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کوتاه از کرونا

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خبر داد

عملیات ویژه برای یافتن تمساح
در دریاچه چیتگر

سیما سادات الری ،سخنگوی وزارت
بهداشت با بیان اینکه «همه ماسکها
در برابــر رطوبــت آســیبپذیرند و در
صورت مرطوب شدن ماسک ،حتی به
دلیل صحبت کــردن متمادی باید آن
را تعویــض کنیم» ،گفت :درخواســت
ما از مردم این اســت که در ایام بارانی
و برفــی ســال بــه منظــور پیشــگیری از
مرطوب شــدن ماســک مورد استفاده،
بدون چتر در ســطح شهر تردد نکنید،
حتمــاً ماســک جایگزیــن بــه همــراه
داشته باشید و در صورت خیس شدن
ماســک مــورد اســتفاده آن را تعویض
کنید.ایسنا
مقامــات کــره جنوبــی از تعطیلــی
مدارس در این کشور به دلیل افزایش
مــوارد ابتال بــه بیماری کوویــد ۱۹خبر
دادند .ژاپن تودی
بــا افزایــش مــوارد جدیــد ابتــا بــه
بیمــاری کوویــد ۱۹مقامــات آلمان از
اعمــال قرنطینــه کرونایــی همزمــان
بــا تعطیالت کریســمس خبــر دادند.
بــر اســاس ایــن محدودیتهــا از روز
چهارشــنبه تمامــی فروشــگاههای
غیرضروری و مــدارس تا دهم ژانویه
تعطیــل خواهنــد شــد و برگــزاری
دورهمیهــای تعطیالت کریســمس
تنهــا با حضور پنج نفــر از دو خانواده

شــایعه مشاهده تمســاح در دریاچه چیتگر ،به تعطیلی این دریاچه منجر شد .امروز سخنگوی سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از عملیات سه ایستگاه آتشنشانی برای بررسی احتمال
توگو با ایســنا در این بــاره اظهار
وجــود تمســاح در دریاچه چیتگر خبر داد .ســید جــال ملکی در گف 
کرد :در پی انتشــار اخبــاری مبنی بر احتمــال وجود تمســاح در آبهای دریاچه شــهدای خیلج فارس
در محــدوده شــمال غرب تهــران در روزهای گذشــته تیمهای آتشنشــانی نســبت به گشــتزنی در این
محدوده اقدام کردند .وی ادامه داد :تاکنون تمســاح یا حیوانی شبیه به آن در محیط پیرامونی دریاچه
مشاهده نشده است .در عین حال جلساتی در این خصوص با حضور همکاران آتشنشان ،شهرداری
منطقه ،مســئوالن دریاچه و افراد متخصص در این زمینه برگزار و مقرر شــد از امروز عملیات گشتزنی و
ط پیرامونی آن صورت گیرد.
توجوی آتشنشــانان بهصورت دقیقتر و کاملتر در دریاچه و محی 
جس 
توجوها با حضور سه ایستگاه
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی شــهرداری تهران با بیان اینکه جســ 
انجام خواهد گرفت گفت :آتشنشانان در محوطه پیرامونی دریاچه ،محوطه ساحل ،جنگل اطراف
توجو خواهند کــرد ،اگر مــوردی از چنین
و همچنیــن بــا اســتفاده از قایق ســطح آب را با دقت جســ 
حیوانی مشــاهده شــود با مشــورت با افراد متخصص که در این کارگروه حضور دارند ،نســبت به مهار
و صید آن اقدام خواهد شــد .در همین راســتا مهدی داوری مدیرعامل ســازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران در صفحه توئیتر خود نوشت«:در پی انتشار اخباری مبنی بر مشاهده تمساح در
توجو در
دریاچه شــهدای خلیج فارس ،تیمهای سازمان آتشنشانی از چند روز گذشته عملیات جس 
دریاچه را آغاز کردهاند که تا نتیجهگیری نهایی این عملیات ادامه خواهد داشت».

امکانپذیر است .سیانان
دکتر آنتونی فائوچی رئیس مؤسسه
ملــی آلــرژی و بیماریهــای عفونــی
امریــکا ،خبــر داد تولیدکننــدگان
دارو درایــاالت متحــده قصــد دارنــد
آزمایشهای بالینی واکســن کووید۱۹
روی زنان باردار و کودکان خردسال را
از ماه ژانویه آغاز کنند .ایسنا
وزیــر بهداشــت آلمــان از آژانــس
دارویــی اروپــا خواســت تــا ســریعتر
واکســن کروناویــروس را تأییــد کنــد.
سیانان
محمد فتحی رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی البــرز خبر داد :متأســفانه در
 ۲۴ساعت گذشته هشت بیمار کووید
 ۱۹جــان خــود را از دســت دادهانــد و
مجمــوع جــان باختگان ایــن بیماری
در اســتان به  ۲۴۷۰نفر رســیده است.
ایسنا
ســازمان غذا و داروي امریکا هشدار
داده اســت که چهار شــرکتکننده در
آزمایــش واکســن کوویــد  ۱۹شــرکت
امریکایی فایزر مبتــا به فلج صورت
شــدهاند .در همیــن رابطــه ناظــران
بریتانیایــی هــم هشــدار دادهانــد کــه
افــراد مبتال بــه انــواع آلرژیهــا نباید
واکســن کوویــد  ۱۹دریافــت کننــد.
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