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تکذیب بازیافت ماسک

معاون بهداشت وزارت بهداشت :از دستفروشها ماسک نخرید

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمــان وآموزش
پزشــکی تأکیــد کــرد کــه کشــور مــا نیــازی بــه بازیافــت
جامعه ماســک نــدارد .بــه گــزارش تســنیم ،علیرضــا رئیســی
در نشســت ویدئویــی بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه
ســؤالی دربــاره فیلــم منتشرشــده در فضــای مجــازی مبنــی بــر
بازیافــت ماس ـکهای دور انداختــه شــده ،گفــت« :چنیــن چیــزی
صحــت نــدارد؛ توصیــه مــا ایــن اســت کــه افــراد ،در خانــه ماســک
تولیــد کننــد؛ اگــر قــرار اســت ماســک خریــداری شــود ،از جاهــای
مطمئــن خریــداری کننــد و از دستفروش ـیها ماســک نخرنــد.
وی دربــاره لــزوم اســتفاده از ماســک گفــت :اگــر در یــک جمــع
چنــد نفــر ماســک زده باشــند ،امــا یــک نفــر ماســک نــزده باشــد در
صــورت ابتــا بــه کرونــا میتوانــد بیــن  30تــا  40درصــد دیگــران را
بــه ویــروس کرونــا آلــوده کنــد .وی ادامــه داد :گاهــی دیــده میشــود
افــرادی کــه مبتــا هســتند و از ابتــای خــود مطلعنــد در جمعهــا
حضــور مییابنــد و باعــث ابتــای ســایر افــراد میشــوند؛ از افــراد
مبتــا درخواســت میکنیــم در تجمعــات حضــور نیابنــد.
ت پروتکلهــا در اصنــاف تصریــح کــرد:
وی درخصــوص رعایــ 
تمــام اصنــاف ملــزم بــه رعایــت
پروتکلهــا هســتند امــا همــه آنهــا
رعایــت نمیکننــد و بــا توجــه بــه
میــزان عــدم رعایــت و شــاخصهای
نظارتــی ،جرایــم مختلفــی بــرای
آنهــا در نظــر گرفتــه شــده و پلمــب
آنهــا از دو روز تــا یــک مــاه اتفــاق
میافتــد .مــا بــرای نظــارت ،ســطوح نظارتــی تعریــف کردهایــم و
نتایــج ایــن نظارتهــا بــه مــا گــزارش میشــود و مــا بــا همــکاری
قــوه قضائیــه بــا اصنــاف متخلــف برخــورد خواهیــم کــرد .وی
درخصــوص اعمــال محدودیتهــا در تهــران تصریــح کــرد:
محدودیتهــا در ســطح ســه و چهــار در تهــران اعمــال شــد؛
در یــک پژوهــش مشــخص شــد  44درصــد تراکــم حمــل و نقــل
عمومــی بــه دلیــل کارکنــان دولــت اســت؛  27درصــد مرتبــط بــه
افــرادی اســت کــه بــرای کارهــای ضــروری بیــرون میآینــد .یکــی از
راهکارهــا ایــن اســت کــه در اداراتــی کــه میتواننــد دورکاری داشــته
باشــند ،ایــن امــر را اعمــال کنیــم.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت همــواره ایــن اســت کــه بــه محض
برداشــته شــدن طــرح ترافیــک ،مرکــز شــهر تهــران قفــل میشــود.

از طرفــی آلودگــی هــوا باالتــر مـیرود و هرجــا کــه ترافیــک ســنگین
ایجــاد شــود ،بــاز شــانس انتقــال ویــروس کرونــا باالتــر مــیرود.
فــردی کــه در تاکســی نشســته چــون در ترافیــک میمانــد ،زمــان
مانــدن او بیشــتر شــده و شــانس انتقــال ویــروس هم باالتــر خواهد
رفــت .رئیســی افــزود :مــا بــه ایــن دلیــل میگوییــم طــرح ترافیــک
لغــو شــود کــه ورودی بــه متــرو و حمــل و نقل عمومــی کاهش پیدا
کنــد .زیــرا تراکــم در متــرو و اتوبــوس بیشــتر شــده و شــانس انتقــال
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد .بهتریــن راه ،افزایــش ظرفیــت حمل و
نقــل عمومــی اســت و ایــن مشــکل وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد :تعــداد تماسهــا بــا ســامانه  4030از روزانــه
 700هــزار تمــاس در اســفند ،فروردیــن و اردیبهشــت بــه 300
هــزار تمــاس و در حــال حاضــر بــه  30هــزار تمــاس رســیده
اســت .در ســطح تهــران تعــداد مراکــز  16ســاعته را بــه  94مــورد
رســاندهایم و مــردم میتواننــد بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق
ســامانه  4030بــه مراکــز  16ســاعته مراجعه کنند .وی افــزود80 :
درصــد مــرگ و میرهــا در ســالمندان و افــراد دارای بیماریهــای
زمینـهای رخ میدهــد .قبــل از اینکــه بازگشــایی عامــل بیمــاری

