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۷۹میلیون نفر در وضعیت هشدار
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا بــا بیــان اینکــه  ۷۹میلیــون نفــر
جمعیــت در شــهرهای مختلــف کشــور در
وضعیــت هــای هشــدار  ۳،۲و ۱کرونــا بــه ســر
مــی برنــد ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه پــس از
گذشــت چهــار تــا پنــج هفتــه از محدودیــت
هــای جدیــد کرونــا ،شــاهد کاهــش مــرگ و
میــر ناشــی از ایــن بیمــاری در کشــور باشــیم.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا رئیســی بــا اشــاره

بــه اعمــال محدودیــت هــای جدیــد کرونــا
از امــروز ،گفــت :گزارشــی از رونــد بیمــاری
در  ۴۳شــهری کــه قبــاً در آنهــا محدودیــت
ایجــاد کــرده بودیــم ،داده شــد .خبــر خــوب
ایــن اســت کــه محدودیــت هــای اعمــال شــده
در ایــن شــهرها کــه وضعیــت قرمــز داشــتند
مؤثــر بــوده و  ۴۱شــهر رونــد نزولــی بیمــاری را
طــی مــی کننــد ،در یکــی از شهرســتان هــا نیــز
رونــد نزولــی شــروع شــده و دو مــورد دیگــر
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آغاز توزیع تستهای تولید داخلی آزمایش سریع کرونا از امروز
هنــوز زمــان خواهــد بــرد کــه رونــد نزولــی
بیمــاری شــروع شــود.
معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد :مــا هفــت
برنامــه مشــخص داریــم کــه یکــی از آنهــا
بحــث محدودیتهــای هوشــمند اســت ،امــا
بقیــه برنامههــا هــم بایــد اجرایــی شــوند .از
امــروز تســتهای تولیــد داخلــی آزمایــش
ســریع کرونــا ( آنتــیژن) آغــاز میشــود و
امــروز  ۱۰۰هــزار تســت دســتمان رســیده

اســت کــه بیــن مراکــز بهداشــتی درمانــی
کشــور توزیــع خواهــد شــد و انتظــار داریــم
طــی ایــن هفتــه و هفتــه آینــده بتوانیــم میــزان
تســتها را بــه حــدود  70 - 80هــزار و طــی
دو هفتــه بــه مــرز  ۱۰۰هــزار تســت روزانــه
برســانیم .ایــن تس ـتها در مراکــز بهداشــتی
رایــگان انجــام میشــود و ایــن کار در کنتــرل
و قطــع زنجیــره بیمــاری بســیار مؤثــر خواهــد
بــود.
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تا کنون
پنج میلیون و  ۷۴۷هزار و ۳۲۵
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
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اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،قــم ،آذربایجــان
شــرقی ،خراســان جنوبــی ،ســمنان ،قزویــن ،لرســتان،
اردبیــل ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و
بویراحمــد ،گیــان ،بوشــهر ،زنجــان ،ایــام ،خراســان
رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحــال و بختیــاری ،البــرز،

آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمــان ،خراســان شــمالی،
همــدان ،یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز قــرار
دارند.
اســتانهای هرمــزگان ،فــارس ،گلســتان و سیســتان و
بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد.
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