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ضعف زیرساخت های درمانی همراه با شوک جمعیت نوروزی محرومترین استان کشور را تهدید میکند

شیما جهانبخش
خبرنگار

ایران زمین -سیســتان و بلوچستان که کمترین
آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونا را داشــت در
همیــن تعطیالت نوروزی ،یکباره با دو شــوک
جمعیتی مواجه شــد و آمار مبتالیــان به کرونا
در این اســتان هم باال رفت .شــوک اول شــیوع
یک باور غیر علمی و اثبات نشــده بود که گرما
کرونــا را از بیــن می برد .بخاطــر این باور خیل
قابل توجهی از مسافران نوروزی قبل از اعمال
محدودیتهــای ســفر ،بــار خــود را بــه مقصد
سیســتان و بلوچســتان بســتند و ایــن اســتان
همیشه محروم یکباره برایشان عزیز شد! اتفاق
بعــدی مهاجــران خارجی افغانی و پاکســتانی
بودنــد که از تــرس کرونــا در ایــران و همچنین
آغاز نوروز قصد بازگشــت به کشــورهای خود را
داشــتند .همه آنها برای بازگشت به کشورشان
به سیســتان و بلوچستان آمدند .حاال مسئوالن
و مــردم نگران موج دوم کرونا در محروم ترین
اســتان ایــران هســتند .منطقــهای که بــه دلیل
زیرســاختهای نامناسب بهداشــتی  ،در برابر
کرونا بسیار آسیب پذیر است.
ëëنگرانی از موج دوم کرونا
«احمد علی موهبتی» ،اســتاندار سیستان و
بلوچســتان در گفــت و گو با «ایــران» ازجهش
تعداد بیماران در این اســتان ابراز نگرانی کرد
و اظهــار داشــت :تا کنــون با مســاعدت وزارت
بهداشــت و همــکاری مــردم و کادر درمانــی
اقدامــات بســیار مطلوبــی صــورت گرفتــه اما
ورود تعداد زیادی مسافر باعث افزایش موارد
مثبت ویروس در این منطقه شــده و ما نگران
بــروز مــوج دوم بیمــاری در منطقــه هســتیم.
مــردم بایــد بداننــد اگــر اصــول بهداشــتی را
رعایــت نکنند و مســافرتها ادامه یابد ،و هم
زمان چنانچه موضوع بیماریابی و جداســازی
بیمــاران و همچنیــن مدیریــت گذرگاههــای
مــرزی بــه درســتی انجــام نشــود با مشــکالت
متعددی رو برو خواهیم شد.
موهبتی با تأکید بر ضعف زیرســاختهای
توســعهای در اســتان خواســتار جــذب بیشــتر
امکانــات و منابــع ملی شــد و افــزود :با وجود
تــاش زیاد بــرای ارائــه خدمــات در مرزهای
اســتان ،پراکندگــی ســبب دشــواری کار شــده
اســت .از روزهــای ابتــداع شــیوع کرونــا در
کشــورتمام مراسمی که ســبب تجمع می شد،
اماکن ،بازارها ،و رســتوران ها و هتلها تعطیل
شــد تــا بتوانیــم از انتشــار بیمــاری جلوگیــری
کنیم .تمام این اقدامات ســبب شــده با وجود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
زابل  :باور غلط مبنی بر
اینکه «گرمای هوا ،ویروس
کرونا را نابود میکند» سبب
شده شمار زیادی مسافر به
استان بیایند و همین مسأله
سبب افزایش موارد ابتال و
گسترش شیوع کرونا در این
منطقه شده است .مردم باید
بدانند افزایش دما و گرمای
هوا هیچ تأثیری در از بین
رفتن و کاهش ویروس کرونا
ندارد و این ویروس تا دمای
 ۶۰درجه سانتیگراد زنده
است

