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ممنوعیت ورود کارمندان واکسن نزده به ادارات از شنبه

فریبــا خاناحمــدی /خبرنگار:بهرغــم خیــز آرام و
بیســ روصدای موج ششــم کرونا هنــوز حــدود  23درصد
افــراد واجــد شــرایط و اولویــت اول کشــور یعنی بــاالی 12
ســال برای تزریق واکســن کرونا اقدام نکردهاند .بر اســاس
آخرین نظرسنجی ایســپا  ۱۴.۲درصد شهروندان باالی ۱۸
ســال اصالً تمایلــی به زدن واکســن کرونا ندارنــد اما طبق
مصوبه ســازمان اســتخدامی از امروز (اول آبــان) و پس از
لغــو دورکاری ادارات شــرط حضــور کارمنــدان در ادارات
تزریق حداقل یک دوز واکســن کرونا اســت .محدودیتها
برای واکســن نزدهها در حالی در سراسر کشور کلید خورده
است که گزارشهای رسیده از دانشگاههای علوم پزشکی
در اســتانهای مختلف بیانگر این واقعیت است که طبق
بررسیها اغلب موارد بستری در بخشهای مراقبتهای
ویژه و موارد فوت بر اثر ابتال به کرونا مربوط به کسانی است
که هیچکدامشان واکسن نزده بودند.
در همیــن حــال وزیــر بهداشــت نیز تأکیــد میکند که
بهرغــم تزریق بیــش از  50میلیون دوز اول واکســن کرونا
هنــوز میزان واکسیناســیون ما کافی نیســت و بایــد به 80
درصــد مــردم دو دوز واکســن تزریــق شــود تــا بهایمنــی
جمعی حاصل از واکسیناسیون برسیم .آمارهای رسمی
وزارت بهداشت نشان میدهد؛ تاکنون  50میلیون و 373
هزار و  488نفر دوز اول و  28میلیون و  291هزار و  77نفر
دوز دوم واکســن کرونــا را دریافت کردهانــد و روزانه بطور
متوســط یک میلیون دوز واکسن در کشور تزریق میشود.
همه اینها در شــرایطی است که براساس آمارهای وزارت
بهداشت تاکنون نزدیک به  ،58.9درصد دوز اول و 32.5
درصد دوز دوم واکســن کرونا را دریافت کردهاند( .درصد
واکسیناسیون بر اســاس جمعیت  85میلیونی محاسبه
شده اســت ).با این حال گفته میشود که تنها  25درصد
از جمعیت باالی  12سال نسبت به ابتالی شدید یا مرگ

 ۱۶۵فوتی جدید کرونا در کشور

بنابــر اعــام روابــط عمومــی وزارت بهداشــت ،از ظهــر
پنجشــنبه  29مهر مــاه تا ظهر جمعــه  30مهر مــاه  ۱۱هزار و
 ۶۴بیمار جدید کووید  ۱۹در کشــور شناســایی شد و متأسفانه
۱۶۵نفــر بــه دلیل ابتــا به این بیمــاری جان خود را از دســت
دادند ،همچنین از ظهر پنجشنبه  29مهر ماه تا ظهر جمعه
 30مهر ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار
و  ۶۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که
 ۱۴۷۷نفــر از آنان بســتری شدند.متأســفانه طی بــازه زمانی
مذکــور ۱۶۵ ،بیمــار کوویــد ۱۹جــان خــود را از دســت دادند و
مجموعجانباختگاناینبیماریبه ۱۲۴هزارو ۹۲۸نفررسید.

کرونا ،مقاوم شدهاند .این یعنی یک چهارم کشور بهطور
کامل واکســینه شدهاند .بر این اساس گذشته از جمعیت
زیر 12ســال ،افراد واجد شرایط و اولویت اول کشور یعنی
باالی  12سال که حدود 65میلیون نفر هستند50 ،میلیون
دوز واکســن تزریــق کــرده انــد و ایــن بــدان معناســت که
75درصد جمعیت هدف تحت پوشــش تزریق دوز اول
واکســن قرار گرفتهانــد و چیزی حــدود  15میلیون نفر که
مشمول دریافت واکسن هستند هنوز برای تزریق واکسن
اقدام نکردهاند .موضوعی که به نگرانی مســئوالن وزارت
بهداشــت نیز دامن زده اســت و گفته میشــود که میزان
مــوارد فــوت بر اثــر کرونا در بین افراد واکســینه نشــده در
حال افزایش است .کارشناســان حوزه بهداشت و درمان
معتقدنــد شــایعات و تبلیغــات ضــد واکســن را دلیــل
بیرغبتی برخی از افراد برای تزریق واکسن میدانند.
طبــق آمــار وزارت بهداشــت ،در  10روز آخر شــهریور،
روزانــه بیــش از یــک میلیــون نفــر نوبــت اول واکســن را
ی که این میزان در اغلب روزهای
دریافت کردهاند ،در حال 
مــاه مهــر به زیر یــک میلیون نفــر رســیده و در هفتههای
منتهــی بــه مهر ماه هــم به  400تــا  700هــزار نفر کاهش
یافــت .همزمان بــا این موضوع درصد تزریق واکســن به
جمعیــت هــدف بهرغــم در دســترس بــودن واکســن به
میزان کافی ،برداشــته شــدن محدودیت ســنی ،افزایش
مراکز تجمیعی ،ایجاد پایگاههای ســیار واکسیناســیون از
ســوی شــهرداریها و تزریق واکسن به ســالمندان و افراد
معلول در خانه توســط ســازمان بهزیستی کشــور با عدد
دسترســی و تأمیــن واکســن ( 75درصد) فاصلــه دارد .از
ســوی دیگــر بر اســاس گزارشهای گمرک کشــور؛ میزان
واکســنهای وارداتی به کشــور در کنار تولیدات داخلی در
هفتههای اخیر سرعت قابل توجهی گرفته است بهطوری
که آمار واکسنهای وارد شده به کشور با ورود دو محموله

