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الزامات جدید برای ورود مسافران خارجی به کشور اعالم شد

تست مجدد و  14روز قرنطینه خانگی

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا ،الزامات
جدیــد برای ورود مســافران خارجی به کشــور را
جامعه تشــریح کرد .به گزارش ایســنا ،علیرضا رئیســی
گفــت :تــا پیــش از ایــن تنهــا مســافران ورودی
کشــورهای اروپایی باید با تست منفی وارد کشور میشدند
از االن مصوب شد همه کسانی که میخواهند از هر کشوری
حتی کشــورهای همســایه وارد کشــور شــوند ،باید با تســت
منفــی  pcrوارد کشــور شــوند .همچنیــن تصمیــم داریم از
تمام مســافران ورودی مجدداً تســت گرفته شود .از طرفی
اگر مســافری از اروپا وارد کشور میشود باید عالو ه بر تست
منفی که از او میگیریم ۱۴ ،روز در خانه قرنطینه باشند.
رئیسی ادامه داد :در رابطه با هموطنانمان که در انگلستان
مانده اند و منتظر ورود به کشــور هســتند
بحث شــد تــا ببینیــم ایــن افــراد چگونه
میتوانند وارد کشور شوند و طی روزهای
آینــده اعــام میکنیــم این افــراد به چه
صورت میتوانند در صورت منفی بودن
تستشان و ماندن در قرنطینه وارد کشور
شــوند .البته پروتکلهای ســختگیرانهای
در رابطه با این افراد اعمال میشود.
ëëافزایشبستریهایکروناباشیبیآهسته
وی در رابطــه بــا وضعیــت کوویــد ۱۹در
کشــور نیز اظهار کرد :گرچه روند تقریباً با ثبات شــده است
امــا آمارهــای ما حکایــت از آن دارد که در برخی اســتانها
بیمــاران ســرپایی در حــال افزایــش هســتند و در برخــی
اســتانها موارد بستری هم با شــیب کمی در حال افزایش
است که باید مراقب باشیم.
ëëباالترینبستریهایروزانهدرمازندران
رئیسی تأکید کرد :استان مازندران هنوز هم باالترین بستری
روزانــه را در ســطح کشــور دارد .البتــه با رعایــت پروتکلها
طــی دو هفته اخیر به نظر میرســد روند صعودی بیماران
بستری متوقف شده و امیدواریم با همت مردم و مسئوالن
به روند نزولی تبدیل شــود .اســتان گیالن و گلســتان هم به
همیــن صورت تقریباً روند نزولی طی میکنند و امیدواریم
ادامهدار باشد.
وی افزود :در مجموع ما دیگر شــهر قرمز نداریم؛  ۱۸شــهر

نارنجی داریم که  ۳تا از آنها در گیالن و  ۱۵تا در مازندران
اســت ۱۲۴ .شــهر زرد داریــم و  ۳۰۶شــهر در وضعیت آبی
قــرار دارنــد .ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا گفت:
یکــی از اســتانهایی که به شــدت عالئمی مبنی بر تشــدید
پروتکلهــا در آن میبینیــم اســتان هرمــزگان اســت که در
قشــم ،بندر لنگه و جاسک حساســیت و مراقبت باید باالتر
باشــد؛ زیرا روند بیماری روبه افزایش اســت .اســتان یزد به
صــورت خیلی مالیــم و به حالت افزایــش یابندهای میزان
بســتریها افزایــش مییابد که نیــاز به دقت باالیی اســت.
در اســتان خراســان شــمالی هم یــک خیز داریــم که گرچه
هنوز به مرحله بحران نرســیده اما نیاز به تمهیدات تشدید
شدهای است .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،تصریح