فعالیت  130گروه جهادی در قزوین
برای شکست کرونا

جمعیــت  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار نفــری173 ،
نفــر تــا روز جمعه بــه بیماری مبتال شــوند که
متأسفانه 13نفر از این افراد فوت کردهاند.
وی ادامــه داد :مــا تالش کردهایــم از تمام
امکانــات موجــود در اســتان اســتفاده کنیم در
ایــن زمینــه  ۲آزمایشــگاه تشــخیص کرونــا در
دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان و ایرانشــهر
راهانــدازی شــده و بــزودی نیــز آزمایشــگاه
دیگــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل
راهاندازی خواهد شد .همچنین  5کارگاه تولید
ماسک با ظرفیت  ۱۵هزار عدد و  ۶کارگاه مواد
ضدعفونی به ظرفیت  ۱۲۰هزار لیتر دراســتان
در حال فعالیت هستند .البته مشکالتی برای
تهیــه مــواد اولیه الــکل و پارچه وجــود دارد که
در تــاش هســتیم بزودی با مســاعدت وزارت
بهداشت این کمبودها برطرف شود.
استاندار حضور تعداد زیادی از اتباع بیگانه
که برای خروج از مرز به سیســتان و بلوچستان
آمدهانــد را یکــی از مهمتریــن نگرانیهــا در
حیطه انتشار ویروس دانست و گفت :از ابتدای
اســفند سال گذشــته تاکنون  ۱۸هزار و  ۶۶۶نفر
از اتبــاع افغانســتان پــس از دریافــت خدمات
ســامت در اردوگاه الغدیــر زاهدان به ســمت
مــرز میلــک هدایت شــده اند .در حــال حاضر
نیــز تعداد زیــادی از اتبــاع این کشــور که قصد
خــروج از ایــران دارند از لحــاظ ویروس کرونا و
ســایر بیماریهای واگیــر مورد غربالگــری قرار
میگیرند و در صورت نیاز مراقبتهای پزشکی

و بهداشــتی به آنان ارائه میشــود .به طور کلی
اقدامات وسیعی در زمینه فاصلهگذاری انجام
و تمــام مــوارد قطعــی و مشــکوک قرنطینــه
شــدهاند تا جلوی انتشــار ویــروس کرونا گرفته
شــود .ایــن خدمــات به تمــام اتباع پاکســتان و
افغانســتان کــه وارد کشــور شــدهاند ارائــه می
شود اما تنها برای افرادی که مدارک شناسایی
دارند(مجاز) گواهی سالمت صادر میشود.
 10ëëمرکزغربالگریدرسیستانوبلوچستان
«محمد هاشــمی شــهری» ،رئیس دانشــگاه
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
زاهــدان از تجهیــز  700تخــت نقاهتگاهــی بــه
منظــور ارائــه خدمــات جداســازی بــه بیماران
کرونایــی ترخیــص شــده از بیمارســتانها در
سراســر اســتان خبــر داد و گفــت :پیــش بینــی
کردهایم در صورت اســتمرار بحــران این تعداد
را بــه میزان یــک هزار تخت افزایــش دهیم .در
حــال حاضر 3هزار و  300تخت در بیمارســتان
های دانشگاهی وجود دارد که از این تعداد 170
تخت اختصاص به مراقبتهای ویژه دارند.
هاشمی شهری با تقدیر از مسئوالن استانی
برای همکاری در اجرای برنامههای پیشگیرانه
گفــت :در پــی طغیــان کرونــا نمازجمعههــا،
بــازار روزها ،بازارها ،تعطیل شــد و اجرای این
برنامههــا بــود که باعث شــد شــاهد وضعیت
فوق بحران در زمینه شیوع کرونا نباشیم.
وی از راه انــدازی  ۱۰مرکــز غربالگــری
کرونــا در شهرســتانهای زاهــدان ،خــاش،