 6میلیون دوز واکســن سینوفارم و  700هزار دوزی واکسن
اســپوتنیک وی از مرز  120میلیون دوز گذشــت .در دو روز
منتهــی بــه آخر هفته گذشــته عالوه بر واردات ششــمین
محمولــه  6میلیــون دوزی واکســن ســینوفارم بــه کشــور
همچنین محموله جدید واکســن اسپوتنیک پس از چند
ماه پنجشنبه وارد کشور شد.
هشدارها از آغاز موج ششم کرونا از اوایل هفته گذشته
در حالی آغاز شــده اســت که خبرها از شناسایی زیر سویه
دلتا در روسیه حکایت دارد .آنطور که منابع بینالمللی
گــزارش دادهاند در موجهای بعدی بیمــاری باید نگران
ســویههای جدید ویروس نیز باشــیم .بــه تازگی یک نوع
زیرســویه  sub-variantاز ســویه دلتــا به نــام  4/2.AYدر
روسیه شناســایی شده اســت که احتماالً سرایتپذیری و
قدرت مسری بودن آن  10درصد از سویه دلتا بیشتر است.
این زیرســویه عالوه بر روســیه در انگلســتان نیز شناسایی
شــده اســت .محققان در پی شناســایی تعداد بیشتری از
افــراد آلوده به این زیر ســویه از ســویه دلتا ویــروس کرونا
هســتند.مقامات دولتــی بــا ایجــاد برخــی محدودیتها
مــردم را به تزریق واکســن ترغیب میکننــد .بهطوری که
رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این و با صدور
بخشنامهای ضمن اعالم لغو کامل دورکاری کارمندان به
تمامی دســتگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح
ضمــن ،پایــان دورکاری کارمندان را اعــام و تأکید کرد از
روز شنبه اول آبان ماه از حضور کارمندانی که حداقل یک
دوز واکســن کرونا را دریافت نکردند ،جلوگیری میشــود.
این بخشــنامه دســتگاههای اجرایــی و ادارات را ملزم به
پیگیری جدی واکسیناســیون کارمندان و خانوادههایشان
کــرده اســت ،همچنیــن رعایــت پروتکلهای بهداشــتی
همچــون اســتفاده از ماســک و فاصلهگــذاری اجتماعی
توسط کارمندان الزامی است.

جزئیاتطرح«هوشمندسازیقرنطینه»

دبیــر کمیته علمی کشــوری کووید  ۱۹درباره جزئیات طرح ســامانه هوشــمند برای محدودیتهــای کرونایی و
قرنطینه گفت :سامانه هوشمند برای محدودیتها و قرنطینه در کمیته علمی کشوری کرونا مورد بحث قرار گرفت
و این سامانه به صورت پایلوت در سه استان آذربایجان غربی ،کردستان و قزوین در حال انجام است و قرار شد نتایج
پایلوت را به ما ارائه دهند تا ببینیم به چه صورت عمل کردند و اگر نتیجه آن خوب باشد ،این سامانه به کل کشور
گسترش پیدا میکند.دکتر جماعتی افزود :در قالب این طرح که در حال پایلوت است ،بر اساس سامانه هوشمندی
که طراحی شــده ،تمام اطالعات کلیه شــهروندان از حمل و نقل گرفته تا اصناف و ...مشــخص شــده و بر اســاس
واکسیناسیون،عالئماحتمالی،تستهاییکهبرایبازبودناصنافو...انجاممیشود،قرنطینههاومحدودیتهایی
را ایجاد میکنند.وی افزود :بر این اساس افرادی که گرفتار و مثبت شدند ،پیگیری کرده و در قرنطینه قرار میگیرند.
در عین حال شرکتها و ...به صورت دورهای تستهایی را انجام میدهند و اطالعات تستها وارد سامانه شده و بر
اساس آنها نتیجه میگیرند که درباره یک صنف خاص یا یک بخش چه اقداماتی باید انجام شود.

