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وزیــر بهداشــت از آغــاز واکسیناســیون کرونــا در کشــور از
روز سهشــنبه جــاری و بــا اولویــت کادر درمــان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید نمکــی در آییــن رونمایــی از
کارآزمایــی بالینی واکســن مؤسســه ســرم و واکسنســازی
رازی (واکســن رازی کــوو پــارس) دربــاره زمــان
آغــاز واکسیناســیون کرونــا ،گفــت :واکســنی را کــه مــا
انتخــاب کردیــم از ســبد کووکــس بــود کــه در ایــن ســبد
واکس ـنهای چینــی ،اســترازنکا و ...هــم بودنــد کــه قــرار
اســت بــه مــا برســد .مــا فکر کردیــم کــه  ۱۶میلیــون و ۸۰۰
هــزار دوز واکســن کووکــس جوابگــوی گــروه آســیبپذیر
مــا نیســت .زیــرا بــرای هشــت میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر
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آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور از سهشنبه
اســتفاده خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل واکســنهای
دیگری را از کشــورهای مختلف و قبل از رســیدن واکســن
خودمــان ارزیابــی کردیــم کــه یکــی از آنهــا مجموعــه
اســپوتنیک روســیه بــود .نمکــی گفــت :صبــوری کردیــم
و همــه دیدنــد کــه امــروز امریکاییهــا میخواهنــد
ایــن واکســن را دریافــت کننــد .وقتــی مشــخص شــد کــه
اســترازنکا در گروههــای بــاالی  ۵۵ســال ایمنــی کافــی
نمیدهــد ،بــه ســراغ اســپوتنیک رفتنــد تــا یــک دوز از آن
زده و دوز یــادآور را اســترازنکا تزریــق کننــد و اروپاییهــا
هــم داوطلــب ثبــت و خریــد ایــن واکســن هســتند.
وی گفــت :مــا بــه عنــوان اولین کشــوری که مذاکــرات این

واکســن را آغــاز کردیــم ،امــا خواســتیم کــه پانزدهمیــن
کشــوری باشــیم کــه آن را میخریــم؛ زیــرا دو اصــل
داشــتیم اول اینکــه واکســن بایــد فــاز ســه مطالعــه
انســانی را گذارنــده باشــد ،در حالــی کــه کشــورهای
همســایه کــه حــرف از واکسیناســیون زدنــد ،فــاز آزمایــش
بالینــی را شــروع کردنــد امــا مــا میخواســتیم همــه
آزمایشــات در بیــرون از مرزهــا گذشــته باشــد .دومیــن
شــرط هــم ایــن بــود کــه حتمــاً بایــد پنــج شــش کشــور
معتبــر واکســن را ثبــت کــرده و تزریقشــان را شــروع
کــرده باشــند تــا مــا خیالمــان راحــت باشــد کــه بــه مــردم
یــک واکســن معتبــر و قابــل اعتمــاد را تزریــق میکنیــم.
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وی گفــت :از روز سهشــنبه اولیــن گــروه هــدف مــا کــه
در ســند واکسیناســیون مــورد تأییــد در ســتاد ملــی
اســت کــه گــروه خــط مقــدم دفــاع ســامت هســتند،
واکسیناسیونشــان را شــروع میکنیــم کــه شــامل
افــرادی هســتند کــه در آیســییو کار میکننــد .بعــد
از آن هــم ســراغ ســایر کادر ســامت ،گروههــای
آســیبپذیر در ســرای ســالمندان ،ســالمندان بــاالی
 ۶۵ســال و . ..مرحلــه بــه مرحلــه میرویــم .سهشــنبه
صبــح واکسیناســیون گروههــای هــدف را کــه در ایــن
دوره همــکاران شــاغل در آیس ـییوها هســتند ،شــروع
میکنیــم .
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تاکنون
 ۹میلیون و  ۶۶۷هزار و ۲۶۰
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

 ۳۶شهرستان کشور در وضعیت نارنجی ۱۷۸ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۲۳۴شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

شهرســتانهای عجــب شــیر در آذربایجــان شــرقی ،اردســتان در اصفهــان ،اســفراین در خراســان شــمالی ،گرمســار در ســمنان ،بافــت در
کرمــان ،پــاوه در کرمانشــاه ،بندرگــز و کردکــوی در گلســتان ،آســتانه اشــرفیه ،بندرانزلــی ،رشــت ،رودبــار ،رودســر ،صومعــه ســرا و الهیجــان
در گیــان ،آمــل ،بابــل ،بابلســر ،بهشــهر ،تنکابــن ،جویبــار ،رامســر ،ســاری ،ســوادکوه ،قائمشــهر ،محمودآبــاد ،نــکا ،نــور و نوشــهر در مازنــدران،
بســتک ،بندرلنگــه و قشــم در هرمــزگان ،بهــار ،تویســرکان و رزن در همــدان و ابرکــوه در یــزد در وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد.
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