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واکسن کرونا در جهان ساخته شد
اولین
ِ
والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهــوری روســیه
امــروز بــه طــور رســمی از ســاخت نخســتین
واکســن کرونــا و ثبــت ایــن واکســن در ایــن
کشــور خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا ،پوتیــن
بهداشــت روســیه موفــق بــه
گفــت :وزارت
ِ
ســاخت واکســن کرونــا شــده اســت .وی
همچنیــن گفــت :یکــی از دخترانــم در برابــر
کرونــا ویــروس واکســینه شــده اســت.

بــه گفتــه وی ،واکســن بــا همــکاری مشــترک
وزارت دفــاع ایــن کشــور و مؤسســه تحقیقــات
گامالیــا ســاخته شــد .آزمایشــات بالینــی ایــن
واکســن در هجدهــم مــاه ژوئــن انجــام گرفــت
و تمامــی  ۳۸داوطلــب دریافتکننــده ایــن
واکســن در برابــر ویــروس مصــون هســتند.
پوتیــن همچنیــن از وزیــر بهداشــت روســیه
درخواســت کــرد تــا او را در مــورد کلیــه مراحــل
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ایــن واکســن مطلــع ســازد ایــن درحالــی اســت
کــه پوتیــن تأکیــد کــرد او از تأثیرگــذاری کامــل
ایــن واکســن و مصــون ســاختن افــراد در برابــر
ویــروس آگاهــی دارد .روز گذشــته «کریــل
دمیتریــف» رئیــس صنــدوق ســرمایهگذاری
مســتقیم روســیه کــه در حــال تأمیــن اعتبــار
آزمایشــات واکســن کرونــا در ایــن کشــور اســت،
اظهــار داشــت :روســیه بــه طــور ســنتی در تولیــد
واکســنها بســیار قــوی بــوده و واکســن مــا در
واقــع نوعــی کپیبــرداری از واکســن ابــوال اســت

کــه پنــج ســال پیــش در مســکو تهیه شــده اســت.
بــه گفتــه دمیتریــف کــه در کارآزماییهــای اولیــه
بالینــی واکســن شــرکت کــرده ،واکســن کرونــای
روســیه بــه ایــن دلیــل توانســته پیشــروی کنــد کــه
نســخه ارتقا یافته از واکســن قبلی علیــه ویروس
ســندرم تنفســی خاورمیانــه (مــرس) اســت.
ســازمان بهداشــت جهانــی امــروز اعــام کــرد
دربــاره اثربخشــی و مکانیســم واکســن ضــد
کرونــای روســی در حــال گفــت و گــو بــا طــرف
روســی هســتیم.
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در کشور انجام شده است.

اســتانهای مازنــدران ،تهــران ،قــم ،گلســتان،
خراســان شــمالی ،اردبیــل ،اصفهــان ،البرز ،خراســان
رضــوی ،کرمــان ،ســمنان ،آذربایجــان شــرقی ،مرکزی،
یــزد و گیــان در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.

اســتانهای فــارس ،ایــام ،لرســتان ،هرمــزگان،
زنجــان ،قزویــن ،آذربایجــان غربــی ،بوشــهر ،همــدان،
چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه و بویــر احمــد در
وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران
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