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رئیــس اداره بیماریهــای قابــل پیشــگیری بــا
واکســن وزارت بهداشــت گفــت :افــرادی کــه دو دوز
واکســن را تزریــق کردهانــد ،بــا مراجعــه بــه ســامانه
 vcr.salamat.gov.ir/faدادههــا را وارد کننــد کارت
واکســن برایشــان اینترنتــی صــادر میشــود.
ســید محســن زهرایــی ادامــه داد :تمــام
واکسیناســیون و ســوابق آن بایــد در ســامانه
الکترونیــک ســامت درج شــود و افــراد در
ســامانهها ثبــت میشــوند و اینکــه هرفــرد یــک
برگــه بیــاورد کــه واکســن زده مــاک نیســت ،مــاک
اصلــی ســامانههای الکترونیــک ســامت اســت کــه
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چگونه کارت دیجیتال واکسن دریافت کنیم؟

اســامی افــراد پــس از تزریــق واکســن در آن ثبــت
میشــود .االن حــدود  ۵۱میلیــون تزریــق واکســن
داشــته ایــم و ممکــن اســت در برخــی مــوارد
معــدود خطایــی در ثبــت دادههــا رخ داده باشــد
کــه ایــن مــوارد هــم از مرکــز مدیریت آمــار و فناوری
اطالعــات وزارت بهداشــت بــا دانشــگاههای علــوم
پزشــکی پیگیــری میشــود کــه مشــکل ایــن افــراد
هــم برطــرف شــود.
وی افــرود :افــرادی کــه دو دوز واکســن تزریــق
کــرده انــد بــا مراجعــه بــه ســامانه vcr.salamat.
 gov.ir/faدادههــا را وارد کننــد کارت واکســن

برایشــان اینترنتــی صــادر میشــود .فعــاً امــکان
صــدور کارت دیجیتــال انگلیســی زبــان بــرای همــه
مســافران ســفرهای خارجــی فراهــم اســت ،ولــی
در مــورد صــدور کارت فارســی زبــان ســامانه در
حــال تکمیــل اســت و مشــکالت احتمالــی بــزودی
رفــع میشــود .بــا توجــه بــه مســائلی کــه پیرامــون
هوشمندســازی کنتــرل کرونــا مطــرح میشــود
قطعــاً در روزهــای نزدیــک مشــکالت احتمالــی
ســامانه رفــع میشــود.
زهرایــی همچنیــن خبــر داد حــدود  ۱۹درصــد
جامعــه کامــاً بــا واکســن ایمــن شــده انــد و حــدود
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 ۶۰درصــد از کل جمعیــت هــم حداقــل یــک
نوبــت واکســن دریافــت کــرده انــد.
وی بــا اشــاره بــه انجــام یــک مطالعــه در وزارت
بهداشــت ،تصریــح کــرد :بــه نظــر میرســد حــدود
 ۸۵درصد مردم از برنامه واکسیناســیون اســتقبال
خواهنــد کــرد ،ولــی  ۱۵درصــد همچنــان تردیــد
دارنــد و بایــد تــاش کنیــم ایــن گــروه را بهســمت
تزریــق واکســن ســوق دهیــم ،امــا ممکــن اســت
درصــد اندکــی باقــی بماننــد کــه بازهــم تمایلــی بــه
دریافــت واکســن نداشــته باشــند ،ولــی تعــداد ایــن
افــراد انــدک اســت.
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تاکنون
 ۳۲میلیون و  ۸۷هزار و ۱۳۵
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حــال حاضــر  ۲۹شــهر کشــور در وضعیــت قرمــز،
 ۲۲۴شــهر در وضعیــت نارنجی ۱۶۵ ،شــهر در وضعیت
زرد و  ۳۰شــهر در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد.

