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چرا دستورالعمل وزارت بهداشت در آژانسهای مسافرتی اجرا نمیشود؟

ن توقف مسافران مبتال به کرونا
پرواز بدو 
بهخاطر برخط نبودن سامانه استعالم

کارشناسان ازالزام همراهی مردم در پی کاهش محدودیتها و رنگبندی جدید شهرها میگویند

مسئولیتهای فردی ،اجتماعی و خانوادگی
در کاهش روند بستری کووید19

یادداشت

کرونا در کمین رنگها
فریبا خان احمدی،
حمیده امینیفرد  ،مهسا قوی قلب
خبرنگار

قیمت واکسن آنفلوانزا ۱۹۲ ،هزار تومان

سرپرست ســازمان تدارکات پزشکی گفت :واکسن
آنفلوانزا در داروخانه مرکزی جمعیت هالل احمر
توزیع شــد .بهگزارش ایسنا ،دکتر علیرضا عسکری
با اشــاره به تأمین واکســن آنفلوانزا توسط سازمان
تدارکات پزشکی گفت :این واکسن (واکسی گریپ)
ساخت فرانسه است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه این واکســن بــرای همه
گروههای ســنی موجود اســت افزود :برابر مقررات
برای دریافت واکســن آنفلوانزا از داروخانه مرکزی
هالل احمر همراه داشــتن کارت ملی الزامی است
و به هر کدملی یک واکسن آنفلوانزا تعلق میگیرد.
سرپرست ســازمان تدارکات پزشکی جمعیت

هــال احمر افــزود :شــرایط نگهداری این واکســن
در یخچال اســت و با توجه به شــیوع ویروس کرونا
و همزمانــی آن با آنفلوانزا در فصل ســرما ،توصیه
میشــود افراد بویژه کودکان ،بیماران و ســالمندان
واکسن آنفلوانزا را با تجویز پزشک تزریق کنند.
همچنین حیدر محمــدی ،مدیرکل امور دارو و
مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به
واردات واکسن آنفلوانزا با ارز نیمایی ،گفت :با توجه
به اینکه این محموله جدید واکســن آنفلوانزا با ارز
نیمایی وارد شــده اســت ،قیمت آن برای مصرف
کننــده ۱۹۲ ،هــزار تومــان خواهد بود و شــهروندان
میتوانند آن را از داروخانههای منتخب تهیه کنند.

برش

و نادیــده گرفتــن دســتورالعملها و مقــررات
ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا در دو مــاه اول پاییز
و همزمــان بــا تاخــت و تــاز ویــروس کرونــا آمار
فــوت و ابتــای کرونــا بــه باالتریــن میــزان در 10
ماه گذشــته رســید و شــمار جانباختــگان به مرز
 500مــرگ در روز نزدیــک شــده بود بعــد از آن
بود کــه اول آذرماه به دســتور رئیس ســتاد ملی
مقابله با کرونا شــهرهای قرمز قرنطینه شدند و
یک هفتــه بعد از اعمال ایــن محدودیتها دور
کار شدن تمام کارمندان نیز به این دایره اضافه
شــد .حــاال در آســتانه دوازدهمیــن روز از اعمال
محدودیتهــا و تعطیلــی تهران و بیــش از 150
شــهر قرمز بنا به اذعان رؤســای بیمارستانهای
تهــران بــار مراجعــه بیمــاران کوویــد 19بــه
بیمارستانها کم شده است.
ëëوضعیت نارنجی شهرها استاندارد خاصی دارد
معــاون ســتاد عملیــات فرماندهــی مقابله با
کرونــا درباره تغییر رنگ تهــران از وضعیت قرمز
بــه نارنجی به «ایران» میگوید :در  10روز گذشــته
موارد بستری و آمار مراجعه به بیمارستانها روند
افزایشــی نداشــته اســت هر چند که روند کاهشی
معناداری هم مشــاهده نمیکنیم و هنوز در پیک
سوم بیماری هستیم اما گزارشها نشان میدهد
با وجود آنکه آمار بســتری و موارد مرگ و میر باال
است اما مقداری از پیک بیماری کم شده است.
دکتــر نادر توکلی در ادامه با بیان اینکه موارد
بســتری در تهران بــه کمتر از  50درصد رســیده
اســت ،میافزاید :هــم اینک روزانــه بین  550تا
 600بیمــار مبتــا بــه کووید 19در تهران بســتری
میشــوند ایــن عــدد در دو هفتــه گذشــته باالی
 900تــا هــزار بیمــار بــود .همچنیــن فوتیهــای
تهــران که دارای تســت پی ســی آر مثبت بودند
در دو هفته گذشــته همیشــه بیش از  100نفر بود
امــا این رقم در چند روز گذشــته به زیر عدد 100
رســیده است .برای مثال موارد فوتیهای استان
تهــران در روز گذشــته ( 11آذرمــاه)  74نفــر بود.
بنابراین شــاخص تعداد بستری به ازای پوشش
جمعیتــی تعییــن کننــده تغییــر رنــگ شــهرها
اســت در تهران نیز بر این اســاس از شنبه صبح
وضعیت نارنجی اعالم میشود.
او بــا بیــان اینکــه تعییــن محدودیتهــا در
شــهرهای با وضعیــت نارنجــی اســتانداردهای
خــاص خــودش را دارد عنــوان میکنــد :در
محدوده فــاز نارنجی بر خالف قرمز ،یک ســوم
کارکنان ادارهها میتوانند دورکاری کنند و عالوه
بر مشاغل خدماتی و امدادی همچنین مشاغل
گروه دوم نیز باز هستند.
معــاون ســتاد عملیــات فرماندهــی مقابله با
کرونا درباره منع تردد شبانه در تهران نیز میگوید:
محدودیتهای رفت و آمدهای ساعت  9شب به
بعد کماکان اجرا میشــود ولی تدابیر آن همچون
دو هفته گذشته نخواهد بود یعنی اینگونه نیست
کــه محدودیتهای کاملــی در زمینه تــردد ایجاد
شود همچنین پیشنهاد شده فعالیت مشاغلی از
قبیل رستورانها ،کافی شاپها و پاساژها به حالت
عادی برگردد البته همه این موارد امروز در جلسه
ســتاد ملی مقابله با کرونا بررســی و نهایی خواهد
شد به هر حال وضعیت نارنجی استاندارد خاصی
دارد و محدودیتهــا براســاس وضعیت نارنجی
اعمال خواهد شد.

