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یهای روزانه کشور کروناییها هستند
یک پنجم فوت 

معــاون وزیــر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
یهــای روزانــه کشــور بیمــاران کرونایــی
یــک پنجــم فوت 
هســتند .ایــرج حریرچــی امــروز در جلســه اعضــای ســتاد
اســتانی مقابلــه با کرونــا در همدان اظهــار داشــت :روزانه
حــدود یــک هــزار و  ۵۰نفــر در کشــور جان خود را از دســت
میدهنــد کــه بیــش از ۲۰۰نفــر از آنهــا بیمــاران کرونایــی
هســتند .وی ادامــه داد :هــر چنــد بیشــتر فوتیهــای
ویــروس کرونــا را افــراد مســن و دارای بیمــاری زمین ـهای

تشــکیل میدهنــد امــا در صــورت نبــود ایــن ویــروس ایــن
طیــف از افــراد تــا چندیــن ســال دیگــر عمــر میکردنــد.
معــاون وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بیــان
کــرد :امیــد بــه زندگــی در کشــور بــاالی  ۷۰ســال اســت و
کســی کــه بــه ســن  ۶۰ســال میرســد  ۲۲ســال دیگــر امیــد
بــه زندگــی دارد .حریرچــی دربــاره عوامــل مؤثــر در بــروز
کرونــا گفــت :یکــی از عوامــل ابتــا بــه کرونــا مســافرتها
اســت کــه طبــق بررســیهای صــورت گرفتــه ســاکنان
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اســتانهای قرمــز کرونایــی بــرای دوری از ایــن بیمــاری
بیشــتر ســفر میرونــد .معــاون وزیــر بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی بــه شــایعات مطــرح شــده دربــاره
ماســک هــم واکنــش نشــان داده و از مــردم خواســت
ماســک مــورد نیــاز خــود را از مراکــز معتبــر تهیــه کننــد.
وی احتمــال داد :برخــی مواقــع در تهیــه ماســکهایی
کــه از طریــق دستفروشــان بــه فــروش میرســد بهداشــت
رعایــت نشــده یــا آنهــا از مــواد بازیافــت شــده هســتند.
معــاون وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی تأکید
کــرد :یافتههــا و اطالعــات علمــی امــروز نشــان میدهــد
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حتــی در صورت کشــف واکســن تأثیر ماســک بیــش از آن
بــوده یعنــی اگــر بیــش از  ۹۵درصــد مــردم ماســک بزننــد
از واکســن مؤثرتــر اســت .وی دربــاره تأثیــر بازگشــایی
مشــاغل در میــزان شــیوع کرونــا گفــت :فشــار افــکار
عمومــی و رســانهها بیشــتر بــر بســتن مراکــز شــغلی،
تجــاری و علمــی اســت امــا در اغلــب اســتانها بیــش از
 ۴۰درصــد مــوارد از ابتــا ناشــی از دورهمــی خانوادگــی
و حضــور در مجالــس عروســی و ترحیــم ۵۱ ،درصــد
داخــل خانوادگــی اســت و تنهــا هشــت درصــد ناشــی از
مواجهههــای شــغلی اســت.
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تا کنون دو میلیون و  ۲۳هزار و ۷۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی ،ایالم ،بوشهر ،خراسان رضوی ،خوزستان ،زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،گلستان،
مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
استانهای تهران ،فارس ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کرمان ،کهگیلویه و بویر احمد،
لرستان ،همدان ،یزد و خراسان شمالی در وضعیت هشدار قرار دارند.
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