باشــد ،عادیســازی ویــروس کرونا باعث افزایش مــوارد بیماری
شــد .اگــر مــردم ماســک زدن و پروتکلهــای بهداشــتی را رعایت
کننــد ،میــزان ابتــا کاهــش مییابــد .وی بــا تأکید مجــدد بر اینکه
عروســی ،عــزاداری و مســافرتها ســه عامــل اصلــی افزایــش
مــوارد ابتــا و بســتری کرونــا در کشــورند ،اضافــه کــرد :نمیتــوان
جادههــا را بســت امــا بایــد بــه ســمت رعایــت بیشــتر پروتکلهــا
برویــم .رئیســی دربــاره برگــزاری کنکــور تأکیــد کــرد :خــود کنکــور
یــک عامــل اســترسزا بــرای دانشآمــوزان اســت؛ اگــر کنکــور
بخواهــد بعــد از آبــان برگزار شــود ،مــوج آنفلوانزا نیز وجــود دارد
کــه دردســر بســیار بیشــتری رخ میدهــد و امیدواریــم شــرایطی
ایجــاد شــود کــه ایــن آزمــون نیــز برگــزار شــود .ماســک نیــز بیــن
داوطلبــان توزیــع خواهــد شــد.

تصاویر پزشکان،پرستاران و کادر درمانی قربانی کرونا

بدون شرح

آمارهــا نشــان میدهــد بیــش از  3هــزار پرســنل درمانــی در
ی کوویــد ۱۹-جــان
 ۷۹کشــور جهــان پــس از ابتــا بــه بیمــار 
ت کرونــا میــان کادر
باختهانــد .بنــا بــر آمارهــای موجــود ،تلفــا 
درمانــی در کشــورهای روســیه بــا  ۵۴۵قربانــی ،انگلیــس و
ولــز بــا  ۵۴۰قربانــی ،ایــاالت متحــده امریــکا بــا  ۵۰۷قربانــی،
برزیــل بــا  ۳۵۱قربانــی ،مکزیــک بــا  ۲۴۸قربانــی ،ایتالیــا بــا
 ۱۸۸قربانــی و مصــر بــا  ۱۱۱قربانــی تاکنــون باالتریــن آمــار
جهانــی را داشــتهاند .شــامگاه دوشــنبه کیانــوش جهانپــور بــا
اشــاره بــه  120نفــر از کادر درمانــی پزشــکی ایــران کــه قربانــی
کرونــا شــدهاند تصاویــر تعــدادی از آنهــا را منتشــر کــرد .دو
مــاه پیــش حســین کرمانپــور ،مدیــر روابــط عمومــی ســازمان
نظــام پزشــکی ایــران در توئیتــر خــود اعــام کــرد ۱۰۷ ،نفــر

