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شماری از کشورها در پی شیوع گونه
جهش یافته کووید 19در بریتانیا ،مرزهای
خود را روی این کشور بستند

درســت در روزهایــی کــه مــردم بریتانیــا
خوشــحال از آغاز واکسیناســیون عمومی
جامعه کرونا در این کشور ،به استقبال کریسمس
و ســال نــو میــادی میرفتنــد ،با انتشــار
ویروســی مواجه شــدند کــه برخالف گونــه قبلیاش
حاال پسوند «انگلیســی» دارد .البته به گفته مسئوالن
ایــن کشــور ،ویروســی کــه بریتانیاییهــا آن را -VUI
 »۰۱/۲۰۲۰۱۲نامگــذاری کردهانــد ،نــوع جهشیافتــه
کوویــد  19اســت و آنطــور کــه بوریــس جانســون
نخستوزیر انگلیس میگوید ،تنها تفاوت آن با گونه
قبلی این است که  70برابر بیشتر قدرت سرایت دارد.
اگرچه مقامات بریتانیا و ســازمانهای جهانی اعالم
کردند «شــواهدی درباره شــدت میزان مرگباری نوع
جدید ویروس ،تفاوت رفتار آن در برابر درمان واکسن
یــا رونــد درمانی آن وجود نــدارد ».اما ســرعت باالی
انتشارگونهجدید،کافیبودتاسناریویمقابلهکشورها
در مواجهه با کرونایی که از ووهان چین آغاز شد ،این
بار سریعتر تکرار شود؛ بر همین اساس بود که شماری
از کشورها یکی پس از دیگری مرزهای خود را به روی
بریتانیاوبریتانیاییهابستند.
«کرونایانگلیسی»ازکجاآمد؟
یــک هفته پیش بــود که مت هنکوک وزیر بهداشــت
بریتانیا به نماینــدگان پارلمان این کشــور گفت گونه
جدیــدی از ویــروس کرونا شناســایی شــده که ممکن
است سرعت شیوع بیشتری داشته باشد .این در حالی
بود که دانمارک به تازگی بحران ناشــی از نوع جهش
یافته کرونا در نوعی راسو به نام مینک را از سر گذرانده
بود و در بریتانیا نیز گونهای از کرونا تحت عنوان «گونه
اســپانیایی» شــناخته میشــد ،اما فعالً فرض بر این
است که کرونای انگلیسی ،با گونههایی که در دانمارک
و هلند شناسایی شده است ،فرق دارد.
بمبکروناجدیدچهزمانیترکید؟
اگرچه هفته گذشــته نخستین خبر در این باره منتشر
شــد و بعــد از ســوی نخســتوزیر انگلیس رســمیت
یافــت ،امــا بــه گفتــه پروفســور آلــن مکنالی اســتاد
دانشگاه برمینگام ،تحقیقات در اینباره در چند هفته
گذشته انجام شــده بود .همزمان اعالم شد این گونه
جدید نخستین بار در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) 3
ماه پیش مشاهده شد و حاال در ماه نوامبر(آبان-آذر)
حدود یکچهارم از مبتالیان به کرونا در لندن به این
نوع جدید مبتال شدهاند.
کرونــای انگلیســی از مرزهــای بریتانیــا خارج شــده
است؟
«ماریا ون کرخوو» سرپرست فنی کووید  ۱۹برای سازمان
بهداشتجهانی،اعالمکردکهنوعجدیدازکروناویروس
تاکنوندردانمارک،هلندواسترالیاشناساییشدهاست.
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کرونای انگلیسی

همچنین مقامهای وزارت بهداشت ایتالیا اعالم کردند
کــه این کشــور اولین بیمــار مبتال به نوع جدیــد ویروس
کرونــا را شناســایی کــرده اســت .بنــا بــه گــزارش وزارت
بهداشــت ایتالیا ،بیمار شناســایی شــده مبتال به همان
ویروسی است که در بریتانیا کشف شده است .این بیمار
و همسرش چند روز پیش با هواپیما از انگلیس وارد رم
شدند و اکنون در قرنطینه بسر میبرند.
واکنشاروپاچهبود؟
هلند که با انگلیس مرز دریایی دارد ،نخستین کشوری
بود که پروازهای بریتانیا به خاک کشــورش را ممنوع
کــرد .بــا اینکــه هلنــد ،قوانین ســفت و ســختی برای
مهــار همهگیری وضــع کرده امــا روز یکشــنبه ابتالی
بیــش از  ۱۳هزار نفر به این ویروس در کشــور به ثبت
رســید که به نســبت آنچه در هلند میگذشت بیشتر
اســت .عددی که ساکنان این کشور را نسبت به شیوع
«کرونای انگلیسی» نگرانتر کرده است.
عالوهبرهلند،بلژیکپروازهاوقطارهاییکهازبریتانیا
میآیند را از نیمهشــب یکشــنبه متوقف کرده است.
نخستوزیر ایتالیا هم خبر داد که دولت آماده اعالم
تصمیمــی برای لغــو همه پروازهــا از بریتانیا اســت.
ایرلند کــه معموالً ترافیک مســافری قابل توجهی با
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همه پروازها
بین ایران و انگلیس لغو شد

