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اتمام واکسیناسیون گروه اول تا  ۱۰روز آتی
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا آخریــن
وضعیــت بیمــاری کرونــا در کشــور و اقدامــات انجــام
شــده جهــت تأمیــن و تولیــد واکســن را تشــریح کــرد.
بهگــزارش ایســنا ،علیرضــا رئیســی در حاشــیه شــصت
و پنجمیــن جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،دربــاره
میــزان واکســنهای وارداتــی ،اظهــار کــرد :تاکنــون
حــدود  ۴۲۰هــزار دوز از روســیه ۶۵۰ ،هــزار دوز از کشــور
چیــن ۱۲۵ ،هــزار دوز از هندوســتان کــه البتــه قــرار بود ما
از ایــن کشــور  ۵۰۰هــزار دوز واکســن بگیریــم (کــه تاکنون
 ۱۲۵هــزار دوز تحویــل داده شــده اســت ) و از کشــور
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کرهجنوبــی (واکســن آســترازنکا) حــدود ۷۰۰هــزار دوز
واکســن تحویــل گرفتیــم .مجموعــاً یک میلیــون و ۸۹۵
هــزار دوز واکســن در اختیــار مــا قــرار گرفته اســت و چون
واکس ـنها دو دوزی تزریــق میشــود تاکنــون قریــب بــه
 ۵۰۰هــزار واکسیناســیون انجــام دادیــم و امیدواریــم
ظــرف یــک هفتــه تــا  ۱۰روز آینده واکسیناســیون فــاز اول
شــامل کادر درمــان ،گروهــی از بیمــاران صعبالعالج،
ســرطانی و افراد خانه ســالمندان را بتوانیم انجام داده
و تمــام کنیــم و از اواســط اردیبهشــت مــاه وارد فــاز دوم
واکسیناســیون شــویم.

رئیســی افــزود :هنــوز  ۷۱درصــد نقــض تــردد در
شــهرهای قرمــز داریــم ۶ .اســتانی کــه بیشــترین نقــض
تــردد در آنهــا اتفــاق میافتــد شــامل اســتانهای
اصفهــان ،البــرز ،همــدان ،مازنــدران ،فــارس و
آذربایجــان شــرقی اســت البتــه ایــن نقــض تــردد
مربــوط بــه خــود ایــن اســتانها نیســت و از اســتانهای
دیگــر وارد آنجــا شــدهاند ۷۳ .درصــد نقــض تــردد در
شــهرهای نارنجــی مربــوط بــه  ۶اســتان دیگــر اســت
کــه در اســتانهای اصفهــان ،البــرز ،فــارس ،مازنــدران،
همــدان و خوزســتان اســت .همچنیــن  ۶۶درصــد از
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در حال حاضر  ۲۹۵شهرستان در وضعیت قرمز ۹۹ ،شهرستان
در وضعیت نارنجی ۴۵ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۹شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســافرت «از» و «بــه» شــهرهای
بــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی ،ممنــوع اســت.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

تاکنون
 ۱۴میلیون و  ۵۹هزار و ۲۶۰
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نقــض تــردد شــبانه در  ۶اســتان رخ میدهــد کــه در
صــدر اســتان تهــران اســت ســپس اســتانهای خراســان
رضــوی ،اصفهــان ،البــرز ،گیــان و فــارس قــرار دارد.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد :در رابطــه بــا عبــور مــرزی هــم
 ۳۸درصــد مســافران وارد شــده و  ۴۴درصــد مســافران
خــارج شــده اتبــاع خارجــی بودنــد ۶ .اســتان هــم کــه در
اعمــال قانــون خوب عمــل کردنــد و  ۷۰درصد تذکرات
و پلمبهــا در اســتانهای خوزســتان ،مرکــزی ،یــزد،
آذربایجــان شــرقی ،لرســتان و گیــان صــورت گرفتــه
اســت.