کرد :از جمله مصوبات امروز منع تردد در برخی شهرهای
زرد اســت که مســافرپذیر هســتند و محدودیت باید اعمال
کنیم که منع تردد وجود داشــته باشد مشابه حالتی که قبالً
در شهرهای نارنجی اعمال میشد.
وی افــزود :ایــن شــش هفتــه باقی مانــده تا پایان ســال اگر
پروتکلهــا بخوبی رعایت شــود امیدواریــم تعطیالت عید
نوروز آرامی داشــته باشیم و یکی از مصوبات امروز این بود
که هتلها در جاهایی با وضعیت مناســب و با پروتکلهای
ســختگیرانه فعــال باشــند و حتــی بعضــی تورهــا در عیــد
نوروز تحت نظارت فعال باشــند .اگر تحت نظارت باشــند
و بدانیــم فــرد کرونا مثبتی در آنها وجود نــدارد ،میتوانیم
تعطیالتی داشــته باشیم که مردم از آن استفاده کنند البته
این مشــروط اســت کــه  ۱.۵مــاه باقی مانــده تا پایان ســال
بتوانیم شرایط را مناسب نگه داریم.
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کوتاه از
کرونــا
حجــت نیکــی ملکــی رئیــس مرکــز اطالعرســانی ســتاد اجرایــی فرمان
امــام(ره) از توانایــی واکســن کووایــران برکت(واکســن ایرانــی کرونــا) در
خنثیســازی کامــل ویروس جهــش یافته کرونای انگلیســی خبــر داد و به
نقــل از دکتــر جلیلی ،مســئول تیــم تولید واکســن در ســتاد اجرایی فرمان
امــام(ره) خبر داد :آزمایشها نشــان داد پالســمای خون نفــرات اولی که
واکسن کووایران برکت در کارآزمایی بالینی به آنها تزریق شده است ،قادر
به خنثیسازی کامل ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی است.توئیتر
محمدحســن ذیبخش سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از اخطار
این ســازمان به شــرکت هواپیمایــی تابان بهدلیل عــدم رعایت مقررات
ابالغی مقابله با شیوع ویروس کرونا خبرداد و گفت :سازمان هواپیمایی
کشــوری بهدلیل عــدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در مســیر تهران-
مشهد در تاریخ یکم بهمن ماه امسال به شرکت هواپیمایی تابان اخطار
داد.ایسنا
تدروس ادهانوم ،دبیرکل سازمان جهانی بهداشت بار دیگر نسبت به
ملیگرایی در زمینه واکسن هشدار داده و گفته چنین مسألهای میتواند
باعث گســترش همهگیری شود .این انتقاد سازمان پس از آن اعالم شد
که اتحادیه اروپا گفت محدودیتهایی برای صادرات واکسن تولید شده
در کشورهای این اتحادیه وضع میکند.بیبیسی
نخســتوزیر فرانســه اعــام کــرده کــه این کشــور مرزهایــش را به روی
کشورهای غیر اروپایی میبندد .دولت فرانسه نگران است که گونه جدید
ویروس کرونا که از بریتانیا و آفریقای جنوبی وارد فرانســه شــده بسرعت
گسترش پیدا کند .مسافران داخل اتحادیه اروپا هم برای ورود به فرانسه
باید جواب منفی آزمایش کرونا را در مرز نشان دهند .مراکز خرید بزرگ
هم که مواد غذایی نمیفروشند از روز یکشنبه بسته خواهند شد .رویترز
متخصصــان ســازمان جهانی بهداشــت کــه برای تحقیق درباره منشــأ
ویــروس کرونــا بــه ووهــان در چیــن ســفر کردهانــد ،از بیمارســتانی کــه
اولیــن بیمــاران این بیماری را درمــان کرده بازدید کردهانــد .پیتر داژک،
یکــی از اعضــای هیــأت ســازمان جهانی بهداشــت گفته اســت بازدید از
توگوی مســتقیم با
بیمارســتان جینینتــان یــک فرصــت مهم بــرای گف 
پزشــکان و پرســتارانی است که در آن شرایط حســاس مشارکت داشتند.
هیــأت اعزامــی قرار اســت در دو هفتــه آینــده از آزمایشــگاهها ،بازارها و
بیمارستانها در ووهان بازدید کند .بیبیسی
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