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مینــو محــرز محقــق اصلــی پــروژه تولیــد واکســن
ایرانــی کرونــا و عضــو کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه
بــا کرونــا بــا اشــاره بــه جزئیــات فــاز اول انجــام تســت
انســانی واکســن کرونــای ایرانــی ،گفــت :احتمــاالً فــاز
اول تســت انســانی ایــن واکســن از هفتــه اول دی ماه
آغــاز میشــود.
بـ ه گــزارش ایســنا وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون تعــداد
بســیار زیــادی بــرای شــرکت در تســت انســانی
داوطلــب شــدهاند ،گفــت :فــاز اول تســت انســانی
واکســن کرونــای ایرانــی بــا  ۵۶نفــر آغــاز میشــود؛
در ایــن فــاز دو تزریــق بــرای داوطلبــان در فاصلــه دو
هفتــه انجــام میشــود ،یعنــی ابتــدا یــک تزریــق را
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آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا با  ۵۶نفر
انجــام میدهنــد و دو هفتــه بعــد هــم تزریــق دوم
را انجــام میدهنــد .محــرز ادامــه داد :از آنجایــی کــه
شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹در ســطح شــهر زیــاد اســت
و ممکــن اســت آنتیبــادی افــراد دچــار اشــکال
شــود ،در ســری اول داوطلبیــن در یــک جــای خــاص
نگهــداری میشــوند و بعــد از اینکــه نوبــت دوم
ی بادیشــان
تزریــق را انجــام دادنــد ،وضعیــت آنتـ 
چــک میشــود ،البتــه برخــی کارشناســان معتقدنــد
افــرادی هــم کــه بــه کوویــد ۱۹مبتــا شــده انــد ،بعــد
از ســه مــاه میتواننــد واکســن تزریــق کننــد ،زیــرا
نمیتــوان همــه را تســت کــرد.
وی دربــاره شــرایط داوطلبــان شــرکت در تســت

انســانی واکســن کرونــا ،گفــت :ایــن افــراد بایــد کامــاً
ســالم باشــند و تمــام تســتهای الزم برایــش
انجــام میشــود ،در عیــن حــال نبایــد ســابقه ابتــا
ی شــان
بــه کوویــد ۱۹را داشــته باشــند و آنتیبــاد 
بایــد منفــی باشــد و بیــن  ۱۸تــا  ۵۰ســال باشــد.
محقــق اصلــی پــروژه تولیــد واکســن کرونــای ایرانــی
دربــاره پوشــش بیم ـهای داوطلبــان تزریــق واکســن
کرونــا ،گفــت :ســری اول یــک هدیـ ه بــه آنهــا تعلــق
میگیــرد و تحــت پوشــش بیمــه قــرار میگیرنــد.
محــرز گفــت :فکــر میکنــم اگــر همــه چیــز بــا
موفقیــت پیــش رود و تأییــد آن را هــم از ســازمان
بهداشــت جهانــی دریافــت کنیــم ،نهایتــاً در بهــار

بتوانیــم واکســن کرونــای ایرانــی را داشــته باشــیم؛
نهایتــاً و حداکثــر میتوانیــم اواخــر بهــار ایــن واکســن
را در صــورت موفقیــت داشــته باشــیم.
وی دربــاره برخــی فضاســازیهای رســانههای
معانــد دربــاره نبــود داوطلــب بــرای تســت انســانی
واکســن کرونــای ایرانــی ،گفــت :اینهــا اصــاً درســت
نیســت .میخواهنــد مــردم را تحریــک کننــد و
برخــی رســانههای آن طرفــی کارشــان همیــن
اســت .در حالــی کــه داوطلــب تســت واکســن کرونــا
از تمــام ایــران بســیار زیــاد اســت؛ از تمــام ایــران،
افــراد تحصیلکــرده و ...بســیار داوطلــب شــدند و
داوطلــب بیــش از حــد نیــاز وجــود دارد.
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در حــال حاضــر و بــر اســاس آخریــن تحلیــل هــا،
 ۲۰۵شهرســتان در وضعیــت نارنجــی و  ۲۴۳شهرســتان
در وضعیــت زرد ایــن بیمــاری قــرار دارنــد.
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