
وی تاکیـد کـرد: »ایـن حجـم زیـاد باعث 
شد ایمنی مردم باال برود و در اجاسی 
کـه در ژنـو داشـتیم جـزو چنـد کشـور 
موفـق در کنتـرل بیمـاری کرونـا بودیـم 
و بـا توجـه بـه اینکـه در خـرداد کًا رقـم 
مرگ ناشـی از کرونا تک رقمی بود در 
سـتاد کرونـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه 
در فضای باز اسـتفاده از ماسـک الزامی 
نیسـت و در جاهایی که بسـته اسـت و 
تهویه ندارد و به ویژه در وسـایل نقلیه 

عمومی باید اسـتفاده شـود.«

عین اللهـی گفـت: »بیمـاری کرونـا بـه 
طور کلی از بین نمی رود، مثل آنفلوآنزا 
می شـود. بعـد از مرحلـه همـه گیـری بـه 
مرحله آندمی و تک گیری می رسـد. از 
ایـن رو توصیـه می شـود سـالی یـک بـار 
واکسیناسـیون انجام شـود و با توجه به 
اینکـه هنـوز خطـر کرونـا در دنیـا از بیـن 
نرفتـه اسـت، توصیـه می کنیـم کسـانی 
کـه شـش مـاه از تزریـق آخرشـان انجـام 
شـده، یـک نوبـت تزریـق انجـام دهنـد و 
در سـال های بعـد بـا توجـه بـه شـرایط 
بین المللـی ایـن واکسـن را در اختیـار 

داروخانه هـا قـرار می دهیـم.«
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت  وزیـر 
پزشـکی دربـاره شـیوع وبـا در کشـور 
نیـز اعـام کـرد: »بیمـاری وبـا هنـوز 

آمـار قابـل توجهـی نداریـم و ۴0 مـورد 
گـزارش شـده و در مناطـق مـرزی ایـن 
خطـر وجـود دارد و سـعی داریـم کنتـرل 
کنیـم، امـا مهـم اسـت کـه شست وشـوی 
خـوب سـبزیجات را مدنظـر قـرار دهیـم 

چـون از ایـن راه منتقـل می شـود.«
بـه گـزارش ایسـنا، وی در پاسـخ بـه 
اینکـه آیـا گـزارش عملکـردی دربـاره 
قانـون جوانـی جمعیـت داشـتید، گفـت: 
»ما از وزارت خانه های پیشـرو هسـتیم 
و سـه چهـار مـاه پیـش قـرارگاه جوانـی 
جمعیـت را راه انـدازی کردیـم و تمـام 
گـزارش  هسـتند  موظـف  معاونت هـا 
دهنـد و فکـر می کنیـم از قانـون هـم 

جلوتـر هسـتیم.«
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