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جوالن دوباره کرونا در استان قم
بنابراعــام منابــع رســمی آمــار ابتــا بــه
ویــروس خطرنــاک کوویــد 19در اســتان قــم
دو ،ســه هفتـهای اســت کــه دوبــاره بــاال رفتــه
و در حــال خــروج از وضعیــت زرد و ورود
بــه مرحلــه قرمــز اســت .افزایــش مراجعــه
مبتالیــان بــه بیمارســتانهای ایــن اســتان
حاکــی از آن اســت کــه کادر درمــان بایــد
آمادگیشــان را بیشــتر کننــد .ایــن در حالــی
اســت کــه کادر پرســتاری وپزشــکی دیگــر
تــوان پذیــرش بیمــاران را ندارنــد.
بنابراعــام رئیــس دانشــگاه علومپزشــکی
قــم ،تمــام بیمارســتانهای ایــن اســتان
دوبــاره درگیــر کرونــا شــدهاند و بــا افزایــش

رئیــس دانشــگاه علومپزشــکی قــم بــا
اشــاره بــه اینکــه میــزان تماسهــا و
ارتباطهــای مردمــی نســبت بــه چنــد
هفتــه اخیــر زیادتــر شــده ،اظهــار داشــت:
آمــار اســتفاده از ماســک بیــن مــردم خیلی
پاییــن اســت .بــر اســاس آمــار در اســتان
قــم حــدود  ۵۰درصــد مــردم از ماســک
اســتفاده میکننــد کــه آمــار کمــی اســت؛
البتــه اســتفاده از ماســک در ادارات و
اماکــن عمومــی اجبــاری شــده بــا ایــن حــال
اگــر اســتفاده از ایــن وســیله بهداشــتی بــه
 ۹۰درصــد برســد و فاصلــه اجتماعــی نیــز
رعایــت شــود بهطــور حتــم بســیاری از
محدودیتهــای اجتماعــی لغــو و آمــار
مبتالیــان نیــز کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
وی رعایــت نکــردن پروتکلهــای بهداشــتی

افزایــش هــم پیــدا کــرده و اکنــون تسـتهای
مثبــت بــه  ۴۰تــا  ۵۰درصــد رســیده اســت.
وی از دیگــر دالیــل افزایــش انتقــال ویــروس
م عــزا و عروســی و
را تجمعــات و مراســ 
مســافرتها دانســت و خاطرنشــان کــرد:
نظــارت و پایشهــا در برگــزاری مراســم
بیشــتر شــده و متأســفانه دیــده شــده کــه
درایــن مجالــس پروتکلهــای بهداشــتی
بهطــور کامــل رعایــت نمیشــود.
رئیــس دانشــگاه علومپزشــکی قــم
درخصــوص اینکــه چــرا در اســتان بــا
توجــه بــه افزایــش بیمــاری بــا برگــزاری
ایــن مراس ـمها برخــورد نمیشــود ،اظهــار
داشــت :برخــورد بــا ایــن مراس ـمها نیــاز بــه
مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا دارد و مــا در ایــن
زمینــه نمیتوانیــم ورود کنیــم .صاحبــان

بیمــاران دســتور اکیــد داده شــده تمــام
بیمارســتانها بایــد بیمــاران مشــکوک و
مبتــا بــه کرونــا را پذیــرش کننــد.
توگــو بــا خبرنــگار
محمدرضــا قدیــر ،در گف 
مــا رونــد ابتــا را در ایــن اســتان باال اعــام کرد
و افــزود :در صــورت تــداوم شــرایط کنونــی
رونــد بیمــاری ،وضعیــت نگرانکنندهتــر
خواهــد شــد .تــا وقتــی کــه در کل کشــور بــا
رونــد افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا مواجــه
هســتیم و تمــام اســتانهای اطــراف قــم
هــم در مرحلــه هشــدار هســتند ،نگهداشــتن
وضعیــت اســتان قــم در مرحلــه زرد بســیار
ســخت اســت و بــزودی وضعیــت آن
قرمزخواهــد شــد .متأســفانه تــردد بیــن
اســتانها همچنــان وجــود دارد و مســافران
زیــادی از اقصــی نقــاط کشــور به قــم میآیند
و همیــن مســأله باعــث انتقال هرچه بیشــتر
ایــن ویــروس بیــن مــردم شــده اســت.

از ســوی بیمــاران بهبــود یافتــه کرونایــی را
نیــز از دیگــر دالیــل افزایــش انتقــال ویــروس
دانســت و تصریــح کــرد :برخــی از بیمــاران
بعــد از گذرانــدن دوران قرنطینــه بهدلیــل
خســته شــدن و کالفگــی ،از ماســک اســتفاده
نمیکننــد در حالــی کــه ایــن مســأله نیــاز
بــه همــکاری و همدلــی بیشــتری از ســوی
ایــن افــراد کــه دوران ســخت بیمــاری را
گذراندهانــد ،دارد .مــردم هــم بایــد ایــن نکته
را مهــم تلقــی کننــد .کادر درمــان آســیب
دیــده و در ایــن راه بــه کمــک مــردم بســیار
نیــاز دارد.
دکتــر قدیــر دربــاره افزایــش آمــار تســتها
نیــز گفــت :تــا دو مــاه گذشــته تســتهای
مثبــت کمتــر از  ۱۵درصــد بــود ،امــا در حــال
حاضــر بهدلیــل افزایــش بیمــاری و رعایــت
نکــردن پروتکلهــای بهداشــتی زنجیــره
انتقــال ویــروس نــه تنهــا قطــع نشــده بلکــه

