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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از فاز دوم محدودیتهای هوشمند خبر داد

ممانعت از ورود بیماران کرونایی به اماکن عمومی
با بررسی کارت ملی

دقیقــه پاســخ میدهــد و در مراکــز دولتــی آن را توزیــع میکنیــم
کــه بــه صــورت رایــگان انجــام میشــود .همــکاران مــا میتواننــد
در صــورت نیــاز بــرای انجــام ایــن تســتها بــه درب منــازل
هــم مراجعــه کننــد .وی بــا بیــان اینکــه تعطیلــی سراســری راه
حــل نیســت ،گفــت :راه حــل اصلــی ایــن اســت کــه بتوانیــم زود
بیمــاران را شناســایی و ایزولــه کنیــم .یکــی از اقداماتــی کــه بــه آن
امیــد دارم ،راهانــدازی قرنطینههاســت .بســیاری از افــراد امــکان
ایزولــه کــردن در منــزل یــا توانایــی مراقبــت از فــرد مبتــا را ندارنــد
یــا یــک ســالمند در آن خانــه حضــور دارد ،ایــن افــراد بهتــر اســت
کــه در نقاهتگاههــا تــا  ۱۴روز قرنطینــه باشــند کــه در ایــن مراکــز
پرســتار و ...داریــم.
وی دربــاره رهگیــری هوشــمند کرونــا مثبتهــا نیــز گفــت:
مــا تمــام آزمایشــگاههای کشــور را بــه هــم متصــل کردیــم و
نتیجــه هــر آزمایــش در بانــک اطالعاتــی مــا وجــود دارد .اکنــون
خطــوط هوایــی کشــور بــه ایــن بانــک اطالعاتــی وصــل هســتند

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و معــاون
بهداشــت وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه
جامعه راهبردهــای فعلــی مــا شــامل افزایــش شناســایی
بیمــاران ،قرنطینــه افــراد مثبــت ،قرنطینه معکوس
افــراد آســیبپذیر و ...اســت ،از پیشــنهاد ایجــاد سیســتمی
هوشــمند بــرای منــع تــردد کرونــا مثبتهــا در اماکــن پرتجمــع
و پرتــردد خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا رئیســی بــا بیــان
اینکــه بحــث منــع تــردد از ســاعت  ۹شــب تــا چهــار صبــح ،امــروز
نهایــی شــد ،افــزود :همــه موافقــت کردنــد کــه ایــن طــرح از امروز
اجــرا شــود کــه خوشــبختانه ایــن اتفــاق افتــاد .جریمــه متخلفــان
نیــز  ۲۰۰هــزار تومــان اســت .یعنــی تــردد داخــل شــهر از  ۲۱شــب
تــا چهــار صبــح  ۲۰۰هــزار تومــان جریمــه دارد.
وی دربــاره وضعیــت تــردد مشــاغل ضــروری ماننــد
ســوپرمارکتها و ...گفــت :کشــور دچــار یــک بحــران بــه نــام کرونا
اســت .حتمــاً بایــد بــه صــورت کامــل و جامــع بــه محدودیتهــا
نــگاه کنیــم و بایــد یادمــان باشــد کــه چــرا ایــن
تصمیمــات اتخــاذ شــده اســت .بایــد اصــل
طــرح را در نظــر داشــته باشــیم .اکنــون در
وضعیتــی قــرار گرفتیــم کــه هیــچ کــدام از
اعضــای ســتاد ملــی و مســئوالن بــه صــورت
دلبخواهــی محدودیــت ایجــاد نکردهانــد.
رئیســی تأکیــد کــرد :همیــن اتفــاق و
محدودیتهــا در  ۴۳شــهر قرمــز کــه
وضعیــت شــدیدی داشــتند از پنجــم آبــان
مــاه رخ داد و گــزارش آن دلگرمکننــده بــود.
