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بستری شدن  ۶۸۴بیمار در  ۲۴ساعت گذشته در تهران
رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونا در کالنشــهر تهــران خبر
داد در  ۲۴ســاعت گذشــته بالــغ بــر  ۶۸۴بیمــار جدیــد
در تهران بســتری شــدند .به گزارش تســنیم؛ علیرضا
زالــی در گفتوگویــی تلویزیونــی دربــاره آخریــن
وضعیــت کوویــد 19در تهــران در  24ســاعت گذشــته
گفــت :بالــغ بــر  684بیمــار جدیــد در تهــران بســتری
شــدهاند کــه  121مــورد از ایــن بیمــاران در بخشهــای
مراقبتهــای ویــژه بســتری هســتند .یعنــی از
مجمــوع بســتریهای جدیــد ،ســهم بیمارانــی کــه در
بخــش مراقبتهــای ویــژه بســتری شــدند  17درصــد
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کــرد :در  24ســاعت گذشــته  640بیمــار ترخیــص
شــدند کــه اگرچــه ایــن عــدد بــه میــزان ورودی
بیمارســتانهای مــا نزدیــک شــده اســت امــا کمــاکان
میــزان ورودی بــه بیمارســتانها از میــزان ترخیــص
بیشــتر اســت .وی بــا بیــان اینکــه تعــداد مراجعــان بــه
مراکــز بهداشــتی در حــال افزایــش اســت ،تصریــح
کــرد :نســبت بــه هفتــه گذشــته تقریباً حــدود هــزار نفر
در روز افزایــش بــار مراجعــه بــه حوزههــای ســرپایی
بهداشــتی داشــتهایم کــه ایــن افــراد طبیعتــاً بیمــاران
دارای عالئــم خفیــف هســتند و بــ ه جــای مراکــز
درمانــی بــه مراکــز بهداشــتی مراجعــه کردهانــد کــه
اغلــب نیــاز بــه بســتری ندارنــد و ادامــه درمــان آنهــا

تحــت هدایــت پزشــکان مــا صــورت خواهــد گرفــت.
رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کالنشــهر تهــران در
واکنــش بــه خبــر برگــزاری نمایشــگاهی در تهــران،
هشــدار داد :بــا توجــه بــه تمدیــد محدودیتهــای
اعمــال شــده در ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در تهــران تــا
هفتــه آینــده ،برگــزاری هرگونــه تجمــع و نمایشــگاه
از نظــر مــا ممنــوع اســت و ســتاد مقابلــه بــا کرونــای
تهــران مجــوزی بــرای برگــزاری آن صــادر نکــرده
اســت .گفتنــی اســت دیــروز ناهیــد خداکرمــی رئیــس
کمیتــه ســامت شــورای شــهر تهــران خبــر داد اخیــراً
بهصــورت روزانــه بیــش از  ۱۱۵نفــر فــوت شــده
کرونایــی در بهشــت زهــرا دفــن میشــود.
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ی بــر بســتری شــدن
بــوده اســت .اظهــارات زالــی مبنـ 
 684بیمــار مبتــا بــه کرونــا در حالــی اســت کــه تعداد
بیمــاران بســتری شــده در کشــور  1687نفــر اســت؛
بهعبارتــی قریــب یکســوم بســتریهای کشــور
بــه پایتخــت تعلــق دارد .زالــی در ادامــه ســخنانش
افــزود :در بخشهــای ســرپایی در حــوزه بهداشــت و
درمــان مراجعــان 6.9درصــد افزایــش داشــته اســت.
مجموعــاً  9درصــد از بیمارانــی که بهصورت ســرپایی
بــه بخشهــای بهداشــتی و درمانــی مــا مراجعــه
کردنــد نیــاز بــه بســتری شــدن داشــتند .زالــی تصریــح
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تا کنون
دو میلیون و  ۳۸۰هزار و ۱۲۲
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتانهای تهــران ،مازنــدران ،گلســتان ،فــارس ،آذربایجــان شــرقی،
اردبیــل ،اصفهــان ،البــرز ،ایــام ،خراســان رضــوی ،کرمــان ،خراســان
شــمالی ،ســمنان ،لرســتان و هرمــزگان در وضعیــت قرمــز قــرار
دارنــد.

اســتانهای آذربایجــان غربــی ،خوزســتان ،بوشــهر ،چهارمحــال و
بختیــاری ،زنجــان ،همــدان ،کهگیلویــه و بویــر احمــد ،مرکــزی ،یــزد،
گیــان و قــم در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.
اســتان تهــران بهعنــوان پرجمعیتتریــن و پرترددتریــن اســتان
بــرای اولیــن بــار در وضعیــت قرمــز قــرار گرفــت.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران
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