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وزیر بهداشت :ویروس جهشیافته قتل عام میکند

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه قــدرت ســرایت و بیمــاری
زایــی ویــروس جهــش یافتــه کرونــا و بــا بیــان اینکــه
موافــق ســفر نبودیــم و نیســتیم ،گفــت :ســفر یعنــی
جمعیــت ســیال و بــا ســفرها نمیتوانیــم اســتمرار و
تشــدید طــرح محلــه محــور و خانــه بــه خانــه را دنبــال
کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ســعید نمکــی افــزود :موضــع
وزارت بهداشــت از روز نخســت مشــخص بــود.
مــا مطلقــاً موافــق مســافرت نبودیــم ،نیســتیم و
نخواهیــم بود،زیــرا اوالً مؤلفــه جدیــدی بــ ه نــام
ویــروس جهــش یافتــه انگلیســی بــه مؤلفههــای

ســهمگین قبلــی اضافــه شــد .عزیــزان مطالعــه کننــد
کــه ایــن ویــروس در کشــورهایی ماننــد انگلیــس،
آلمــان ،ایتالیــا و دیگــر کشــورهای اروپایــی چــه قتــل
عامــی کــرد .االن بیــش از یــک مــاه اســت کــه ویــروس
در کشــور میچرخــد و هنــوز مرگهــای دو رقمــی و
بــه نــدرت روزهایــی مــرگ ســه رقمــی میبینیــد .وی
ادامــه داد :فکــر نکنیــد کــه نظــام بهداشــت و درمــان
انگلیــس کــه  ۱۸۶۰مــرگ را در یــک روز ثبــت کــرد،
نظــام ضعیفــی اســت .اتفاقــاً نظــام بســیار محکمــی
اســت ،امــا آهنــگ گرفتــار کننــده ایــن ویــروس بشــدت
بیشــتر از گامهایــی اســت کــه مقتدرتریــن نظامهــای

افزایش

بهداشــتی و درمانــی میتواننــد بردارنــد و ببینیــد کــه
ایــن عزیــزان مــا در سراســر کشــور چــه حماســهای
خلــق کردنــد کــه هنــوز بعــد از یــک مــاه گــردش
ویــروس جهــش یافتــه در کشــور ،ایــن قتــل عــام را
نداریــد .نمکــی گفــت :خوزســتان بهعنــوان اولیــن
پایــگاه هجمــه ویــروس موتاســیون یافتــه بــا افتخــار
میگویــم کــه امــروز بــا لطــف خــدا و بــا همدلــی و
وفــاق و همــت شــبانه روزی همــکاران نفــس بریــده
مــن ،روزهــای مالیمتــری را طــی میکنــد و اکنــون
در سراشــیبی کنتــرل بیمــاری در خوزســتان هســتیم،
امــا کمــاکان نگــران اوضــاع اســتانهای دیگــر کــه

همجــوار خوزســتان و حتــی اســتانهای مرکــزی در
کشــور هســتیم کــه بــه گونـهای مــوارد متعــدد ویــروس
جهــش یافتــه را گــزارش میگیریــم.
وی ادامــه داد :جمعیــت در ســفر ســیال اســت و در
دســترس مــا نیســت و بــه همیــن دلیــل در تشــدید
بیماریابــی و جمــع کــردن بیمــاری در سراســر کشــور،
لطمــه میخــورد کــه بــه همیــن دلیــل موافــق ســفر
نبودیــم و مهلتــی میخواســتیم تــا در ایــن مهلــت
ماننــد ســال قبــل بتوانیــم یــک مــاه بیماریابــی را
تشــدید کــرده و ایــن ویــروس جهــش یافتــه را ماننــد
ویــروس ووهــان زمینگیــر کنیــم.
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تاکنون
 ۱۱میلیون و  ۹۱۲هزار و ۱۳۷
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
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 ۲۹۵شهرستان زرد و  ۱۱۳شهرستان آبی هستند.
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