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با ادامه شیب کاهشی بیماران مبتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی 
متوالی  پنجمین روز  بیماری در کشور، روز سه شنبه  این  از 

بدون فوتی کرونایی نیز در کشور ثبت شد.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت 
بهداشت، از روز جمعه چهارم آذر ماه تا روز سه شنبه، هشتم آذر 
ماه 1401، هیچ فوتی کرونایی در کشور گزارش نشده است.
از  ناشی  مرگ  و  ابتال  کاهشی  روند  ادامه  با  اساس  این  بر 
کووید19 در کشور، روز سه شنبه  پنجمین روز متوالی بدون 

فوتی کرونایی نیز در کشورمان رقم خورد.
بر این اساس طبق اعالم وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان 
کرونایی در کشور در عدد 144 هزار و ۶33 نفر باقی مانده است.
در عین حال طی پنج روز اخیر، بر اساس معیارهای قطعی 

تشخیصی، 19۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شده است و به این ترتیب مجموع بیماران کووید19 در کشور 
از ابتدای شیوع این بیماری تا هشتم آذر ماه 1401 به ۷ میلیون 

و 559 هزار و ۶۶4 نفر رسیده است.
قرمز  وضعیت  در  شهرستانی  هیچ  حاضر  حال  در  همچنین 
نیست، 3 شهرستان نیز در وضعیت نارنجی، 114 شهرستان 
در وضعیت زرد و 331 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶5 میلیون و 139 هزار و ۸31 نفر دوز اول، 5۸ میلیون 
و 549 هزار و 300 نفر دوز دوم و 31 میلیون و 3۷۶ هزار و 
9۸۶ نفر دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 155 میلیون و 

۶۶ هزار و 11۷ دوز رسید.

ثبت پنجمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در کشورثبت پنجمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در کشور

کروان

بر اساس آخرین تخمین های مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده 
و   1.BQ جدید  زیرسویه های   ،)CDC(
BQ.1.1 اومیکرون عامل بیش از نیمی از 
موارد جدید ابتال به کووید19 در ایاالت 

متحده در هفته اخیر بودند.
به گزارش سپید، بر اساس داده های مرکز 
ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
از  درصد   29.4 حدود   1.1.BQ متحده، 

سویه های در گردش کووید19 را در هفته 
منتهی به 2۶ نوامبر در آمریکا تشکیل می داد 

و BQ.1 نیز 2۷.9 درصد برآورد شد.
فرعی  شاخه های   1.1.BQ و   1.BQ
آن ها  هستند.  اومیکرون   5.BA زیرسویه 
جایگزین BA.5 شده و به گونه های غالب 
کووید19 در ایاالت متحده تبدیل شده اند.
همچنین داده های مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده نشان داد که 

BA.5 نیز 19.4 درصد از عفونت های جدید 
خود  به  کشور  این  در  اخیر  هفته  در  را 

اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، همچنین مرکز 
ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
متحده در حال ردیابی زیرسویه جدیدی 
از کووید19 به نام XBB است که به طور 
تخمینی 3.1 درصد از عفونت های جدید در 

سراسر این کشور را تشکیل می دهد.ایسنا

افزایش شیوع زیرسویه های جدید اومیکرون در آمریکا

چیـن سـرعت واکسیناسـیون کوویـد-۱۹ در 
می دهـد. افزایـش  را  سـالمندان 

بـه گـزارش سـپید، مقامـات بهداشـتی چیـن روز 
سه  شـنبه اعالم کردند واکسیناسـیون کووید-۱۹ 
برای افراد مسـن تسـریع خواهد شـد که هدف 
آن غلبـه بـر مانـع کلیـدی در تـالش بـرای کاهـش 

محدودیت های ناشـی از کووید صفر اسـت.
ایـن اقـدام بـه عنـوان یـک فاکتـور حیاتـی در 
اسـتراتژی رفع محدودیت های سـخت گیرانه ای 
اسـت که حدود سـه سـال در چین اعمال شـده 
اسـت و باعث شـده رشـد اقتصادی تحت تاثیر 

قـرار گیـرد، زندگـی میلیون هـا نفـر مختل شـود و 
همچنیـن اعتراضاتـی را بـه همـراه داشـته اسـت.

کمیسیون ملی بهداشت چین )NHC( همچنین 
اعالم کرد: »فاصله بین واکسیناسیون اولیه و تزریق 
دوزهای یادآور برای سالمندان به سه ماه کاهش 

پیدا می کند.«
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، یکـی از مقامات 
این کمیسیون گفت: »امیدواریم افراد سالخورده 
بـه ویـژه افـراد بـاالی ۸۰ سـال پیـش قـدم شـده و 
بـرای حفـظ سـالمت خـود بـرای واکسیناسـیون 

اقدام کنند.«ایسنا

تسریع روند واکسیناسیون کرونا در چین

بیانیه ای اعالم  سازمان جهانی بهداشت در 
کرد که از این پس نام بیماری »آبله میمونی« 

را به »mpox« تغییر می دهد.
بهداشت  به گزارش سپید، سازمان جهانی 
اعالم کرد: »به دنبال مجموعه ای از مشاوره های 
صورت گرفته با کارشناسان جهانی از این پس 
اصطالح ترجیحی و جدید »mpox« یا »آبله 
ام« را به جای »آبله میمونی« بکار خواهد برد.«
این سازمان همچنین اضافه کرد: »در طول 

سال آینده هر دو نام آبله میمونی و »آبله ام« 
را به کار خواهد برد تا به تدریج نام قدیمی 

کنار گذاشته شود.«
به گزارش بی بی سی به نقل از مرکز اطالع رسانی 
سازمان جهانی بهداشت، این نهاد بین المللی 
می گوید: »هنگامی که این بیماری شیوع پیدا 
کرد گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر این 
که از نام آن در برخی اجتماعات به صورت 

نژادپرستانه استفاده شده است.«

اعالم کرده است  بهداشت  سازمان جهانی 
که افراد و کشورهای فراوانی از این سازمان 
خواستند تا راهی برای تغییر دادن نام این 

بیماری پیشنهاد کند.
مدت  )مرداد(  اوت  ماه  در  سازمان  این 
کوتاهی پس از آنکه انتشار آبله میمونی را 
یک وضعیت اضطراری جهانی اعالم کرد، 
مشاوره با کارشناسان را درباره تغییر نام این 

بیماری را آغاز کرد.ایسنا

نام بیماری »آبله میمونی« تغییر کرد