الزمه کاهش محدودیتها؛ پای کار بودن مردم و مسئوالن
رئیــس کمیتــه امنیتی ســتاد ملی مقابله با کرونــا گفت :الزمه کاهــش محدودیتها و
رعایت فاصله اجتماعی این است که مسئوالن و مردم در سراسر کشور پای کار باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین ذوالفقاری در نشست ستاد مقابله با کرونای
تهران با بیان اینکه در چندین جلسه اعالم کردیم که این کاهش بیماری با سایر اقداماتی
که صورت گرفته است ،باید همزمان با هم مدیریت شود ،گفت :اگر یکباره محدودیتها را
برداریم باید به محدودیتهای مجدد باز گردیم و هزینهاش بسیار باالست .وی افزود :یک
همت باال الزم اســت تا به کاهش محدودیتها دست یابیم چرا که اگر دستورالعملهای
بهداشــتی رعایت میشــد امــروز به این نقطه نمیرســیدیم تا با مرگ  ۴۰۰تــا  ۵۰۰نفر در
روز مواجه باشــیم و بخواهیم دوباره شــروع کنیم و اعمال محدودیتهای ســنگین داشته
باشیم.
ذوالفقاری گفت :مشکل ما این است که دستورالعمل بهداشتی بهصورت جدی مورد
توجه همه اقشار قرار نگرفته است .رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی
مقابلــه با کرونــا گفت :اعمال محدودیتها براســاس شــاخصهای مورد نظــر در وزارت
بهداشــت انجــام میگیرد.او گفــت :این مرحلــه از محدودیتها دو هفتهای بــود که از روز
شنبه بهصورت یک هفته اعمال میشود .وی گفت :طبق اعالم وزارت بهداشت وضعیت
تهــران از وضــع قرمز به وضعیت نارنجی تغییر یافته اســت و از روز شــنبه تا آخر هفته بر
مبنای وضعیت نارنجی در تهران اعمال محدودیت خواهد شد.
ذوالفقــاری افــزود :آخر هفته آینده وضعیت تهران دوباره براســاس شــاخصها مورد
ارزیابــی قرار میگیرد و اگر مردم ،مســئوالن ،دســتگاهها و نهادها رعایــت کنند و ما با روند
کاهشی ابتالها مواجه شویم ،به سمت وضع زرد میرویم ،اما اگر دستورالعملها رعایت
نشد ممکن است هفته بعد به وضعیت قرمز برگردیم؛ این موضوع برای همه دارای پیام
اســت .وی گفت :طرحهای جامع هوشــمند محدودیتهای کرونایی تا پایان ســال تداوم
دارد و اگر میخواهیم این محدودیتها کم شود باید شیوهنامهها را رعایت کنیم.
ذوالفقاری گفت :باید شــیوهنامههای بهداشتی بهصورت جدی مورد توجه همه اقشار
قرار بگیرد و بر اســاس طرح جامع هوشــمند محدودیتهای کرونایی ،هر هفته وضعیت
اســتانها بررســی میشــود .یعنــی اگر اســتانی این هفتــه وضعیتــش از قرمز بــه نارنجی
تغییــر کــرد ،محدودیتها کم میشــود ،امــا اگر در هفتــه آینده وضعیت بــه حالت قرمز
برگشــت ،محدودیتها بیشــتر میشــود .وی گفت :اگر به ازای هر صد نفر  ۱۰نفر بســتری
باشــد وضعیت شهر قرمز اســت ،اگر بستریها زیر عدد  ۶باشد یعنی بین  ۶تا چهار باشد
وضعیت نارنجی است و اگر زیر عدد چهار باشد وضعیت زرد است.
ذوالفقــاری افــزود :اگــر میخواهیــم محدودیتهــا کــم شــود؛ بایــد مردم ،مســئوالن،
سازمانها و نهادها و همه بخشها بویژه در رعایت شیوهنامههای بهداشتی جدی باشند.

