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نذر ماسک

بــا نزدیــک شــدن بــه مــاه محــرم و ایــام
عــزاداری حســینی ،شــماری از مراجــع
تقلیــد و مســئوالن وزارت بهداشــت از
مــردم خواســتهاند بــا توجــه بــه شــیوع
کرونــا نــذورات خــود را در قالــب اقــام
بهداشــتی و بهصــورت بهداشــتی
توزیــع کننــد .امــروز آیــتاهلل صانعــی
از مراجــع تقلیــد شــیعیان در پاســخ بــه

ســؤالی در ایــن بــاره گفت«:میتــوان
بــا تغییــر شــیوههای عمــل بــه نــذر
کــه توســط خــود افــراد یــا اشــخاص
مــورد اعتمــاد آنهــا و رعایــت اخــاق
حســینی کــه از شــاخصههای آن حفــظ
کرامــت انسانهاســت همچــون قبــول
هزینههــای پزشــکی افراد بســتری شــده-
ملزومــات مــورد درخواســت مراکــز
بهداشــتی ،کمــک بــه خانوادههــای
آســیب دیــده از ایــن بیمــاری ،فقــرا و
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نیازمنــدان عمــل نمــود ».ســیما ســادات
الری ســخنگوی وزارت بهداشــت نیــز بــا
تأکیــد بــر اهمیــت اســتفاده از ماســک
در پیشــگیری از بیمــاری کوویــد_،۱۹
گفــت« :برخــی نیازمنــدان قــادر بــه
تهیــه ماســک نیســتند و حتــی امکانــات
الزم در منــزل بــرای ســاخت یــک
ماســک خانگــی را هــم ندارنــد؛ بنابرایــن
عــزاداران حســینی نذر ماســک را اولویت
اصلــی خــود بــرای نــذری دادن در ایــام
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محــرم در نظــر بگیرنــد ».بــه گفتــه الری،
«در شــرایط فعلــی کــه بیمــاری کوویــد
_ 19هیــچ واکســن و دارویــی نــدارد،
اســتفاده از ماســک ،رعایــت فاصلــه
گذاریهــا و همچنیــن رعایــت بهداشــت
و شستوشــوی مــداوم دســتها تنهــا
راه پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا
محســوب میشــود .در ایــن شــرایط افــراد
میتواننــد نــذر ماســک را اولویــت اصلــی
بــرای نــذری دادن در نظــر بگیرنــد».
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تا کنون
دو میلیون و  ۵٠٨هزار و ۴١٨
آزمایش تشخیص کووید۱۹در کشور
انجام شده است.

استان های مازندران و لرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
استان قم در وضعیت هشدار قرار دارد.
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