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کــوتاه از
کــــرونا

فریــد بهرامــی معــاون ســامت و تربیــت بدنــی
آمــوزش و پــرورش لرســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه
دانشآمــوزان مبتــا بــه کرونــا در شهرســتان
سلســله در محیــط مدرســه بــه کرونــا مبتــا
نشــدهاند ،اظهــار داشــت ۲۱ :دانشآمــوز قبــل از
بازگشــایی مــدارس در ایــن شهرســتان بــه بیماری
کرونــا مبتــا شــده بودنــد کــه  ۱۸دانشآمــوز نیــز
در روزهــای  ۲۱و  ۲۲شــهریور مــاه بــه ایــن بیمــاری

مبتــا شــدند .بــه گفتــه وی ،بــه منظــور پیشــگیری
از شــیوع ویــروس کرونــا در مــدارس اســتان از
ورود دانشآمــوزان مبتــا بــه مــدارس جلوگیــری
میشــود و هیــچ دانشآمــوز مبتــا اجــازه ورود
بــه مــدارس را نــدارد .ایرنــا
سیدحســن آقــا میــری ،واعظی که ســال گذشــته
خلــع لبــاس شــد بــا انتشــار عکســی از ابتــای خــود
بــه کرونــا خبــر داد و گفــت در دفتــر کار خــود ،خــود
را قرنطینــه کــرده اســت .انتخاب
براســاس اعــام وزارت بهداشــت هنــد ،ظــرف
 ۲۴ســاعت گذشــته  ۹۲هــزار و  ۷۱نفــر دیگــر
در ایــن کشــور بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــدند.
اســکای نیــوز
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ســردار حمیــدی رئیــس پلیــس راهــور
تهــران گفــت :در شــش مــاه گذشــته تصــادف
موتورســیکلتها بــه خاطــر افزایــش تــردد و
شــرایط کرونایــی نســبت بــه شــش ماهــه ســال
گذشــته  ١۴درصــد افزایــش داشــته اســت .ایســنا
مقامــات بهداشــت روســیه اعــام کردنــد کــه
اولیــن ســری واکســن کرونــا ایــن کشــور از امــروز
در تمامــی نواحــی روســیه توزیــع میشــود.
خبرگــزاری تــاس
محمــد صائینــی معــاون بهداشــتی دانشــگاه
علومپزشــکی اســتان زنجــان خبــرداد :از ابتــدای
شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون  ۱۰هــزارو  ۴۹۸نفــر
در بیمارســتانهای اســتان بســتری شــدهاند کــه
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از ایــن تعــداد تســت کرونــای ســه هــزارو  ۴۵۹نفــر،
معــادل  ۳۳درصــد مثبــت اعــام شــده اســت.
ایرنــا
رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری
گفــت :گزارشهــای موجــود حاکــی از آن اســت
کــه افــراد دارای  ۱۶تــا  ۴۵ســال در هفتههــای
اخیــر بیشــترین ابتــا بــه ویــروس کرونــا را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .بــه گفتــه وی بــا توجــه
بــه رشــد فزاینــده تعــداد بیمــاران ســرپایی در
اســتان ،بیشــترین تعــداد ایــن بیمــاران را جوانــان
تشــکیل دادهانــد کــه بــه  ۲دلیــل کتمــان بیمــاری
و بیتوجهــی بــه روشهــای مراقبتــی خــود را در
شــرایط ســخت قــرار میدهنــد .ایرنــا
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تا کنون
سه میلیون و  ۵۸۶هزار و ۸۴۸
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتانهای تهــران ،مازنــدران ،گیــان ،قــم،
اصفهــان ،خراســان رضــوی ،آذربایجــان شــرقی،
کرمــان ،خراســان شــمالی ،ســمنان ،یــزد ،زنجــان و
قزویــن در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.

اســتانهای آذربایجــان غربــی ،البــرز ،فــارس ،لرســتان،
هرمــزگان ،اردبیل ،بوشــهر ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد،
خراســان جنوبــی ،مرکــزی ،ایــام ،چهارمحــال و بختیــاری،
گلســتان و خوزســتان در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.
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