اخبـــــار

سیستان و بلوچستان نگران موج دوم کرونا

میرجاوه ،ســراوان و سیب و ســوران ادامه داد:
در حــال حاضــر اجــرای طــرح غربالگــری در
مراکــز جامع ســامت «ســید الشــهداء (ع)» و
«امیرالمؤمنین(ع)» زاهدان و همچنین مراکز
خدمات جامع ســامت در دیگر شهرستانها
حجــم انبوهــی از مراجعــه کننــدگان غیــر
ضروری به بیمارستانها را کاهش داده است.
آزمایــش کرونــا تــا پیش از ایــن صرفــاً از افراد
بســتری اخذ میشــد اما با افزایش تولید کیت
در کشور امکان نمونه گیری از افراد مشکوک و
عالمت داری که به مراکــز غربالگری مراجعه
می کنند هم وجود دارد.
هاشــمی یکــی از نگرانیهــا در خصــوص
همهگیــری ویروس کرونا را ورود تعداد زیادی
از مســافران به شمال استان دانســت و افزود:
در حــال حاضــر حوزه شــمال اســتان بــا ورود
بیش ازیکهزار مسافر از سایر استانها به کانون
خطر انتشار کرونا تبدیل شده است.
ëëگرمای هوا تأثیری بر از بین رفتن کرونا ندارد
«هــادی میرزایــی» رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی زابــل نیــز اظهــار داشــت :بــاور غلط
مبنــی بــر اینکه «گرمــای هوا ،ویــروس کرونا را
نابود میکند» ســبب شده شمار زیادی مسافر
به اســتان بیایند و همین مسأله سبب افزایش
مــوارد ابتــا و گســترش شــیوع کرونــا در ایــن
منطقه شده اســت .مردم باید بدانند افزایش
دمــا و گرمای هوا هیچ تأثیــری در از بین رفتن
و کاهــش ویــروس کرونا نــدارد و ایــن ویروس
تــا دمــای  ۶۰درجه ســانتیگراد زنده اســت.اگر
روند فعلی ادامه داشــته باشــد کنترل ویروس
بشدت سخت خواهد شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زابل با تأکید
بر اینکه مردم از خانهها خارج نشوند ،افزود :از
مردم دیگر اســتانها خواهش می کنیم به این
اســتان ســفر نکنند و مراقبتهای بهداشتی را
جدی بگیرند و از خانه خارج نشــوند چون تنها
راه قطع زنجیره بیمــاری کرونا در خانه ماندن
مردم و حضور نیافتن در اجتماعات است.
میرزایی ادامه داد :شــهروندان میتوانند با
ورود به ســامانه ســامت به نشــانی salamat.
 gov.irاطالعــات شــرایط جســمانی فعلــی
خــود را ثبــت کنند تــا در صورت نیــاز مراقبین
سالمت نسبت به پایش وضع آنان اقدام کنند
.حضــور غیر ضــروری افــراد در بیمارســتانها
تنهــا موجب اختــال در روند درمــان بیماران
مــی شــود و بهتر اســت افراد ابتدا بــا تماس با
مراکــز اعــام شــده از ســوی وزارت بهداشــت
مــورد غربالگری قرار گیرند و در صورت نیاز به
بیمارستانها مراجعه کنند.