انگلیس در این وقت از ســال دارد ،اعالم کرد پروازها
از انگلیس ،ولز و اســکاتلند بایــد حداقل به مدت ۴۸
ساعت ممنوع شود .وزارت ترابری آلمان هم نشستن
پروازهای بریتانیا را از نیمهشب یکشنبه متوقف کرده
است .فرانسه نیز همه مسیرهای پروازی به بریتانیا را
به مدت دو شبانهروز ممنوع کرده است .یعنی نه آدم
و نه بار بین دو کشــور نباید جابهجا شــود .اتریش هم
میخواهد پروازها از بریتانیا را محدود کند .بلغارستان
هم پروازها از بریتانیا را تا یک ماه و نیم آینده محدود
کرده است.
در این میان افزایش مبتالیان به کووید  ۱۹ -در سیدنی
باعث شــده کــه ایالتها و قلمروهای دیگر اســترالیا،
مرزهایشان با بزرگترین شهر این کشور را قطع کنند.
بسیاری از خطوط هوایی در روز دوشنبه پروازهایشان
به این ایالت استرالیا را متوقف کردند .چرا که فکر می
کنند افزایش ابتالها ناشی از شیوع گونه جدید باشند.
واکنشسایرکشورهابهکرونایجدیدچهبود؟
عربســتان ســعودی بــا هــدف جلوگیری از گســترش
گونــه جدید ویــروس کرونا کــه در بریتانیا شــیوع پیدا
کرده اســت تمامی پروازهای بینالمللــی را لغو کرد
و حــج عمــره زائــران خارجــی را بــه حالــت تعلیــق

ایران برای مقابله با گونه جدید ویروس چه کرد؟
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ســعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشــکی در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواست
به منظــور رعایت اقدامات احتیاطی بــرای مقابله با نوع جهش یافته ویــروس کووید  ۱۹در برخی
کشــورها ،کلیه پروازهای خطوط هوایی شــرکتهای ایرانی به مقصد کشــور انگلســتان لغو شــود.
نمکــی همچنین در نامهای به علی رضا رئیســی معاون بهداشــت وزارت بهداشــت بر «ضرورت
بررســی دقیق مســافرین از مبدأ انگلیس به مقصد ایران ،انجام تســت ،قرنطینه و مراقبت کامل
از آنهــا و تشــدید نظارتهــا و مراقبت و انجام آزمایشــات کوویــد  ۱۹در کلیه مبــادی ورودی هوایی
بخصــوص پروازهایی که از مبدأ کشــورهای اروپایی صورت میپذیرد» تأکید کــرد .در پی این نامه،
«تــورج دهقانی زنگنه» رییس ســازمان هواپیمایی خبــر داد همه پروازهای لندن تــا دو هفته آینده
لغو شــد .به گفته وی«اکثر مسافران از طریق شــرکت هواپیمایی ترکیه وارد ایران میشدند که این
شرکت نیز پروازهای خود به لندن را لغو کرده است ».رییس سازمان هواپیمایی افزود« :همچنین
پرواز شــرکتهای هواپیمایی خارجی که اقدام به انتقال مسافران از لندن به تهران کنند لغو میشود
و در نهایت اگر مســافر بیماری وارد کشور شود از طریق وزارت بهداشت قرنطینه میشود » .وی در
مورد پرواز به کشورهای اروپایی که احتمال شیوع ویروس جهش یافته در آنها وجود دارد نیز افزود:
«ما منتظر نتیجهگیری وزارت بهداشــت هســتیم و در صورت اعالم ایــن وزارتخانه مبنی بر وجود
این ویروس در کشورهای دیگر ،بهطور قطع پرواز به این کشورها نیز لغو میشود».
با وجــود اینکه پروازهای ایران به مقصد انگلیس به دلیل شــیوع کرونای جدید انگلیســی به دســتور
وزارت بهداشــت تعلیق شــده اســت ،اما معــاون هوانوردی و امــور بینالملل ســازمان هواپیمایی
کشــوری خبر داد که آخرین پرواز به مقصد این کشــور فردا سهشــنبه آن هم به صورت یکطرفه انجام
میشــود .ابوالقاســم جاللی اعالم کرد ،این پرواز تنها مســافرانی را که از تهران قصــد دارند به لندن
بروند ،میبرد و برای بازگشــت به صورت خالی برمیگردد .البته کروی پروازی ایرانی نیز که حدود ۱۴
نفر هســتند در لندن ســوار بر این هواپیما شــده و پس از این پرواز دیگری به انگلستان انجام نخواهد
شد.