بــه طــوری کــه از  ۴۳شــهر کــه محدودیــت
ایجــاد کردیــم و ســیر صعــودی بیمــاری در
آنهــا بســیار شــدید بــود ۴۰ ،شــهر کامــاً ســیر
نزولــی طــی میکننــد ،یکــی از شــهرها بــه یکی از پیشنهادات در دست بررسی این است که از ورود
تازگــی ســیر نزول ـیاش را آغــاز کــرده و در دو بیماران کرونایی به محل های پرتردد و پرتجمع حتی اماکن
شــهر هــم رشــد بیمــاری متوقــف شــده اســت .مقدس ،پاساژها ،وسایل حمل و نقل عمومی و ...جلوگیری کنیم
ایــن نشــان میدهــد کــه طــرح مؤثــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه «اکنــون  ۱۶۰شــهر قرمــز کــه همــه مراکــز و هرکــس بخواهــد ســوار شــود ،اول اســتعالم میشــود و اگــر
اســتانها جــزو آن هســتند ،بالــغ بــر  ۵۳میلیــون جمعیــت را مثبــت باشــد ،نمیتوانــد ســوار شــود .قطــار رجــا هــم بــه ایــن
شــامل میشــود» ادامــه داد :در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،سیســتم وصــل شــده و از  ۹صبــح تــا بعــد از ظهــر روز گذشــته
پیشــنهاداتی هــم مطــرح شــد که آقــای رئیــس جمهوری دســتور  ۶۷نفــر مثبــت شناســایی کــرده و از ســوار شــدن آنهــا بــه قطــار
دادنــد کمیتــه امنیتــی و اجتماعــی قــرارگاه مقابلــه بــا کرونــا ،آن ممانعــت شــده اســت .در زمینــه تاکســیهای اینترنتــی هــم
پیشــنهادات را هــم بررســی کننــد .از جملــه ایــن پیشــنهادات  ۱۳۰۰تــا  ۱۴۰۰راننــده کرونــا مثبــت بودنــد کــه از مســافرپذیری
اســتفاده از سیســتمی هوشــمند بــود تــا بتوانیــم از ورود افــراد منــع شــدهاند .در اتوبوســرانی هــم از دوشــنبه وصــل میشــود.
کــه دچــار بیمــاری بــوده و کرونــا مثبــت هســتند ،بــه محلهــای قــرار شــده بلیــت اتوبــوس از ایــن بــه بعــد بــا کارت ملــی ارائــه
پرتــردد و پرتجمــع و حتــی اماکــن مقــدس ،پاســاژها ،وســایل شــود و بتــوان از نظــر کرونــا آنهــا را بررســی کــرد .طــی دو روز
گذشــته  ۸۴۰هــزار اســتعالم از بانــک اطالعاتــی مــا گرفتــه شــده
حمــل و نقــل عمومــی و ...جلوگیــری کنیــم.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفــت :راهبــرد دیگرمــان اســت .رئیســی گفــت :ایــن اقدامــات در کنــار افزایــش تســت
بحــث تســتها اســت .خوشــبختانه ســتاد اجرایــی فرمــان امــا معنــیدار میشــود .زیــرا مثبتهــا شناســایی شــده و تــا ۱۴
(ره) بــا میدانــی کــه بــه شــرکتها دانــش بنیــان داخلــی داده ،روز حــق ســفر ندارنــد .حــال همانطــور کــه گفتــم االن توانایــی
باعــث شــده کــه اکنــون کیــت تشــخیص ســریع داخلــی تولیــد داریــم کــه همــه افــراد را بتــوان از طریــق کارت ملــی یــا کــد
شــده و روزانــه تــا  ۱۰۰هــزار تســت تولیــد میکننــد و از دیــروز اولیــن ملــی در پاســاژها و همــه مراکــز خدماتــی و تفریحــی ،مذهبــی
تولیداتشــان در اختیــار مــا قــرار گرفــت کــه در اســتانها توزیــع و ...اســتعالم کــرد تــا اگــر کرونــا مثبــت بودنــد ،از ورود آن فــرد
شــده اســت .ضمنــاً تس ـتهای  pcrرا هــم از روزانــه  ۲۰هــزار تــا ممانعــت شــود .بایــد افــراد بیمــار را در خانــه یــا نقاهتــگاه نگــه
بــه  ۴۲هــزار تســت رســاندهایم .ایــن تســتهای ســریع در  ۲۵داریــم ،نــه اینکــه تعطیــل کنیــم.
