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تزریق هر دو دوز واکسن
شرط حضور در راهپیمایی اربعین

کمیتــه اعــزام ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی(ع) در
اطالعیـهای اعــام کــرد بــا موافقــت ســتاد ملــی مدیریــت
بیمــاری کرونــا و ابــاغ ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی(ع)
مقــرر گردیــده اســت پیــش ثبتنــام از متقاضیــان
زیــارت اربعیــن حســینی بــا رعایــت کامــل شــرایط و
دســتورالعملهای بهداشــتی و صرفــاً از بیــن افــرادی
کــه فاقــد بیماریهــای زمینــهای بــوده و دو دوز واکســن
کرونــا را تــا پایــان هفتــه جــاری (روز جمعــه مــورخ ۶ / ۱۹
 )۱۴۰۰ /دریافــت کــرده باشــند ،از طریــق ســامانه ســماح
بــه آدرس  Samah.haj.irصــورت پذیــرد .بــا ایــن توضیــح
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کــه پیــش ثبتنــام انجــام شــده بــه منزلــه انجــام قطعــی
ســفر اربعیــن نمیباشــد و انجــام ســفر مشــروط بــه
موافقــت دولــت عــراق و شــرایط اعالمی از ســوی آن کشــور
میباشــد .اطالعــات قطعــی و تکمیلــی متعاقبــاً بــه اطالع
متقاضیان محترم خواهد رســید .در این اطالعیه تصریح
شــده اســت :ضــروری اســت هموطنــان عزیــز بــه ایــن
نــکات شــامل «اســتعالمهای الزم درخصــوص وضعیــت
ســامت متقاضیــان (بیماریهــای زمینــهای و )...و اخــذ
تأییــد تزریــق هــر دو دوز واکســن کرونــا از وزارت بهداشــت
انجــام خواهــد شــد»« ،ارائــه نتیجــه آزمایــش منفــی PCR
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انجام سفر مشروط به موافقت دولت عراق
و شرایط اعالمی از سوی آن کشور است
بمــدت  ۷۲ســاعت قبــل از اعــزام الزامــی اســت»« ،زمــان
پیــش ثبتنــام از ســاعت  ۹صبــح روز دوشــنبه پانزدهــم
شــهریورماه آغــاز و بمــدت ســه روز تــا ســاعت  ۲۴روز
چهارشــنبه مــورخ  ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۷ادامــه خواهــد داشــت»،
«ثبتنــام قطعــی پــس از موافقــت رســمی دولــت عــراق
انجــام خواهــد شــد»« ،بــه منظــور رعایــت شــیوه نامههــای
بهداشــتی ،پیــش ثبتنــام فقــط بهصــورت غیرحضــوری
انجــام خواهــد گردیــد»« ،پــس از انجــام مراحــل فــوق،
اســامی واجدیــن شــرایط در ســامانه ســماح و نیــز از طریــق
ارســال پیامــک اطالعرســانی خواهــد شــد .بدیهــی اســت
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اعــزام افــراد فاقــد شــرایط مقــدور نمیباشــد» و تأکیــد
میشــود بــا توجــه بــه بســته بــودن مرزهــا ،افــراد بــه هیــچ
وجــه بــه مرزهــای کشــور مراجعــه ننماینــد» توجــه کننــد.
کمیتــه اعــزام ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی(ع) افــزود:
مجــدداً تأکیــد میشــود بــا توجــه بــه عــدم اعــام موضــع
رســمی دولــت عــراق تــا ایــن لحظــه ،دریافــت مشــخصات
متقاضیــان در مرحلــه پیــش ثبتنــام بــه هیــچ وجــه بــه
معنــای قطعیــت در تشــرف متقاضیــان نمیباشــد و
تصمیمگیــری در ایــن خصــوص منــوط بــه مجــوز رســمی
دولــت عــراق و ســتاد مرکــزی اربعیــن خواهــد بــود.

بهبود یافته
یکشنبه
1400 /6/14

4362814
نـفـر

مبتالیان بستری در بخش
مراقبتهایویژه

7689
نـفـر

واکسن تزریق شده نفر

دوز اول

19467858
واکسن تزریق شده

دوز دوم

9684669

مجموع واکسن تزریق شده

29152527
اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

تاکنون
 ۲۹میلیون و  ۴۵۲هزار و ۳۲۲
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حــال حاضــر  ۲۴۶شــهر کشــور در وضعیــت قرمــز،
 ۱۴۴شــهر در وضعیــت نارنجــی و  ۵۸شــهر در وضعیت
زرد قــرار دارنــد.