از کادر درمانــی بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا جــان خــود را از دســت
دادهانــد .علیرضــا زالــی ،فرمانــده ســتاد مدیریــت کرونــا در
تهــران اخیــراً بــا ابــراز نگرانــی از افزایش موارد ابتال ،بســتری و
فوتــی ناشــی از کرونــا در پایتخــت ایــران گفــت ،تاکنــون  4هزار
و  400عضــو کادر درمــان ایــن شــهر بــه کرونــا مبتــا شــدهاند.
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ویدئویــی دربــاره بازیافــت ماسـکها منتشــر شــد کــه هــم عجیــب بــود هــم
ترســناک .در ایــن ویدئــو نشــان داده میشــد کــه زبالــه گردهــا ماس ـکهای
دورانداختــه شــده را دوبــاره بســتهبندی کــرده و میفروشــند .ایــن ویدئــو
را بســیاری از کاربــران بــا ایــن هشــدار کــه ماس ـکها را قبــل از دورانداختــن
قیچــی کنیــد ،منتشــر کردنــد .وزارت بهداشــت هــم ایــن توصیــه را تکــرار کرد
و هشــدار داد کــه از مراکــز معتبــر ماســک تهیــه کنیــد .واکنــش کاربــران را بــه
ویدئــوی بازیافــت ماســک بخوانیــد:
«ادعــا شــده کــه ایــن فیلــم در ایــران فیلمبــرداری شــده اســت و بنابــر
آنچــه در فیلــم دیــده میشــود افــرادی مشــغول جم ـعآوری ماس ـکهای
مســتعملاند کــه ممکــن اســت بــرای فــروش مجدد باشــد؛ فــارغ از درســتی
یــا نادرســتی گمانهزنیهــا ،ماسـکهای خــود را پــس از مصــرف حتمــاً پــاره
کنیــد و ســپس بــه ســطل زبالــه بیندازیــد»
«از وقتــی فهمیــدم ماســک رو از اشــغال در میــارن میشــورن میــدن
دســت مــردم حــس میکنــم هــر ماســکی بــو میــده»
«اگــر مــردم ماســک رو از تجهیــزات پزشــکی و داروخانههــا تهیــه
کننــد بــه ایــن مشــکل دچــار نمیشــن.این کار تــوی چیــن رایــج بــود و داخــل
ایــران قطعــاً جــدی نیســت؛ شــاید بهصــورت مــوردی و بــرای عرضــه توســط
دســتفروشها انجــام بشــه»
«از ابتــدای آموزشهــای بهداشــت جهانــی یــاد گرفتــم کالً نبایــد
ماســک اســتفاده شــده رو لمــس کــرد و درجــا بایــد روانــه ســطل دردار زبالــه
کــرد ...حــاال ایــن پیشــنهاد قیچــی کردن بــه منظور اســتفاده نکردن مجــدد...
رو نمیدونــم کجــای دلــم بــذارم .اخبــار اینجــوری رو قبــول نــدارم»...
«ماســک آلــود ه اســت نمیشــه دســت زد چه برســه پــاره ش کــرد ،باید
بــه پــک ژل و ماســک و الــکل ،قیچــی هــم اضافه کنیم»
«احتیــاط الزمــه امــا هــر ادعایــی رو قبــول نکنیــد .بافــت ماســک بعــد
از اســتفاده بــه شــکلی تغییــر میکنــه کــه بــا ماســک اســتفاده نشــده تفــاوت
داره».
«ماســکم کــه بازیافــت میکنیــد! میگــم یهــو قیمــت ماســک اومــد
پاییــن ،نگــو دوســتان بازیافتچــی دســت بــه کار شــدن»
«امــکان نــداره .در بدتریــن حالــت اینــه کــه ایــن ماسـکها در شــرایط
غیــر بهداشــتی تولیــد و اینجــا داره بســتهبندی میشــه .شــما خــودت یــک
ماســک رو اســتفاده کــن بعــد چنــد ســاعت اون رو بشــور اون کشــی کــه داره
مثــل اولــش نمیشــه و معلومــه دســت دومــه»...
«کرونــا باعــث شــد ماســک ،دســتکش ،الــکل ،دســتمال و....همیشــه
همراهمــون باشــه.....ملت همیشــه در صحنــه باعــث شــدن یــه قیچــی هــم
بزاریــم کنــارش»
«واقعــاً کیفــم بــه جــز الــکل و دســتکش و ماســک دیگــه جایــی واســه
قیچــی نــداره»
«از ایــن بــه بعــد عــاوه بــر موبایــل و کابــل شــارژ و پــاور بانــک و
کارتهــای عابربانــک و اســپری الــکل ،بایــد یــه قیچــی هــم تــوی جیبمــون
بذاریــم»
«ظاهــرا زبالهگــردا در کمیــن نشســتن تــا مــا ماســکمونو بندازیــم
تــو ســطل تــا اونــا بــردارن و دوبــاره بــه چرخــه مصــرف برگردونــن ،بــا قیچــی
ماس ـکتونو ریــز ریــز کنیــن».