دکتر توکلی با تأکید بر اینکه تغییر رنگبندی
شــهرها بــه مفهــوم تغییــر رفتــار بهداشــتی
شهروندان نیست میافزاید :همواره نکته اصلی
در لغــو و کاهــش محدودیتهــا همراهی مردم
اســت .کماکان رفتارهایی کــه در وضعیت قرمز
داشــتیم بایــد ادامــه پیــدا کننــد و فاصلهگذاری
اجتماعی بشدت باید رعایت شود.
ëëتجلی مسئولیتپذیری مردم بدون اعمال زور
اردشــیر گراوند ،جامعه شــناس به رفتارهای
شــهروندان طــی دو هفتــه اخیر با وجــود اعمال
محدودیتهای شــدید اشــاره میکنــد و معتقد
است کنترل رفتارها موجب شده ناهنجاریهای
اجتماعــی کــه در شــرایط کرونایی همــان عمل
نکردن بــه رعایت پروتکلها معنی میشــود ،تا
حدود زیادی کاهش یابد.
به گفته او ،بحث مسئولیت اجتماعی و اینکه
شــهروندان در برابــر وظایــف خــود مســئولیت
دارند ،یک بحث جهانشــمول اســت که همیشه
وجود داشــته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت
و مربوط به جغرافیای خاصی نیست.
او میگویــد« :شــهروندی که اخالقگراســت
و بــه قوانین احتــرام میگــذارد ،نمیتواند از زیر
بــار مســئولیت اجتماعــی شــانه خالی کنــد ،اما
زمانیکه دولتها به ابزاری مثل اعمال جریمه

و اجــرای محدودیتهــای ســختگیرانه متوســل
میشــوند ،یعنــی بخشــی از مــردم خواســته یــا
ناخواســته بــه مســئولیت اجتماعیشــان عمــل
نمیکننــد .البتــه کــه اگر مــا بتوانیــم افــراد را در
یک فرآیند اجتماعی ســازی ،مسئولیتپذیر بار
بیاوریــم و کاری کنیم کــه در برابر همه رویدادها
و اتفاقات احساس وظیفه کرده و به مسئولیت و
نقششــان آگاه بوده و بدرستی عمل کنند ،حتماً
نظــام اجتماعی هم از آن بهرهمند خواهد شــد
و به ساماندهی امور دیگر هم منتج میشود».
گراونــد میگویــد« :در دو هفتــه اخیــر مــا بــا
یــک سیســتم اجبــار مواجــه شــدیم کــه اساســاً
هــم نمیتوانیــم منکــر نتیجــه بخش بــودن آن
شــویم ،آمــار فوتیهــا و مبتالیان به تبــع همین
محدودیتهــا و کنتــرل ترددها کاهــش یافت و
مطمئنــاً اگر ابــزار جریمه نبود ،بخشــی ازمردم
همچنــان رفتارهای غیرمســئوالنه گذشــته خود
را تکرار میکردند .بنابرایــن نمیتوانیم بگوییم
که همه شهروندان به مسئولیت اجتماعی خود
تحــت شــرایط آگاهانــه عمــل کردهاند ،بخشــی
از تــرس جریمــه بــه ایــن فرآینــد تــن دادهانــد،
اگرچه معتقدم درصورتیکه رابطه شــهروندان
و مدیــران یک رابطه محکم و برمبنای اعتماد و
اطمینان باشد ،بسیاری از هنجارهای اجتماعی