کرونا زخم بیکاری را در لرستان عمیق تر می کند
زهره افشار
خبرنگار

کوروس سلیمانی
خبرنگار

رزمایش بیولوژیک سپاه پاسداران استان قزوین همزمان با سراسر کشور در
حال انجام اســت .تا کنون در این اســتان حدود 800نفربه کرونا مبتال شــده
انــد و  95نفرهم جان خود را از دســت داده اند .با توجه به شــدت و گســتره
شیوع کرونا در قزوین ،همکاری و هماهنگی همه نهادها برای کنترل و مهار
این بیماری ضرورت دارد .ســردار محمد شــاهرخی فرمانده ســپاه حضرت
صاحب االمر(عج) اســتان قزوین در این ارتباط بــه خبرنگار «ایران» گفت:
گروههای جهادی و بســیجی از ابتدای ورود کرونا به اســتان وارد عرصه شده
و تاکنون فعالیتهای مختلفی را با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی انجام
دادهانــد که ایــن اقدامات همچنان ادامــه دارد .در همین ارتبــاط  130گروه
جهــادی با فعالیــت  160نفر در دو عرصــه ضدعفونــی و گندزدایی معابر و
توزیع مواد ضدعفونی و ماسک در سطح استان قزوین فعالیت دارند.
وی اظهــار کرد :باتوجــه به تخصصی بودن این حــوزه و نیاز به راهنمایی
علمی ،دانشــگاه علوم پزشــکی در خط مقدم قرار دارد و نیروهای جهادی و
سپاه ما طبق پروتکلهای موجود فعالیتهای مختلف از جمله ضدعفونی
شــهر و توزیــع مواد ضدعفونی به ویژه در مناطق محــروم را انجام میدهند.
شــاهرخی عنوان کرد :همچنین  31کارگاه ســاخت ماسک و مواد ضدعفونی
نیــز با همکاری  450نفر فعالیت میکننــد و تاکنون در این کارگاهها صدهزار
ماســک تولید شــده کــه به نوبــت توزیع خواهد شــد .فرمانده ســپاه حضرت
صاحب االمر(عج) در ادامه بیان کرد :قرار اســت ۲۰هزار ماسک نیز از سوی
استانداری در اختیار فرمانداران مناطق مختلف قرار گیرد و به صورت رایگان
در نواحی و بخشهای مختلف استان دراختیار عموم مردم قرار بگیرد.
ëëغربالگری  ۵۳درصد جمعیت استان قزوین در مقابل کرونا
علی فرخزاد معاون عمرانی اســتاندار قزوین هم گفت :از ابتدای شــیوع
این بیماری  ۱۱هزار شــهروند قزوینی در این اســتان از ســوی پزشــکان مراکز
بهداشتی به شکل حضوری تحت پایش این بیماری قرار گرفتند.
وی همچنیــن از کاهش تردد در اســتان نســبت به ســال قبــل خبر داد و
گفت :کل ترددهای استان از تاریخ  ۲۵اسفند تا چهارم فروردین ۶۶ ،درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