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همچنــان مهمتریــن موضــوع بــرای کاربــران ایرانــی بیماری
کروناست .بخصوص با محدودیتهایی که از شنبه ایجاد شده
و خیلیهــا دربارهاش مینویســند و عکسهایی از تعطیلیها
یــا شــلوغی خیابــان و مترو منتشــر میکنند .نگرانیهــا درباره
شرایط کرونا در کشور و مشکالت تعطیالت و محدودیتهای
ایجاد شده را در بسیاری از نوشتهها میبینیم:
«وضعیت پادگانها دقیقاً کجای محدودیتهایکرونا
دیده شــده؟! چرا تــوی پادگانهــا ،تعطیلــی و دورکاری برای
پرســنل واجبه اما برای ســربازها نه؟ سالمت ســربازها ارزش
نداره؟ ماهایی که سرباز داریم ،حق نگران بودن نداریم؟»
«بــا ایــن وضــع تعطیلــی معلــوم شــد عامــل انتقال
ویــروس کرونــا کافههــا ،کتابفروشــیها و لباسفروشــیها
بودن».
«پــای حرف مردم که بشــینی میفهمی ،ترس نداشــتن
نون شــب از کرونا گرفتن بیشــتره ...دوهفته تعطیلی مشــاغل
بــدون پشــتوانه مالــی و مردمــی که روزبــهروز فقیرتر میشــن و
آمار تلفاتی که تغییــر چندانی نخواهد کرد وقتی همین مردم
مجبور میشن پشت کرکرههای بسته مغازه هاشون کار کنن»...
«مســأله اینــه کــه تعطیلــی واقعــاً تعطیلــی بــه معنا
قرنطینــه کامــل شــهر نیســت .االن کلــی از شــرکتا همچنان
بازن(مثل شرکت ما) چون ابالغیه اومده که باز باشن»
«االن دیگــه تعطیلــی جــدی جدی ،جدی شــده ولی
هنــوز خیلیهــا جــدی نمیگیرنــد بعضیها هم کــه هیچ چیز
جدی رو جدی نمیگیرند .حتی اگر قطعاً و لزوماً برای بقای
خودشون هم مسأله جدا جدی باشه»
«مثــل اینکــه کرونا فقط تــو کافه و آرایشــگاهها منتقل
میشه و خجالت میکشه بره تو بانک».
«چــه تعطیلــی کــه ملــت همچنــان تــو خیابونــا دارن
میچرخن و هیچکس تعطیل نیست؟!»
«دومیــن روز از تعطیلــی نیمبنــد دو هفتــهایتهران،
بواســطه جوالنکرونا ،ترافیک فوقالعاده سنگین و مردمی
که انگار بیشتر از روزهای دیگه بیرونن»
«معاون ستاد کرونای تهران گفته  83درصد مبتالیان
کرونــا از دورهمیهــای خانوادگی اســت .یکــی از نتیجههای
تعطیلی گسترده دامن زدن به این دورهمیها نیست؟»
«میگن بهخاطر اینکه دورهمیهای شبونه رو کم کنیم
منــع تردد ســاعت  ۹بــه بعد رو گذاشــتیم ،بعد تاکســیهای
اینترنتی رو آزاد گذاشتن .خب اونی که میخواد بره دورهمی
شبونه با تاکسی اینترنتی نمیتونه بره؟»
«پنــج صبــحتهــران ،بعد این بارون و مه  ۲۴ســاعته و
منع تردد شبانه یقیناً زیباست».
«ایــن قانــون منــع تردد بــرای دوچرخهســواری خیلی
خوبــه امیدوارم تا  ۱۵ســال دیگه که من میخــوام از میادین
خداخافظی کنم برقرار باشه».