 ۲۹۰هزار خودرو جریمه کرونایی شدند

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا گفــت :در
مجمــوع حــدود  ۲۹۰هــزار جریمــه در
بخشهای مختلف انجام شــد که  ۷۰درصد
ایــن جریمههــا برای ورود به شــهرهای قرمز
و نارنجــی بــوده و  ۳۰درصــد از ایــن میــزان
جریمه برای ترددهای شــبانه (از ســاعت ۲۱
شب تا  ۴صبح) اتفاق افتاده است.
ســردار ســید کمــال هادیانفــر با اشــاره به
اجــرای طرح محدودیتهای تردد در کشــور
به باشگاه خبرنگاران گفت :از ابتدای اجرای
طــرح محدودیتهای تردد در کشــور تاکنون
براســاس آنچه که ســتاد ملی مقابله با کرونا

ابــاغ کــرده اســت،به رغــم شــرایط جــوی
بــد نیروهــای پلیس راهــور به طــور کامل در
محورهای شــمالی کشور و محورهای متأثر از
بارش برف و باران حضور داشتهاند.
او ادامــه داد :مــردم هم همــکاری کاملی
با ما داشــتند و هماهنگ با دســتورالعملها
و اطالعرســانیها عمل کردند و در هیچ یک
از مبــادی ورودی یا خروجی شــهرها تنش یا
درگیــری با مــردم را نداشــتیم و همــه از این
طرح تمکین کردند.
وی بــا بیــان اینکه حدود  ۵۱۱هــزار تذکر و
عــودت خودروها را به مبدأ داشــتیم ،افزود:

بــا توصیه و تذکر هم رعایت میشــود و البته راه
حل درست هم مبتنی بر فرهنگسازی گسترده
و متقاعد کردن شــهروندان اســت که باید تأکید
کنم مختص کشــور ما نیســت ،اما تا زمانیکه به
راه حلهــای بهینه دســت پیــدا نکردیم ،تهدید
و مجازاتهــای بازدارنــده و کنتــرل کننــده مثل
اعمــال جریمه میتواند بســیاری از مــردم را به
اجــرای قانون وادار کند .به اعتقاد من این فشــار
سیستمی توانست در دو هفته اخیر موفق ظاهر
شــود .امــا نگرانیهــا از این اســت کــه به محض
اینکــه ایــن فشــار و اجبــار برداشــته شــود ،ایــن
مســئولیتپذیری تا چــه اندازه ادامــه مییابد و
اینجاســت کــه رابطــه اجتماعــی میتوانــد مؤثر
باشــد .بویژه هم اکنون که اعــام کردهاند برخی
شهرها از قرمز به نارنجی تغییر رنگ داده و بیم
آن میرود که دوباره به شــرایط قبل بازگردیم و
تعداد فوتیها افزایش یابد ،رفتار شهروندان در
هفتههــای آینده نشــان میدهد که آیــا میتوان
بدون اعمال زور ،مسئولیت پذیر بود یا نه؟
ëëشرایط هنوز عادی نیست باید مراقب باشیم
نازنین ملکیان ،جامعه شناس و استاد دانشگاه
نیــز با بیان اینکــه وضعیت به گونهای نیســت که
بتــوان بــا خــروج از وضعیت قرمــز محدودیتها
را برداشــت ،به «ایران» میگوید :تهران به لحاظ
زندگــی اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی شــرایط
خاصــی دارد و با برداشــته شــدن محدودیتها با
سرعت بســیار زیادی دوباره به وضعیت قرمز باز
خواهیم گشت؛ باید همانند روزهای اول قرنطینه
همــه افراد جامعــه محدودیتهــا و پروتکلهای
بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند .بسته بودن
دانشــگاهها و مدارس نیز باید ادامهدار باشد ،زیرا
کــودکان و نوجوانــان ناقــان خوبــی بــرای انتقال
ویروس کرونا هستند.
به گفته او ،اگر بخواهیم فکر کنیم که شرایط
عادی شــده ،دوباره آمار به سرعت بسیار زیادی
بــاال خواهد رفــت .پاییــن ماندن آمار ،مســتلزم
ایــن اســت کــه دولــت و ســتاد مبــارزه بــا کرونا،
محدودیتها را به طور کامل برندارند ،شهرهای
بزرگــی همانند تهران بایــد تعریفهای خاصی
درخصــوص اجــرای رعایــت پروتکلها داشــته
باشــند و اگر برخــی محدودیتها قرار اســت که
برداشــته شــوند بایــد از جهــات دیگــری مراقب
بود که بیماری دوبــاره بازنگردد ،بهعنوان مثال
اگــر بنــا باشــد منع رفــت و آمد برداشــته شــود،
همچنان یک ســری از اصناف باید بسته بمانند.
درســت اســت کــه ایــن امــر میتواند مشــکالت
اقتصادی برای دستهای از مردم بهدنبال داشته
باشــد اما چاره دیگری وجود ندارد و باید دســت
به دســت هم دهیم تــا این چرخه زودتر از میان
برداشته شود.
ملکیــان در ادامــه اضافــه میکند :بــه تهران
بهدلیــل داشــتن موقعیــت اداری ،بایــد به طور
ویــژه و خــاص نگاه شــود و در خصــوص رفت و
آمد مردم در ســطح شــهر و همچنیــن برگزاری
نشستها و جلسات مســئوالن باید نگاهی ویژه
داشته باشــیم .با ادامه روند رعایت پروتکلها و
مســئولیتپذیری بیشتر شــهروندان ،همهگیری
کرونــا و چرخــهای کــه در آن گرفتــار شــدهایم و
سبب انتقال بیماری شده است ،بتدریج از میان
برداشته خواهد شد.