لرســتان یکــی از  ۱۳اســتانی اســت که
بــه دلیل شــیوع بــاالی کرونــا  ،کنترل
ویــروس کوویــد ۱۹در آن بســیار حایز
اهمیت اســت و در ســتاد ملی مبارزه
بــا کرونا لزوم کاســتن از رونــد فزاینده
بیماری کرونا در لرستان با حساسیت
پیگیری می شــود  .گفته می شود یکی
از علــل افزایــش تعــداد مبتالیــان ،
ســفرهای نوروزی به این اســتان بوده
اســت امــا در روز اول اجــرای طــرح
فاصلــه گــذاری اجتماعــی ترددهــا،
میــزان بیمــاری در ایــن اســتان ۶۱
درصد کاهــش یافته و ایــن امیدواری
بوجود آمده که با تشــدید ســختگیری
ها این روند بازهم کاهش یابد.
ایــن در حالیســت کــه بــه گفتــه
معاون سیاسی استانداری لرستان ۷۰
درصــد مردم قرنطینــه و خود کنترلی
در مقابــل ایــن ویــروس را رعایــت
مــی کننــد  .لرســتان سالهاســت که با
نرخ بــاالی بیکاری دســته و پنجه نرم
می کند و شاید حاال این مشکل بزرگ
در لرســتان موجب شــده تعــدادی از
مــردم نخواهنــد یــا نتواننــد در طــرح
خود قرنطینه ای سهمی داشته باشند
 .هنــوز هم کارگــران روزمــزد درمحل
های خاص می نشــینند تا شاید کسی
آنهــا را ســر کار یکــروزه ای ببــرد و این
کارگــران بتواننــد لقمه نانی بــه خانه
ببرنــد .داوود که یکی از دستفروشــان
اطــراف دریاچــه «کیــو» خــرم آبــاد
اســت ،می گوید  :من یک روز کارگری
مــی کنــم روز دیگــر دستفروشــی تــا
بتوانم نان خانواده هفت نفره خود را
در بیــاورم  .نــه بیمــه ای دارم نه پس
انــدازی پس چگونــه انتظــار دارید در
خانــه بمانم .خیراهلل گــچ کار دیگری
اســت که می گوید از وقتی کرونا آمده
کمتر کســی جرأت می کند به کارگران
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گروه ایران زمین  -تردد شمارهای جاده های ورودی شهرهای کشور نشان
می دهد در ۲۴ســاعته روز هشتم فروردین ماه ،یعنی نخستین روز اجرای
طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعی تــردد در جاده های کشــور نســبت به روز
مشابه سال قبل  ۷۳درصد کاهش داشته است .
علــی اکبر آشــوری مدیر مرکــز مدیریــت راه های ســازمان حمل و نقل
جاده ای در گفت و گوبا «ایران» تصریح کرد  :از ساعت صفر تا  ۲۴روزهشتم
فروردین ماه جاری در کل جاده های کشــور  ۶۹۵هزار وســیله نقلیه تردد
داشته اند که این میزان نسبت ترددهای صورت گرفته درهفتم فروردین
ماه  ۲۰در صد و نســبت به روز مشــابه ســال قبل ۷۳درصد کاهش داشته
اســت .وی افزود  :همچنین ثبت ترددهای جاده ای از  ۲۵اســفند  ۹۸تا ۸
فرودین ۹۹در مجموع  ۱۱میلیون و  ۷۸۱هزار وســیله نقلیه بوده که نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل از کاهش  ۶۰درصدی برخورداربوده است .در
این بازه زمانی ورود و خروج وسایل نقلیه به استان تهران ۳میلیون و ۴۱۱
مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش  ۵۶درصدی داشته
اســت .این در حالیســت که تردد به استان های شــمالی نیزازکاهش قابل
توجهی برخورداربوده اســت .به گفته آشــوری در روز هشتم فروردین ماه
 ۳۵هــزار وســیله نقلیه بــه مازندران تردد داشــته اند که اگر ایــن رقم را با
روز هفتم فروردین مقایســه کنیم نشان از کاهش  ۲۹درصدی ترددها می
دهــد .اســتان گیالن نیز با کاهش تردد خوبی روبــرو بوده به گونه ای که در
تاریخ  ۸فروردین دراین اســتان شمالی  ۲۵هزار تردد ثبت شده که حاکی
از کاهش  ۲۷درصدی تردد نسبت به روز هفتم فروردین دارد.

