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زیر 10سالهها جزو گروههای پرخطر کرونایی شدند
فرمانــده ســتاد عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا در
کالنشــهر تهــران بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه شــباهت
عالئــم بالینــی ،افتــراق نــوع جهــش یافتــه ویــروس
کوویــد  ۱۹از نــوع کالســیک آن بســیار دشــوار اســت،
گفــت :رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی کمــاکان در
پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کرونــا و حتــی واریانتهــای
جدیــد آن نقــش مؤثــری دارد .بــه گــزارش ایســنا،
علیرضــا زالــی بــا اشــاره بــه بــروز ســه مــورد مــرگ ناشــی
از ویــروس جهــش یافتــه جدیــد در هفتههــای اخیــر در
تهــران ،بازتوزیــع ســنی مبتالیــان تهرانــی را نکته مهمی

از نظــر آســیبپذیری گروههــای ســنی عنــوان کــرد.
بــه گفتــه زالــی ،در اســتان تهــران آمــار مبتالیــان و میــزان
بســتری گروههــای ســنی زیــر  ۱۰ســال از حــدود  ۹دهــم
درصــد در اســفند  ۹۸بــه  ۱۱درصــد در بهمــن مــاه ۹۹
رســیده اســت و در گــروه ســنی بــاالی  ۸۰ســال از ۷,۴
درصــد بــه  ۱۲درصــد و در گــروه ســنی بیــن  ۷۰-۸۰ســال
نیــز از  ۱۱درصــد بــه  ۱۴درصــد افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود :ایــن درحالــی اســت کــه میــزان مبتالیــان
و بســتری در گروههــای ســنی  ۴۰-۵۰ســال و ۵۰-۶۰
ســال و  ۶۰-۷۰ســال نســبت بــه اســفندماه ســال گذشــته
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حــدود  ۱۲تــا  ۱۸درصــد کاهــش داشــته اســت.
زالــی بــا اشــاره به ایــن تغییــرات بازتوزیع ســنی مبتالیان
تأکیــد کــرد :دو گــروه ســنی زیــر  ۱۰ســال و بــاالی  ۷۰ســال
در ایــن تغییــر بازتوزیــع ســنی بیمــاری جــزو گروههــای
پرخطــر تلقــی میشــوند و ایــن دو طیــف ســنی بویــژه
افــراد بــاالی  ۷۰ســال نیازمنــد رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی بــا قاطعیــت بیشــتری هســتند .بــه گفتــه
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــای پایتخــت در شــبانه
روز گذشــته  ۲۸۰بیمــار جدیــد کرونایــی در بخشهــای
عــادی و  ۹۲بیمــار جدیــد کرونایــی در بخشهــای ویــژه

بیمارســتانهای اســتان تهــران بســتری شــده و ۳۴۵
بیمــار نیــز از بیمارســتانهای تهــران ترخیــص شــدند.
همچنیــن  ۴۵۰۰بیمــار بــا عالئــم مشــکوک بــه کرونــا
نیــز بهصــورت ســرپایی بــه مراکــز بهداشــتی ۲۴۰۰ ،نفــر
نیــز بــه بخشهــای ســرپایی مراکــز درمانــی مراجعــه
کردنــد .بنابــر اعــام روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی ،وی افــزود :گروههــای ســنی
کــه قبــاً آســیب پذیــر نبودنــد ،در مواجهــه بــا ویــروس
جهــش یافتــه بیشــتر در معــرض ابتــا قــرار میگیرنــد و
گروههــای پرخطــر نیــز در مخاطــره بیشــتری قــرار دارند.
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تاکنون
 ۱۰میلیون و  ۵۵۹هزار و ۹۶
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حال حاضر  11شهرستان در وضعیت قرمز 52 ،شهرستان
در وضعیت نارنجی 217 ،شهرستان در وضعیت زرد و  168شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
شــهرهای آبــادان ،اهــواز ،بنــدر ماهشــهر ،خرمشــهر ،دزفــول ،دشــت آزادگان ،رامهرمز،
شــادگان ،شوشــتر ،کارون و هویــزه در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.
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