 ۴۱۰هــزار پیامک را بــرای افراد متخلف که با
پالک غیر بومی قصد ورود به شهرهای قرمز
و نارنجی داشتند و هم برای ممنوعیت تردد
شــبانه در ساعات  ۲۱شــب تا  ۴صبح ارسال
کردهایم.
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا افــزود :مــا در
روزهــای اول تأکید کردیم که پیامکها صرفاً
بــرای تذکــر اســت و اعمــال جریمــه انجــام
ندادیــم که ایــن کار در شــهرها و راهها انجام
شــد و تأکید کردیم که همکاران ما در شهرها
به صورت دســتی جریمه نکننــد و دوربینها
این مسؤلیت را عهدهدار بودند.

خبـــر

در حالی که به روزهای پایانی تعطیلی دو هفتهای
تهــران و  160شــهر قرمــز نزدیــک میشــویم،
حــاال مســئوالن ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا
حامــل خبرهــای خوشــی از وضعیــت تهــران و
 96شــهر دیگر در کشــور هســتند؛ نتیجــه اعمال
محدودیتهــای فــاز اول در آبــان مــاه بــه ثمــر
نشســته و موارد بســتری بیمــاران در تهران و 96
شــهر دیگر بــه کمتــر از  50درصد کاهــش یافته
اســت اگرچه همچنان نگرانیهــا از تکرار تجربه
اردیبهشت و بازگشت مجدد به اوج قله بیماری
بــه قوت خودش باقی اســت .بر اســاس گزارش
ارائه شــده از ســوی سخنگوی ســتاد ملی مقابله
بــا کرونــا؛ از مجموع  ۱۶۰شــهری کــه از یکم آذر
ماه جزو شــهرهای قرمز قرار داشــت ،حدود ۶۴
شهرســتان در وضعیــت قرمــز باقــی ماندهاند،
 ۲۷۸شــهر نیــز در وضعیت نارنجی و  ۱۰۶شــهر
هــم در وضعیــت زرد قــرار خواهنــد داشــت.
دکتــر علیرضــا رئیســی اعــام کــرده اســت؛ در
شــهرهایی که تغییر وضعیت دادهاند ،از شــنبه
محدودیتهــا بــا توجه به وضعیت جدیدشــان
اعمال خواهد شد.
براســاس اعــام ســخنگوی ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا؛ شــهر تهــران نیــز از صبــح
شــنبه از وضعیــت قرمز بــه وضعیــت نارنجی
تغییــر میکنــد و بــا ایــن حســاب مجموعــهای
از محدودیتهــا و منــع فعالیــت گروههــای
شغلی دســته دوم در شهر تهران لغو میشود.
همچنیــن برخــی محدودیتهــا همچــون
جلوگیری از برگزاری مراسم آیینی و محدودیت
حضــور کارمنــدان در ادارات نیز ادامــه خواهد
داشــت .آثــار محدودیتهــای اعمال شــده در
ریتم شــهری نیز قابل مشاهده است .به شکلی
کــه تا حدود  ۳۰درصد تراکــم در تهران کاهش
پیــدا کرده و تراکــم در حملونقــل عمومی نیز
 30درصد خلوتتر از قبل شــده است .مطابق
آنچه رئیس ســتاد فرماندهــی عملیات مقابله
با کرونا در پایتخت اعالم کرده است؛  ۱۴۵هزار
بازدید توسط تیمهای تلفیقی در حوزه نظارت
انجام شــده که در پی آن مشــخص شــده بیش
از  ۹۰درصــد اصنــاف همــکاری مناســبی را در
اعمال محدودیتها داشــتهاند .همچنین ۳۳
هــزار خــودرو ممنوعیــت ورود بــه تهــران برای
آنهــا اعمال شــده و  ۲۵هزار خــودرو نیز اعمال
محدودیت تردد شــبانه برای آنها انجام شــده
است.
همچنیــن بنــا به اعــام رئیس اتــاق اصناف
تهران از شــنبه هفته آینــده 15 ،آذرماه صاحبان
واحدهــای صنفــی بــه جــز گروههــای  ٣و  ٤بــه
شــرط رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی
میتواننــد مغازههای خود را بــاز کنند .در رابطه
با محدودیت تردد شــبانه در تهــران نیز مطابق
آنچــه رئیــس کمیتــه اجتماعی ،انتظامی ســتاد
ملــی مدیریــت کرونــا اعــام کــرده اســت؛ در
استمرار طرح هوشمند مدیریت کرونا همچنان
منع تردد شــبانه از روز شنبه در شهرهای قرمز و
نارنجی ادامه خواهد داشــت .از شنبه تهرانیها
طبــق روال دو هفته گذشــته از ســاعت  21شــب
از خانههایشــان ممنوع الخروج میشــوند این
منع تــردد بــرای لغــو دورهمیهــای خانوادگی
گذاشته شده که به گفته دکتر علیرضا زالی سهم
باالیی در میزان سرایت بیماری دارد.
اگرچــه میــزان فوتیهــا و مــوارد بســتری در
مراکز درمانی شــهرهای قرمز روند کاهشی را در
پیش گرفته با وجود این؛ رئیس ستاد فرماندهی
عملیات مقابله با کرونا هشــدار میدهد شرایط
در استان تهران ناپایدار و شکننده است و باید با
متانت ،حساب شــده و با برنامهریزی الیهبندی
شــده حرکــت کنیــم .گزارشهــای دریافتــی از
اســتانها نشــان از رعایــت متوســط حــدود ۸۵
درصد پروتکلهای بهداشتی نظیر زدن ماسک
و حفــظ فاصلهگــذاری اجتماعــی و اجتنــاب از
حضــور در دورهمیهــا دارد بــا این حال دســت
انــدرکاران مدیریت بیمــاری کرونا نگــران تکرار
تجربه اردیبهشت ماه هستند اینکه مبادا دوباره
مــردم دچار خــوش خیالی کاذب و عــادی انگار
پنــداری شــوند و پــس از پایــان قرنطینــه دوباره
پیــک ابتال و مــرگ و میرها افســار گســیختهتر از
قبل عمل کند .تجربه  10ماه گذشــته بیانگر این
واقعیت اســت که در ســایه همین بیتوجهیها

