4

سال بیستوهفتم
شماره 7567
دوشنبه  27بهمن 1399

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

قرنطینه روستایی که کرونای انگلیسی در آن شناسایی شد
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
درمانــی اســتان قزویــن گفــت :بعــداز
شناســایی نخســتین بیمــار مبتــا بــه کرونــای
انگلیســی کــه در شهرســتان آبیــک فــوت شــد،
تــا امــروز  ۷بیمــار مبتــا بــه کرونــای انگلیســی
در ســطح اســتان شناســایی شــده اســت.
پیمــان نامــدار بــا بیــان اینکــه تاکنــون  10نمونــه
تســت پیســیآر اطرافیــان بیمــار متوفــی
مبتــا بــه کرونــای انگلیســی در آبیــک بــه

انســتیتو پاســتور تهــران ارســال شــده اســت،
اظهــار داشــت :تمامــی افــراد در تمــاس
نزدیــک بــا ایــن فــرد بیمــار یعنــی مــادر3 ،
خواهــر و پســرعموی او بــه کرونــای انگلیســی
مبتــا شــدند و نتیجــه تســت کرونــای آنهــا
مثبــت بــوده اســت.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن تاکنــون 223
نمونــه تســت پیســیآر در روزهــای ابتدایــی
شــیوع کرونــای انگلیســی از اهالــی روســتای

حســینآباد کــرد گرفتــه شــده و بــرای انســتیتو
پاســتور در پایتخــت فرســتاده شــده اســت.
همچنیــن از بلــوک محــل ســکونت فــرد
متوفــی در روســتای یادشــده  58نفــر مــورد
آزمایــش پیس ـیآر قــرار گرفتــه و نمونههــای
آنهــا هــم بــرای تأییــد نهایــی بــه انســتیتوی
مذکور ارســال شــد .شــهرام احمدپــور فرماندار
آبیــک نیــز از قرنطینــه روســتای حســین آبــاد
آبیــک ،محــل زندگــی بیمــار فــوت شــده مبتــا

بــه کرونــای انگلیســی خبــر داد .و گفــت :در
حــال حاضــر بــا توجــه بــه نبــود نانوایــی در
حســینآباد تمــام ورودی و خروجیهــای
شــهر بســته نیســت امــا ورود و خــروج در ایــن
منطقــه بــا خاکریــز تحــت کنتــرل اســت .بــه
گفتــه وی ،تــا برگــزاری جلســه نهایــی شــورای
تأمیــن و ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا
محدودهــای کرونایــی همچنــان در شــهر
ادامــه خواهــد داشــت.
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تاکنون
 ۱۰میلیون و  ۱۰۵هزار و ۸۰
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حال حاضر  ۹شهرستان در وضعیت قرمز ۳۹ ،شهرستان
در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۷۲شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
شــهرهای آبــادان ،اهــواز ،بنــدر ماهشــهر ،دزفــول ،دشــت آزادگان ،شــادگان ،شوشــتر،
کارون و هویــزه در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.
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