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کوتاه از
کرونــا

اعالم نقاط داغ کرونایی تهران

فرمانــده عملیــات مقابلــه
بــا کرونــا در کالنشــهر تهــران
جامعه
بــا تأکید بــر این کــه تغییرات
آماری مربوط به کرونا باید در
تهران جدی تلقی شود ،هشدار داد :در
اســتان تهــران عالئم اپیدمــی کرونا به
سرعت و پیوسته تغییر میکند.
به گزارش ایســنا ،دکتر علیرضا زالی با
اشاره به افزایش شمار بستری شدگان
مبتال به کرونا طی هفتهای که گذشت،
اظهار کرد :در حال حاضر  ۲هزار و نود
بیمــار در بخشهای اختصــاص یافته
به کرونا تحت درمان هستند.
وی گفــت :الگــوی هفتــه گذشــته کرونا
در تهــران نیــز مجــدداً گــواه ایــن مهم
است که در بازتوزیع بیمارستانی سهم
گروههای ســنی بین صفر تا  ۱۰سال در
مقایســه بــا گروههای ســنی مشــابه در
مقایســه با ماه های آبان و آذر در حال
تغییر است.
بــه گفته زالــی ،کماکان ســهم بســتری
شــدگان مبتالیان به کرونا در گروههای
سنی  ۵۰تا  ۶۰سال کاهش چشمگیری
را در طول هفته گذشته گزارش میدهد
ولی کماکان میزان مرگ و میر و میزان
بستری به باالی  ۷۰سالهها تعلق دارد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس
آنالیزهای اپیدمــی «تراکم جمعیتی»
تأثیرگذارتریــن مؤلفــه در انتقــال و
چرخــش کرونــا اســت ،گفــت :کماکان

بخشهایــی از منطقــه چهــار ،پنــج،
دو ۱۸ ،و شــمال منطقــه  ۱۵از نقاطــی
در تهــران هســتند کــه شــمار مبتالیان
بــه کرونــا در آنهــا بیشــتر اســت و ایــن
نقــاط از نقــاط داغ کرونایــی در تهــران

بــه حســاب میآینــد .او نانواییهــا را از
دیگــر نقاط پرخطر کرونایــی ذکر کرد و
افزود :پاســاژها ،مراکز خریــد ،برخی از
رستورانها و مراکز حملونقل عمومی
خصوصــاً متروهــا از پرخطرترین نقاط
چرخــش ویــروس کوویــد  ۱۹تلقــی
میشوند.
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گوهر خیراندیش که بــ ه دلیل ابتال به کرونا
در بیمارســتان بســتری اســت امروز با انتشار
ویدیویــی از بهبودی خود خبــر داد و از مردم
خواســت تــا پروتکلهــای مقابلــه بــا کرونا را
رعایت کنند .اینستاگرام
کیانوش جهانپور ســخنگوی ســازمان غذا و
دارو درباره کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در
مؤسســه سرم و واکسنســازی رازی گفت :در
مرحلــه یک بیش از  ۱۳۰نفــر تحت مطالعه
قرار میگیرند و مراحل بعدی هم تا فاز سوم
طی خواهد شــد .بعد از طی این مراحل و در
صــورت تأیید و صــدور مجوز ســازمان غدا و
دارو ،این واکســن مجوز تولید انبوه و مصرف
را خواهد گرفت .ایسنا
وزارت صحت(بهداشــت) افغانســتان از
ثبت ۳مرگ ناشــی از این بیماری در والیات
هــرات ،تخــار و قندوز در  24ســاعت گذشــته
خبر داد و شمار جان باختگان از این بیماری
به ۲هزار و ۴۱۳نفر رسیده است .بیبیسی
چین واکســن کروناویروس سینوواک را برای
اســتفاده عمومــی تأیید کرد .ســینوواک پس از
واکسن سینوفارم ،دومین واکسن کروناویروس
در چین اســت کــه اســتفاده عمومــی آن مورد
تأیید قرار گرفته است .رویترز
نخســتین محموله واکســن کرونای اهدایی
هند به افغانســتان ،امروز وارد فرودگاه کابل
و تحویل مقامات وزارت بهداشــت این کشور
شد .ایرنا
مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــا در
ایــاالت متحــده شــنبه اعالم کــرد کــه تاکنون
 ۵۹میلیــون و  ۳۰۰هــزار دوز واکســن کرونــا
در ایــاالت متحــده توزیع شــده و  ۳۹میلیون

و  ۳۷هــزار دوز واکســن تزریــق شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن مرکــز ،ایــن واکســنها از نــوع
مدرنــا و فایــزر بیوتک بوده اســت .بر اســاس
نتایــج اعــام شــده ،بیــش از  ۳۰میلیــون
نفــر اولیــن دوز از واکســن کرونــا را دریافــت
کردهاند .طبق این گزارش به بیش از هشــت
میلیــون امریکایــی دوز دوم واکســن تزریــق
شده است .رویترز
«والدیمیــر ددکــوف» یکــی از کارشناســان
ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOگفت:
ایــن احتمال وجود دارد کــه بیماری کووید۱۹
در بازار غذای دریایی شــهر ووهان گســترش
پیدا کرده باشد اما این محل نمیتواند منشأ
کروناویروس باشد .شینهوا
شــخصی کــه مدعی طب اســامی اســت و
ســال قبل بــا آتــش زدن یکــی از معتبرترین
کتابهــای پزشــکی جهــان ،نامــش بــر ســر
زبانهــا افتــاد در ادعایــی جدید مطــرح کرد
کــه نبایــد به افــرادی که واکســن کرونــا زدند،
نزدیک شــد .بنابر متنی که در کانال منتسب
بــه وی منتشــر شــده اســت ،این شــخص که
«تبریزیــان» نــام دارد و هوادارانــش وی را
پدر طب اســامی مینامند ،نوشته است :به
کسانی که واکسن میزنند نزدیک نشوید زیرا
اینها میکروچیپ دارند و دچار تغییر ژنتیکی
شــدهاند و از سنخ انسان بودن خارج شدهاند
و مانند ربات کنترل شــده عمل میکنند و ژن
ایمــان و اخالق و نجابت را از دســت دادهاند
و تمایل به همجنس بازی پیدا کردهاند .اسم
کســی که واکســن میزنــد میکروچیپ اســت
و بیشــتر میکروچیپهــا در دو ســال آینــده
خواهند مرد .اعتماد آنالین
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