بارش شدید باران در  ۱۳استان

گروه ایران زمین  -سازمان هواشناسی نسبت به بارش شدید باران تا پایان
هفته و احتمال وقوع سیالب هشدار داد و اعالم کرد با ورود سامانه بارشی
جدید از شمال غرب  ،از امروز (یکشنبه ) تا چهارشنبه بارش شدید باران
آسمان  ۱۳استان را فرا می گیرد.
«صــادق ضیاییــان» ،مدیــرکل پیــش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان
هواشناســی با اشــاره به ورود ســامانه بارشی به کشــور از تداوم بارش ها تا
روزهای پایانی هفته خبرداد و اظهار داشــت :از امروز بارش ها در اســتان
های واقع در شمال غرب ،غرب ،جنوب غرب و استان های واقع در دامنه
های شــمالی و جنوبی البــرز مرکزی و بخش هایی از مرکز و جنوب شــرق
کشورآغاز خواهد شد .این بارش ها گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید و
در مناطق مستعد به صورت تگرگ پیش بینی می شود.
وی ادامــه داد :شــدت بارش ها برای امروز (یکشــنبه) در اســتان های
لرســتان ،نیمه شــرقی خوزســتان ،شــمال غــرب چهارمحــال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،شمال بوشهر ،فارس ،یزد و خراسان رضوی و نیمه
غربی کرمان خواهد بود .همچنین روز سه شنبه تمرکز بارش ها در شمال
شرق و دامنه های البرز مرکزی و شرقی است.
ضیاییــان بــا بیان اینکــه این ســامانه از روز چهارشــنبه از کشــور خارج
می شــود ،خاطرنشــان کرد :در مدت یادشــده در ارتفاعات البرز مرکزی و
زاگــرس مرکز بارش به صورت برف خواهد بود .روز چهارشــنبه در برخی
مناطق اســتان های واقع در شــمال غرب ،غرب و دامنه های البرز غربی و
مرکزی بارش های پراکنده پیش بینی شده است.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از احتمال وقوع
ســیالب خبــر داد و افزود :به دنبال بارش های شــدید طــی این مدت باال
آمــدن آب رودخانهها ،طغیــان رودخانههای فصلــی ،آبگرفتگی معابر
شــهری و اختــال تــردد در جادههــای مواصالتــی دور از انتظارنیســت از
ایــن رو توصیــه می شــود تمهیــدات الزم برای عبــور از ســیالب احتمالی،
فاصله گرفتن از رودخانهها و مســیلها و اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ
محصوالت کشاورزی اتخاذ شود.
کارشــناس ســازمان هواشناســی در پایان درباره وضعیت جوی تهران
گفــت :آســمان تهــران امــروز ( ۱۰فروردیــن مــاه) ابــری همــراه بــا بارش
باران،رگبــار ،رعــد وبرق و افزایــش باد پیش بینی می شــود .همچنین روز
دوشــنبه ( ۱۱فروردین ماه) ابر ،مه رقیق ،بارش بــاران و بهتدریج افزایش
باد و کاهش ابر برای آسمان تهران دور از انتظار نیست.

سهم یک نانوایی شیراز در مهار کرونا

روزمــزد کار بدهــد چــون مــی ترســد
آنهــا ناقل بیمــاری باشــند .وی گفت
 :منتظریم یارانه کرونایی واریز شود.
وی خاطر نشــان کــرد  :چندین بار
به اســتانداری مراجعه کرده ام و قرار
شــده پیگیــری کننــد  .دکتــر محمــود
ثمینــی معــاون سیاســی اســتاندار
لرســتان و رئیــس ســتاد مبــارزه بــا
کرونــا درایــن اســتان درگفــت و گــو با
«ایران»خاطــر نشــان کــرد  :با شــروع
طــرح فاصله گــذاری اجتماعی ما نیز
در تمامی ورودی های اســتان بشدت
ترددهــا را بررســی و از ورود ماشــین
هــای غیربومــی جلوگیــری مــی کنیم
 .وی افــزود  :هــر چند کاهــش ورودی
هــا درایــن یکــی دو روزه قابــل توجــه
بــوده ولــی مــا امیدواریم مــردم برای
حفــظ جان خــود و کمک به شکســت
بیمــاری کرونــا بیــش از پیــش در این
طــرح مشــارکت کننــد  .ثمینــی تأکید
کــرد  :تــا روز  15فروردیــن این طرح را
با حساســیت ویژه اجرا می کنیم  .وی
تصریــح کــرد :بررســی های ما نشــان
مــی دهــد  ۷۰درصــد مــردم اســتان
بــه توصیه های مســئوالن بــرای خود

