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معاون درمان ستاد کرونای
استان تهران خبر داد
معــاون درمــان ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان
تهــران ضمــن اشــاره بــه رونــد کنــد نزولــی کرونــا
در تهــران ،دربــاره وضعیــت اکسیژنرســانی بــه
بیمــاران کرونایــی در بیمارســتانها بــا توجــه
بــه قطــع مکــرر بــرق ،گفــت :بــرق اضطــراری و
ژنراتورهــای تمــام بیمارســتانها را در تهــران
بررســی کردیــم و خوشــبختانه در سیســتم تمــام
بیمارســتانها تدابیــر الزم بــرای ایــن موضــوع
اندیشــیده شــده اســت.
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فوت روزانه  70بیمار کرونایی در پایتخت
نــادر توکلــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
وضعیــت کرونــا در تهــران ،گفــت :در تهــران در
یکــم خردادمــاه  ۷۶۰بیمــار بســتری داشــتیم ،کل
مراجعیــن هــزار و  500نفــر بــوده اســت .همچنین
هــزار و  25نفــر هــم بــه حــوزه بهداشــت مراجعــه
کردهانــد .در عیــن حــال کل بســتریهای فعلــی
در اســتان تهــران  5هــزار و  588نفــر اســت .در
عیــن حــال میــزان فوتــی در  ۳۱اردیبهشــت و
یکــم خردادمــاه  ۷۰نفــر بــوده اســت .نزدیــک بــه
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تدابیر الزم برای برق اضطراری
و ژنراتورهای تمام بیمارستانهای
تهران اندیشیده شده است

 ۶۰۰نفــر هــم از بیمارســتان ترخیــص شــدهاند.
وی فــزود :در تهــران شــاهد شــیب نزولــی و رو
بــه کاهــش بیمــاری هســتیم ،امــا ایــن کاهــش بــه
کنــدی اتفــاق میافتــد .نمیتــوان منکــر وجــود
ویروسهــای جهشیافتــه در تهــران شــد ،امــا
آنچــه مســلم اســت ،رفتــار و الگویــی کــه در حــال
حاضــر از بیمــاری در تهــران میبینیــم ،عمدتــاً
ویــروس جهشیافتــه انگلیســی اســت.
توکلــی ادامــه داد :خوشــبختانه میــزان مــرگ و
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میــر هــم بــه نســبت کل مراجعیــن پاییــن اســت.
از هــر  ۱۰۰مراجعــه کلــی کــه بــه بیمارســتانها
اعــم از بخــش ســرپایی و ...انجــام میشــود ،یــک
درصــد فــوت میکننــد .در حالــی کــه در پیــک
ســوم ایــن میــزان تــا ســه درصــد هــم رفتــه بــود .در
عیــن حــال تعــداد مــرگ و میــر بیمارســتانیمان
یعنــی میــزان مــرگ و میــر از بیــن افــرادی کــه
بســتری میشــوند ،در پیــک ســوم  ۱۰نفــر از هــر
 ۱۰۰نفــر بــود کــه اکنــون بــه  4نفــر رســیده اســت.
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واکسن تزریق شده نفر

دوز اول

2608182
واکسن تزریق شده

دوز دوم

460853
مجموع واکسن تزریق شده
3069035
در حــال حاضــر  ۸شــهر کشــور در وضعیــت قرمــز،
 ۲۳۳شــهر در وضعیــت نارنجــی ۲۰۷ ،شــهر در
وضعیــت زرد قــرار دارنــد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

تاکنون
 ۱۹میلیون و  ۵۴هزار و ۵۲۱
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
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