درآورد .این کشور یکشنبه شب اعالم کرد که مرزهای
زمینــی ،دریایی و هوایی این کشــور را به دنبال شــیوع
گونه جدیــدی از ویروس کرونا در کشــورهای غربی از
جمله انگلیس به صورت موقت بســته اســت .کانادا
نیــز تمامی پروازها از مبدأ بریتانیا را لغو کرده اســت.
ترکیه هم بــه صورت محدود پروازها از بریتانیا را لغو
کرده اســت .سلطاننشــین عمان نیز روز دوشنبه در
راستای اتخاذ اقدامات ســختگیران ه تر برای مبارزه با
ویــروس کرونا ،هرگونــه ورود به این کشــور و خروج از
آن را از صبــح فردا به مــدت یک هفته ممنوع اعالم
کــرد .منطقه ویــژه اداری هنگ کنگ چیــن پروازهای
مسافری از این کشور اروپایی را لغو کرد.
دربریتانیاچهخبراست؟
بوریــس جانســون بــه تازگی اعــام کــرد کــه از بامداد
یکشنبه ،لندن و تمام مناطق جنوب شرق که در سطح
ســوم محدودیتهای کرونایی قرار دارند ،وارد ســطح
چهارم خواهند شد .این سطح ،مشابه شرایط قرنطینه
اســت و افــراد باید به غیــر از موارد اضطــراری در خانه
بمانند؛ همچنین تمام فروشگاههای غیر ضروری اعم
از کافهها ،رســتورانها ،کلوبهای شــبانه ،ســالنهای
بدنسازی و آرایشگاهها تعطیل شــده و خانوادههایی
کــه در یک حلقــه ارتباطی قرار دارند ،قــادر به مالقات
بــا یکدیگر حتی بیــرون از خانه نیســتند .همچنین در
اســکاتلند و ولــز اعمــال محدودیتهــای کرونایــی بــا
جدیت بیشــتری پیگیری میشــود .این محدودیتها
زمانی شدیدتر شد که وزیر بهداشت انگلیس اعالم کرد
شیوع گونه جهشیافته و جدید ویروس کرونا از کنترل
خارج شــده است .نخســتوزیر بریتانیا هم قرار است
در یــک نشســت اضطــراری بررســی محدودیتهای
سفر به بریتانیا را بررسی کند .انگلیس تاکنون باالترین
گومیر ناشــی از کرونا در اروپا را داشته و تعداد
نرخ مر 
مبتالیان به بیماری کووید 19-در این کشور از دو میلیون
نفر فراتر رفته است.
آیــا واکســن کرونــا جلــوی ابتال بــه ویــروس جدید را
میگیرد؟
بریتانیا نخستین کشوری بود که واکسن ساخت شرکت
امریکایی فایزر را تأیید کرد و نخســتین کشوری بود که
واکسیناســیون عمومی کرونا را انجام داد؛ حال ســؤال
و نگرانی بســیاری این اســت که آیا واکسنهای ساخته
شــده ،توانایــی مهــار گونــه جدیــد را دارند یا نــه؟ وزیر
بهداشــت آلمان در پاســخ به این ســؤال با اســتناد به
توگوهای متخصصان اتحادیه اروپا» گفته است:
«گف 
«طبق همه آنچه که ما تاکنون میدانیم ســویه جدید
ویروس ،هیچ تأثیری بر واکســنهای کرونا ندارد و این
واکسنهای موجود به همان اندازه در پیشگیری از ابتال
به کرونا مؤثر باقی میمانند».