مبتالیــان گــزارش شــده روزانه در کشــور شــامل دو
گــروه از بیماران مبتال به کووید 19هســتند؛ گروه اول
بیمــاران ســرپاییاند و گــروه دوم بیمارانی هســتند
که در بیمارستانها بســتری میشوند .تعداد موارد
احسان مصطفوی واقعــی ابتــای روزانه در دنیــا و همچنین کشــور ما
استاد
اپیدمیولوژی بیشــتر از آمارهــای رســمی اعالم شــده اســت؛ چرا
وعضو هیأت علمی
ً
انستیتو پاستور
کــه معموال بیماران بــا عالئم خفیف و بیعالمت و
ایران
افــراد عالمتداری که به مراکز بهداشــتی و درمانی
مراجعه نمی کنند مورد آزمایش قرار نمیگیرند و گزارش نمیشــوند .در
عین حال در مورد آزمایش مولکولی پی ســی آر ،حدود  30درصد جواب
منفــی کاذب مطرح اســت که به این معنی اســت که حــدود  30درصد از
افرادی که واقعاً بیمار هستند جواب آزمایش آنها منفی میشود.
بررســی رونــد موارد ابتالی قطعــی کووید 19در یک و نیــم ماه اخیر در
کشــور بیانگر افزایــش قابل توجه مــوارد ابتالی روزانه اســت؛ بهطوری که
در ایــن مــدت آمار ابتال از حــدود  3هزار مورد به حــدود  12هزار نفر مورد
در روز رســید کــه افزایــش قابل توجهی را نشــان میدهد .ســهم زیادی از
این بیماران جدید شناســایی شــده مربوط به بیماران سرپایی بوده است.
در کنتــرل کوویــد 19ایــن موضــوع اهمیــت دارد که تــا حد امــکان بتوانیم
بیماران را بهصورت ســرپایی و قبل از بســتری در بیمارســتانها شناسایی
کنیم .این شناســایی زودهنگام ،نوعی مراقبت پیشگیرانه برای جداسازی
بیمــاران کــم عالمت و شــروع درمــان زودرس بــرای پیشــگیری از ابتال به
اشــکال شــدیدتر بیماری اســت .در  45روز گذشــته روند بیماران ســرپایی
ســیر صعودی داشــته و این خبر خوبی اســت که نشــانگر توجه بیشــتر به
پیشــگیری در مقابــل نگاه درمانی اســت .اما نکته حائــز اهمیت در رابطه
با شناســایی مبتالیان ســرپایی ،مراقبت و جداســازی این افراد اســت تا از
گســترش بیشــتر ویروس به ســایر افراد جلوگیری شــود که یکــی از اهداف
برنامــهای کــه تحت عنوان طرح شــهید قاســم ســلیمانی در کشــور دنبال
میشود ،همین شناسایی زودهنگام بیماران و مراقبت از آنها است.
روند بیماران بستری در مراکز درمانی نیز تقریباً از یک ماه گذشته سیر
نزولی پیدا کرده اســت .این روند کاهشــی ،بار مراجعه به بیمارســتانها و
مراکز درمانی را کمتر میکند و اجازه استراحت نسبی به پرسنل بهداشتی
و درمانــی را میدهــد .بهدنبــال مداخالتــی کــه از هفتــه اول آبــان ماه در
 43شــهر کشــور که -در دســتهبندی قرمز قرار گرفته بودند -اعمال شــد و
همراهی ای که مردم انجام دادند ،موجب شــد تا موج ســهمگینی که در
پیک ســوم اپیدمی در این شــهرها در حال وقوع بود ،رونــد نزولی به خود
بگیــرد .در عین حال محدودیتهای جدید و هماهنگی هم از اول آذرماه
در سراســر کشــور کلید خورد ولی انتظار داریم اثربخشی مداخالت جدید
آذرمــاه را در رونــد بیمــاران بســتری و مرگ ،حــدود دو تا ســه هفته بعد،
یعنــی حداقــل از هفته بعد شــاهد باشــیم .بنابراین کاهش روند بســتری
مبتالیــان بــه بیماری کوویــد 19را نمیتوان بــه مداخالت اعمال شــده در