مراســم میتواننــد بــا رعایــت پروتکلهــا از
جملــه اینکــه مراســم با تعداد نفــرات کمتر
اقــوام برگــزار شــود و زدن ماســک و رعایــت
فاصلــه اجتماعــی ،مراســم را بگیرنــد امــا
معقوالنهتــر ایــن اســت کــه حتــی المقــدور
مراســم برگــزار نشــود.
وی همچنیــن در مــورد ظرفیــت
بیمارســتانهای اســتان قــم اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر بیمارســتانهای کامــکار
و فرقانــی پذیــرش بیمــاران کرونایــی را
دارنــد .اخیــراً بیمارســتان شــهید بهشــتی
هــم بیمــاران مشــکوک و مبتــا را پذیــرش
میکنــد .بــا افزایــش شــیوع کرونــا بــه
تمــام بیمارســتانهای اســتان دســتور داده
شــده کــه بیمــاران کرونایــی را بپذیرنــد و
در صــورت تکمیــل ظرفیــت بیمــار را بــه
دیگــر بیمارســتانها ومراکــز درمانــی اســتان
منتقــل کننــد.

ایران
زمین

پریسا عظیمی
خبرنگار

 #کرونا
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

کرونــا بــاز هــم در ایــران رکــورد زد .آمــار  ۲۳۵کشــته باعــث شــد
خیلیهــا بــا تلخــی از ایــن خبــر بنویســند و دیگــران را تشــویق
کننــد بــه اســتفاده از ماســک .البتــه گلــه و انتقــاد از برگــزاری
کنکــور و مراســم مختلــف هــم مثــل چنــد روز گذشــته ادامــه
داشــت و کاربــران زیــادی هــم بــه اینکــه تهــران در وضعیــت
قرمــز قــرار گرفتــه اشــاره میکردنــد:
«کرونــا بــا ســرعت و چموشــانه داره در کشــور دســت بــه
دســت میشــه .امــروز رکــورد تمــام روزهــا زده شــد».
«بهطــور متوســط هــر  ۱۵دقیقــه دو ایرانــی بــر اثــر ابتــا به
کرونــا جــان خودشــون رو از دســت میدهنــد».
«قطعــاً برگــزاریکنکــور تــوی ایــن شــرایط ،واســه بعضیا
حکــم خــود کشــی رو داره!»
« ۲۳۵فوتــی کرونــا ،فقــط یــک عــدد نیســت ...اینهــا
انســانهایی بودنــد کــه تــا دیــروز نفــس میکشــیدند»...
«باالخــره وزارت بهداشــت اعــام کــرد تهــران هــم در
وضعیــت قرمــز قــرار گرفتــه».
«در حالــی کــه بعضــی کشــورها پیــک کرونــا را رد کــردن
و دارن ســیر نزولــی را طــی میکنــن کشــور مــا همچنــان رکــود
میزنــه .همچنــان مســافرت ،عــدم توجــه ،تــا کــی باید تــاوان یه
عــده افــراد بیفکــرو پــس بدیــم؟»
«اســتان تهــران االن نزدیــک یــک ماهــه تــو وضعیــت
هشــدار قــرار داره ،بــا هــر منطقــی میشــینم حســاب میکنــم
میبینــم االن دیگــه تهــران بایــد تــو وضعیــت خیلــی قرمــز
باشــه».
«بزرگــواری کــه گمــان میکنــی چــون خــودت یــا دوســتان
و آشــنایان کنکــور دکتــری ،ارشــد یــا کارشناســی نــداری ،ایــن
مســأله بــه شــما مربــوط نمیشــود ،کرونــا ایــن حرفهــا ســرش
نمیشــود و اگــر خــدای نکــرده همهگیــری بیــش از ایــن اوج
بگیــرد ،همــه درگیرنــد ،حتــی شــما».
«االن رتبــه چهارمیــم بــرای فوتیهــای کرونــا بــا برگــزاری
کنکــور به مقــام قهرمانــی خواهیم رســید!»
«چنــد روز پیــش حریرچــی نگفــت تهــران مرکــز
کروناســت؟ حــاال بچههــای دکتــری رو بــدون تغییــر حــوزه
میکشــونین تــو کانــون کرونــا و میگیــن ایشــاهلل چیــزی
نمیشــه؟»
«وقتــی میگــن «خانــه بمانید!» منظورشــون این نیســت
کــه مهمونــی بگیریــد .یعنی تنها تــو خونــه بمانید».
« ۲۳۵خانــواده دیگــر داغدار شــد .خانوادههای بیشــتری
رو داغدار نکنید».
« 235جــان از دســت رفتــه ....ایــن روزهــای عجیــب...
ایــن روزگار ســیاه»...
« ۲۳۵نفــر دیــروز فــوت کــردن ۲۳۵ .نفرهایی کــه هر روز
 ۲۳۵خانــواده رو ســیاهپوش و غمگیــن و نگــران میکنــه .ذره
ذره خــون ســیاه داره بــه رگهــای جامعــه تزریــق میشــه!»

