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سخنگوی وزارت بهداشت :برای خرید واکسن کرونا از هندوستان ،روسیه و چین تالش میکنیم
جزئیات طرح ورود به اماکن متبرکه با کارت ملی

ســخنگوی وزارت بهداشــت خبــر داد :در صورتــی کــه
نتایــج آزمایــش بالینــی واکســن ایرانــی کرونــا در دیمــاه
امســال مثبــت باشــد ،پیشبینــی میشــود کــه تزریــق
و اســتفاده عمومــی واکســن از تیرمــاه ســال آینــده آغــاز
شــود .بــه گــزارش ایرنــا ســیما ســادات الری روز دوشــنبه
در حاشــیه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اســتان
مازنــدران گفــت :هماکنــون چهــار شــرکت داخلــی برای
تولیــد واکســن ایرانــی کرونــا فعــال هســتند کــه تولیــدات
یــک شــرکت مرحلــه آزمایــش بالینــی واکســن خــود را
اوایــل دی مــاه ســالجاری شــروع میکنــد .در صــورت
مثبــت بــودن نتیجــه آزمایــش بالینــی واکســن ایرانــی،

پیشبینــی میشــود کــه اوایــل تیرمــاه ســالجاری
(تابســتان) روی افــراد مشــمول کــه گروههــای بــا ریســک
بــاال هســتند ،اســتفاده شــود .معــاون وزیــر بهداشــت
همچنیــن گفــت :عــاوه بــر پیگیــری دریافــت واکســن از
کواکــس (یــک برنامــه جهانــی واکســن کرونــا بــا هدایــت
ســازمان بهداشــت جهانــی) کــه حــدود  ۱۸۶کشــور
جهــان از جملــه جمهــوری اســامی عضــو آن هســتند،
از ســه کشــور دیگــر نیــز رایزنــی بــرای خریــد واکســن در
دســت اجراســت .الری کشــورهایی کــه وزارت بهداشــت
و درمــان در حــال رایزنــی بــرای خریــد واکســن کوویــد ۱۹
از آنهاســت را شــامل هندوســتان ،روســیه و چیــن اعــام
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کــرد و اظهــار داشــت :براســاس برنامهریــزی در صــورت
خریــد واکســن و حتــی تولیــد داخلــی آن ،واکســن در
مرحلــه نخســت روی حــدود  ۲۰درصــد از جمعیــت
ایرانــی انجــام میشــود کــه اولویــت بــا گروههــای پرخطر
و ســایر افــرادی کــه در معــرض خطــر باالیــی از ابتــا بــه
ویــروس قــرار دارنــد خواهــد بــود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت و درمــان در بخــش دیگــری
از ســخنانش گفــت :در حــال حاضــر روزانــه بهطــور
میانگیــن  ۵۰هــزار تســت کرونــا در مراکــز دولتــی و
خصوصــی سراســر کشــور انجــام میشــود و بــزودی آمــار
تســت کرونــا رپیــد (تســت ســریع) کشــور نیــز بــه  ۱۰۰هزار

نفــر میرســد.
الری میانگیــن هزینــه تســت کرونــا اعــم از پــی ســی آر
( )PCRرا بــا احتســاب دفترچــه شــرکتهای بیمــهای
در مراکــز دولتــی و غیردولتــی بیــن  ۱۰۰تــا  ۳۰۰هــزار
تومــان بــرای هــر نفــر اعــام کــرد.
وی در مــورد طــرح تــردد بــا کارت ملــی در اماکــن
عمومــی در ســطح کشــور نیــز گفــت :براســاس ایــن
طــرح تمــام افــراد بایــد بــرای حضــور در اماکــن عمومــی
و ســفرها کارت ملــی بــه همــراه داشــته باشــند و بــا
نهادینــه شــدن ایــن طــرح امــکان بازگشــایی اماکــن
متبرکــه نیــز میتوانــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
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تا کنون
 ۶میلیون و  ۷۵۰هزار و ۳۵۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
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 ۱۲شهرســتان در وضعیــت قرمــز ۲۸۸ ،شهرســتان نارنجــی و  ۱۴۸شهرســتان در
وضعیــت زرد قــرار دارنــد.

شهرســتان هــای زریــن دشــت در اســتان فــارس ،بافــت در اســتان کرمــان ،گمیشــان
در اســتان گلســتان ،آســتارا ،بندرانزلــی ،رودســر و تالــش در اســتان گیــان و آمــل،
بهشــهر ،رامســر ،گلــوگاه و نــکا در اســتان مازنــدران در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.
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