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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »برگزاری 
محدودیت ها  به  توجه  با  باید  عزاداری  مراسم های 

شود.« انجام  شهر ها  رنگ بندی  و 
به گزارش سپید، عباس شیراوژن گفت: »بهتر است 
مردم در مراسم هایی که در فضای باز برگزار می شوند، 
شرکت کنند و اگر در مراسمی در فضای بسته هستند، 

باشد.« داشته  مناسب  تهویه  حتما 
وی درباره محدودیت ها بر اساس رنگ بندی  شهرها 
گفت: »در شهر های قرمز باید هیئت ها و مراسم های 
کنند.  استفاده  خود  ظرفیت  درصد   ۳۰ از  مذهبی 
و  درصد   ۵۰ نارنجی  شهر های  در  ترتیب  این  به 
مورد  باید  ظرفیت   درصد   ۷۰ نیز  زرد  شهر های  در 

بگیرد.  قرار  استفاده 
ندارند  محدودیتی  هیچ  آبی  رنگ بندی  با  شهر های 

است.« ضروری  نامه ها  شیوه  رعایت  البته 
»بهتر  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
برگزار  باز  فضای  در  محرم  عزاداری  مراسم  است 
شود و در مکان های سر بسته نیز باید طبق ظرفیتی 
انجام  کرونایی  رنگ بندی  براساس  و  مشخص شده 

جوان خبرنگاران  شود.«باشگاه 

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: »تاثیر واکسن های موجود در کاهش 
ابتال به فرم شدید بیماری، بستری در بخش های عادی، مراقبت های ویژه و 
مرگ و میر ناشی از کرونا ثابت شده، بنابراین تشکیک در مورد تاثیرگذاری 

واکسن کرونا، ظلم به بشریت است.«
در  اینکه  بیان  با  وبدا،  با  در گفت وگو  مختاری  مجید  سپید،  گزارش  به 
مطالعات مختلف با مطالعات بسیار پیچیده ریاضی نشان داده شده که اگر 
واکسن کرونا نبود، مرگ و میر بیماران کرونا بسیار زیاد بود، افزود: »در 
یک مطالعه اخیرا مشخص شد که اگر جمعیت دنیا بر اساس توصیه های 
سازمان جهانی بهداشت در زمان غلبه واریانت دلتا، ۴۰ درصد واکسینه 

شده بودند، می توانست از مرگ و میر ۲۰ میلیون نفر جلوگیری کند.«
وی ادامه داد: »اومیکرون مرگ و میر باالیی نسبت به سویه دلتا ندارد اما 
ابتال به اومیکرون بسیار بیشتر و حتی ۵ تا ۶ برابر دلتا است که این قدرت 
سرایت اومیکرون و هجوم بیماران در سراسر دنیا به مراکز درمانی، فشار 
زیادی را به سیستم درمانی کشورها وارد می کند. در حال حاضر مرگ و 
میرها نیز نه بخاطر رفتار ویروس بلکه بخاطر سایر بیماری ها و ابتال به 
کووید۱۹ در افرادی که مستعد هستند و در بیمارستان ها بستری می شوند 
و در این مراکز به کووید۱۹ مبتال می شوند، مقداری افزایش یافته است.«

در شروع  اولیه  »مطالعات  کرد:  تاکید  کرونا  کمیته علمی کشوری  عضو 
پاندمی کرونا نشان داد که رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله استفاده 
از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست وشوی دست ها، تهویه مناسب در 
اماکن مسقف و پرهیز از ترددهای غیرضروری می تواند تاثیر بسیار زیادی 

در پیشگیری از ابتال، بستری و مرگ و میر داشته باشد.«
مختاری یادآور شد: »متاسفانه گویا دنیا رعایت شیوه نامه های بهداشتی را 
فراموش کرده در حالیکه برگشتن به رعایت این شیوه نامه، می تواند در 

کنترل کرونا در هر موجی از بیماری، موثر باشد.«
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