کنترلــی توجــه کــرده اند و مشــکل ما
 ۳۰درصــدی هســتند کــه ناخــودآگاه
و بــا ســهل انــگاری نــه تنهــا ســامت
خــود بلکه دیگر مــردم را به خطر می
اندازند.
معــاون اســتاندار لرســتان گفــت
 :در حــال حاضــر بیــش از یــک مــاه
است کادر پزشــکی به شکل خستگی
ناپذیــر در حال جنگ با کرونا هســتند
وشــاید کمترین قدردانی مردم از این
قشــر در خانــه مانــدن و ســفرنرفتن
باشــد .وی در پاســخ به گالیه کارگران
روزمــزد و دستفروشــان اســتان گفــت
 :خوشــبختانه دولــت چندیــن بســته
حمایتــی بــرای اقشــار آســیب پذیــر
تــدارک دیــده و مــا هم پیگیرهســتیم
که افراد نیازمندی که کمک معیشتی
کرونا به دستشــان نرسیده مشکلشان
رفع شــود .وی ازهمه مردم خواســت
صبــوری کنند تا با همدلــی بتوانیم از
بحران کرونا عبور کنیم  .وی تأکید کرد
ازآنجــا که اجرای تمامــی برنامه های
مبــارزه با کرونا به فرهنگ ســازی نیاز
دارد .از روز پنجشــنبه گذشــته برنامــه
هــای آموزشــی را برای مــردم تدارک

دیــده ایم .ثمینــی افزود :شــاید دیگر
وقت آن رســیده اســت که بســیاری از
رفتارهــای اجتماعــی مــان را تغییــر
دهیــم  .وی در بخــش دیگــری ازایــن
گفــت و گو تصریــح کــرد :جاذبه های
گردشــگری طبیعی دراســتان لرستان
از روزهای نخست سال به روی عالقه
مندان بســته شــده بود اما برای حفظ
ســامتی مــردم از شــامگاه پنجشــنبه
گذشــته تمامی بوســتان هــا ،پارک ها
و مراکــز تفریحــی را کــه احتمــال می
دهیــم محــل تجمــع مردم بــرای روز
طبیعت شود تعطیل کردیم و از ورود
مردم جلوگیری می کنیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
طبیعــت لرســتان بــه گونــه ای اســت
کــه بــه محــض خــروج از شــهرها بــه
سرسبزی و دشت های زیبا می رسد و
این ممکن اســت باعث تجمع مردم
شــود ،گفــت  :البتــه جای شــکرگزاری
است که طبیعت بهاری لرستان بسیار
چشــم نواز اســت ومــا بــا تصمیماتی
کــه در روزهــای آینــده درســتاد کرونــا
لرســتان مــی گیریــم درایــن مــورد
نیزچاره اندیشی می کنیم.

نانوایــی پــل باغ صفا در شــیراز ســهمش را با خط کشــی کردن پیــادهرو و
ایجاد فاصله اجتماعی برای تشکیل صف مناسب ادا کرد  ،انتشار فیلمی
از نحــوه قــرار گرفتن شــهروندان در صف روبــروی این نانوایــی در فضای
مجازی در دو روز گذشته همچنان بیننده دارد.
نانوایــی پل باغ صفا با این خط کشــی فاصلــه تقریبی یک متر و نیم را
بــرای افرادی که در صف می ایســتند تعیین کرده اســت و فاصله افرادی
که در مربع های ایجاد شده می ایستند تقریباً معادل همین مقدار است.
این اقدام موجب شده تا شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری در صف
بایســتند و حتــی افراد بدون ماســک نیز مــی توانند در صف بایســتند و نان
بخرنــد .تقویــت فاصله گــذاری اجتماعی بــا هدف کمک بــه قطع زنجیره
انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماسها ،از بامداد جمعه هشتم فروردین
ماه با اعمال محدودیت هایی برای تردد خودروها آغاز شده است.
در راهکار رعایت فاصله اجتماعی به مردم توصیه می شــود از میزان
تمــاس و ارتباط با افراد دیگر بکاهند تــا خطرهای ابتال به ویروس کاهش
یابــد و بــرای تحقــق آن بایــد از حضــور در اماکــن عمومــی و تجمــع های
غیرضروری و به طور خاص فعالیت هایی که افراد زیادی در آن مشارکت
می کنند ،خودداری کرد.

