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 45شهرستان در وضعیت حاد

ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمــن اشــاره
بــه وجــود  ۱۸۷شهرســتان بــا وضعیــت
قرمــز کرونــا در کشــور ،گفــت :از ایــن تعــداد
 ۴۵شهرســتان در وضعیــت حادتــر بیمــاری
هســتند .بهگــزارش ایســنا ،ســیما ســادات
الری ،گفــت :شهرســتانهای آذرشــهر ،جلفــا،
عجبشــیر و مراغــه در اســتان آذربایجــان
شــرقی ،شهرســتانهای ارومیــه ،اوشــنویه،
بــوکان ،ســلماس ،شــاهیندژ ،مهابــاد،

میانــدوآب و نقــده از اســتان آذربایجان غربی،
شهرســتانهای اصفهــان ،خمینیشــهر،
کاشــان و نجــف آبــاد از اســتان اصفهــان،
شهرســتان کــرج در اســتان البــرز ،دره شــهر
از اســتان ایــام ،شهرســتانهای تنگســتان
و دشــتی از اســتان بوشــهر ،شهرســتان هــای
تهــران ،دماونــد ،ری ،شــمیرانات و ورامیــن
از اســتان تهــران ،بروجــن و شــهرکرد از
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،بیرجنــد
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از خراســان جنوبــی ،ســبزوار از خراســان
رضــوی ،شهرســتانهای قــم ،ســمنان ،یــزد،
شهرســتان بیجــار از کردســتان ،اســامآباد
غــرب ،جــوانرود ،ســرپل ذهــاب ،کرمانشــاه،
گیالنغــرب و هریــس از اســتان کرمانشــاه،
شهرســتان بویراحمــد از اســتان کهگیلویــه و
بویــر احمــد ،شهرســتان خرمآبــاد از اســتان
لرســتان ،اراک در اســتان مرکــزی ،رزن و مالیــر
از اســتان همــدان از جملــه شهرســتانهای بــا
بیشــترین بــروز بیمــاری در کشــور هســتند.
الری ادامــه داد :امیدواریــم بــا عمــل بیشــتر
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مــردم بــه توصیههــای بهداشــتی و جدیــت
و اهتمــام بیشــتر مســئوالن در اعمــال
محدودیتهــا و نظــارت مطلوبتــر بــر
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در اماکــن
عمومــی و ...شــاهد توقــف رونــد نگــران کننــده
شــیوع بیمــاری در ایــن شهرســتانها باشــیم.
وی در خاتمــه ،گفــت :بــا توجــه بــه تعطیــات
پیــش رو از مــردم میخواهیــم بــا پرهیــز از
بــروز رفتارهــای اجتماعــی خطرآفریــن از
هرگونــه اقــدام ســفر بهطــور جــد خــودداری
کننــد.
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تا کنون
چهار میلیون و  ۳۶۹هزار و ۶۲۲
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتان هــای تهــران ،اصفهــان ،قــم ،آذربایجــان شــرقی،
خراســان جنوبــی ،ســمنان ،قزویــن ،لرســتان ،اردبیــل،
خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد ،گیالن ،بوشــهر،
زنجــان ،ایــام ،خراســان رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحــال و

بختیــاری ،البــرز ،آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمان ،خراســان
شــمالی ،همــدان و یــزد در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.
اســتان هــای کردســتان ،هرمــزگان ،فــارس و گلســتان
نیــز در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران
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