آذرماه مرتبط دانست ولی قسمتی از آن مرتبط با اعمال محدودیتها و
مداخالتی اســت که از اول آبان ماه اعمال شده است .کاهش موارد مرگ
در یــک هفتــه اخیر نیــز متأثر از رونــد نزولی مــوارد بســتری در هفتههای
گذشــته اســت و این روندهای نزولی موارد بستری و مرگ گویای آن است
که روند نزولی پیک ســهمگین ســوم اپیدمی در کشــور احتماالً آغاز شــده
اســت .ایــن رونــد نزولی از طرفــی به همراهی بیشــتر مــردم در تبعیت از
دســتورات بهداشــتی و جــدی گرفتــن مجدد بیمــاری مربوط میشــود .از
طرفــی هــم تأثیــر مداخــات و تعطیالت بــر کاهش گســترش ویروس در
جامعه است و در عین حال قسمتی از این کاهش به ذات ویروس مربوط
اســت .باید توجه داشت که این روند کاهنده هر چند مهم و امیدوارکننده
اســت اما شــرایط فعلی را باید شکننده دانســت و نباید به این سیر نزولی
خوشبین بود .در عین حال کاهش دمای هوا و حضور افراد در محیطهای
سربســته ،اوضــاع را در پاییــز ســختتر کــرده اســت .بنابراین اگــر مراقب
نباشــیم و مدیریت مناســبی را برای کنتــرل اپیدمی دنبــال نکنیم ممکن
است موج بعدی سهمگینتر از موج فعلی باشد.
در ادامه روند کنترلی اپیدمی ،باید بر اســاس تجاربی که اندوخته ایم،
در بعضی از سیاســت هایمان تجدیدنظر و ســعی کنیم مدیریت اپیدمی
بیشــتر از قبل به ســمت مدیریت مبتنی بر شــواهد علمی و در عین حال
مشــارکتی پیــش برود و ســعی کنیــم در تصمیــم گیریها و اجــرا ،مردم و
خبــرگان علمی را بیشــتر مشــارکت دهیم .انتظار اســت در هر تصمیمی،
هزینه اثربخشی مداخالت را بررسی کرده باشیم و ارزیابی ای از مداخالت
پس از اجرای آنها داشته باشیم .در عین حال انتظار است مدیریت واحد
و منســجم تــری داشــته باشــیم و نهایتــاً اینکه نظارتهــا را تا حــد امکان
جدیتــر دنبــال کنیــم؛ زیــرا اگر بهتریــن مداخالت هــم اعمال شــود ولی
نظارت مناسب اعمال نشود ،نتیجه کافی حاصل نمیشود.
آنچــه مســلم اســت؛ اگــر بهتریــن سیاســتگذاریها را هــم انجــام
دهیــم امــا همراهــی مردم بــا برنامههــای مــا اتفاق نیفتــد ،نبایــد انتظار
اثربخشــی مناســب مداخالت را داشــته باشــیم .هر فردی در این اپیدمی
مســئولیتهایی در ابعــاد فــردی و اجتماعی دارد .در بعد فــردی ،انتظار
اســت بهداشــت فــردی را رعایــت کــرده ،ماســک بزنند ،شســت و شــوی
مداوم دســتها را با آب و صابون داشــته باشند و فاصلهگذاری فیزیکی را
رعایت کنند .از منظر اجتماعی نیز هر فردی باید خودش را در برابر سایر
افــراد مســئول بداند و در صــورت ابتال و شــک به بیماری خــود ،از حضور
در اجتمــاع پرهیــز کند و دســتورالعملهای بهداشــتی اعالمی نظیر عدم
حضور در مکانهای شــلوغ ،تعطیلی کسب و کار و پرهیز از دورهمیهای
خانوادگــی رعایت شــود .به طــور مثال ،همزمــان با اعــام محدودیتها
شاهد افزایش دورهمیهای خانوادگی و دوستانه هستیم که متأسفانه در
بعضــی از موارد باعث میشــود یک فرد آلــوده در خانواده عالوه بر بیمار
کردن اعضای خانواده خود ،دوســتان و نزدیکان دیگرش را هم آلوده کند
که رعایت این موضوع ،یک مسئولیت اجتماعی است.

