4

سال بیستوششم
شماره 7362
شنبه  17خرداد 1399

 54معتاد متجاهرکرونا داشتند
مدیــرکل پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی
کشــور بــا اشــاره بــه جمـعآوری  ۶۷۰۰معتــاد متجاهــر
و انجــام تســت غربالگــری ،از ابتــای  ۵۴نفــر از ایــن
افــراد بــه کرونــا خبــر داد.
فریــد براتــی ســده در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
آخریــن آمــار جمــعآوری و غربالگــری معتــادان
متجاهــر گفــت :تاکنــون طــی  ۴۱مرحلــه  ۶۷۰۰نفــر در
 ۱۱اســتان کشــور جم ـعآوری و ســاماندهی شــده و بــه

مراکــز ذیربــط معرفــی شــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از  ۴۵۰۰نفــر از ایــن معتــادان
تســت کرونــا دریافت شــده اســت ،تصریح کــرد :طبق
دســتورالعمل وزارت بهداشــت و کمیتــه درمــان از
همــه افــرادی کــه وارد مراکــز شــدهاند بایــد تســت
کرونــا گرفتــه میشــد کــه البتــه برخــی از اســتانها بــه
طــور کامــل تســت کرونــا را از معتــادان جمــعآوری
شــده دریافــت نکردهانــد .مدیــرکل پیشــگیری و
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درمــان ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
 ۵۴نفــر از معتــادان جمـعآوری شــده ،بــه کرونــا مبتال
بودهانــد ،اظهارکــرد :بیشــترین تعداد معتــادان مبتال
بــه کرونــا ( ۳۴نفــر) مربــوط بــه تهــران بــوده و بقیــه در
اســتانهای دیگــر هســتند.
براتــی ســده بــا بیان اینکــه  ۴۱نفــر در مراکز ویــژهای که
بــرای افــراد مبتــا در نظــر گرفته شــده اســت ،بســتری
شــدهاند ،توضیــح داد :بقیــه ایــن معتــادان در خــود
مراکــز قرنطینــه افــراد بــدون عالمــت ،در مراکــز مــاده
 ۱۶مســتقر هستند.
وی افــزود :بــه ایــن ترتیــب  ۴۹۶۸نفــر هــم از ۶۷۰۰
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نفــر بــه مراکــز مــاده  ۱۶معرفــی شــدند .بقیــه افــراد
جمـعآوری شــده یــا معتــاد متجاهــر نبودنــد یــا اینکــه
جــزو معتادانــی بودنــد کــه شــرایط پذیــرش در مراکــز
مــاده  ۱۶را نداشــتند .یعنــی یــا جــزو اتبــاع بیگانــه
بودنــد یــا اینکــه زیــر  ۱۸ســال ســن داشــتند .مدیــرکل
پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیان
اینکــه تاکنــون از بیــن ایــن افــراد گزارشــی از مــوارد
فوتــی نداشــتیم ،گفــت :البتــه دو تــا ســه مــورد از افــراد
جم ـعآوری شــده حــال وخیمــی دارنــد .بــرای مثــال
در مشــهد دو مــورد بــا وضعیــت وخیــم گــزارش شــده
اســت.
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تاکنون  1میلیون و  60هزار و  124آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشورانجام شد ه است.
استانهای هرمزگان و کرمانشاه در وضعیت هشدار قراردارند.
در  24ساعت گذشته  15استان فاقد فوتی و  6استان فقط یک فوتی داشتند.
وضعیت خوزستان همچنان قرمز است.
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