فوت  ۳۶۲بیمار کرونایی در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی گفــت :تاکنون
 ۹۸۹هزار و  ۵۷۲بیمار قطعی مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شــده
و بــا فوت  ۳۶۲بیمار دیگر از مبتالیان قطعی ،شــمار جانباختگان قطعی
بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۴۸هزار و  ۹۹۰نفر رسید.
به گزارش وبدا ،دکتر ســیما سادات الری با اعالم آخرین آمار مبتالیان
و جانباختــگان کرونــا در ایــران افــزود :از ظهــر  11آذرمــاه تا ظهــر ( ۱۲آذر
 )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۶۲۱بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۲۴۶نفر بستری شدند.
بــا این حســاب ،مجموع بیمــاران کووید  ۱۹در کشــور به  ۹۸۹هــزار و ۵۷۲
نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشــبختانه تاکنون  ۶۸۸هزار و ۵۴
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند .همچنین
 ۵۸۲۸نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید  ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری
تحــت مراقبــت قرار دارند و تاکنــون  ۶میلیون و  ۲۱۲هــزار و  ۶۹۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری افــزود :در حــال حاضــر  ۶۴شهرســتان در وضعیــت قرمــز۲۷۸ ،
شهرستان نارنجی و  ۱۰۶شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