بازگشایی حضوری مدارس دارای کمتر از 300دانش آموز از امروز
هدی هاشمی
خبرنگار

امروز مدارس کمتــر از  ۳۰۰دانشآموز فعالیت
خود را بهصــورت حضوری آغاز خواهند کرد تا بعد
از ســه ترم آموزش مجازی دانشآموزان بهصورت
تدریجــی بــه کالسهــای درس برگردند .مســئوالن
آموزش و پرورش از اواخر تابســتان اعالم کردند که
بهصورت تدریجی شــرایط حضــور دانشآموزان را
در مدرســه فراهــم میکنند و خانوادههــا هم نگران
ســامت فرزندانشــان نباشــند .ایــن تصمیــم برای
بســیاری از خانوادههــا کــه از آموزش مجــازی کالفه
شــدهاند ،خوشــایند اســت و برای برخیهــای دیگر
کــه تــرس از کرونا دارنــد اما چنــدان رضایت بخش
نیســت .ایــن اظهارنظرهــای خانــواده هــا در حالی
عنــوان میشــود کــه براســاس گفتههای مســئوالن
آموزشــی ایــن بازگشــاییها شــامل همــه مــدارس
دولتــی و غیردولتــی در همــه مقاطــع تحصیلــی
میشود و مدارس استثنایی نیز براساس شیوه نامه
جداگانهای بازگشــایی خواهند شــد .البته براســاس
تصمیمی که گرفته شــده اســت ،بازگشایی مدارس
ارتباطی به رنگبندی شــهرها ندارد و در شــهرهای
قرمــز و نارنجــی هــم مــدارس دایــر خواهنــد شــد.
موضوعی که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به
خبرنگار «ایران» میگوید« :در کشــور شــرایط کرونا
وجــود دارد ،اصل اساســی حفظ ســامت و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی است و مدارس نمیتوانند
از آن تخطی کنند .اما اگر مراجع بهداشتی تصمیم
خاصــی درباره شــهر یــا منطقــهای بگیرند مــا تابع
تصمیمات آنها خواهیم بود».
علیرضــا کمــرهای ،ســخنگوی وزارت آموزش و
پــرورش درباره اینکه از اول آبــان ماه کدام مدارس
بازگشایی میشــوند ،اظهار میکند« :مدارس کمتر
از  ۳۰۰دانشآمــوز از یکــم آبــان فعالیــت خــود را
بهصــورت حضــوری آغــاز خواهنــد کــرد و مدارس
بیــش از  ۳۰۰دانشآمــوز کــه شــامل  ۵میلیــون و
 ۷۰۰هــزار دانشآمــوز میشــود از نیمــه دوم آبــان
بازگشــایی خواهند شــد .براســاس الگوی بازگشایی
مــدارس ،که از مهرماه عملیاتی شــد بخش اعظم
مدارس روستایی و عشایری؛ مدارس فنی حرفهای
و کاردانــش صرفــاً در دروس شایســتگیهای فنــی
و اســتانداردهای مهــارت و دانشآمــوزان پایه اول
بهصورت محدود فرصت آموزش حضوری را پیدا
شآموزان
کردند .این مرحله حــدود  ۳۱درصد دان 
را دربرگرفت .بازگشایی مدارس دراین مرحله طبق

شــیوه نامه معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی انجــام شــده کــه در آن
ســخنی از رنگبنــدی مطرح نشــده اســت .اما این
شیوه نامه حاوی مهمترین مالحظات ،اصول پایه،
قواعــد فاصله گذاری ،بهداشــت فردی ،بهداشــت
محیطی ،غربالگری و مؤلفههای مهم دیگری بوده
اســت که در حفظ ســامت و ایمنــی دانشآموزان
و کارکنــان در اجتماعــات اهمیت کلیــدی دارد .در
ادامه روند بازگشــایی بتدریج از نیمه دوم آبان ماه
 ۱۴۰۰مــدارس بیشــتری فعالیت خــود را بهصورت
حضــوری آغاز خواهند کرد که البتــه در این مرحله
نیز بازگشــایی حضوری مدارس ،منوط به تکمیل و
بارگذاری چک لیستهای بهداشتی و خودارزیابی
مدیــران مــدارس در ســامانه ،بررســی مناطــق و
دریافت مجوز است».
او تأکیــد میکنــد« :در نیمه اول آبــان فقط باقی
مانــده مــدارس روســتایی و عشــایری و تعــدادی از
مناطق کم جمعیت شــهری که قبالً مجوز دریافت
کرده و با خانواده و دانشآموزان نحوه حضور آنها را
برنامهریــزی کرده بودند مجاز به فعالیت حضوری
شــدهاند در غیر این صورت بــا توجه به مفاد الگوی
بازگشایی که در آن طی کردن کامل فرایند بازگشایی
تــا دریافت مجوز و توجیه دانشآمــوزان را ضروری
دانســته و نیز مالحظه مصوبات بیستوپنجم مهر
مــاه ســتاد ملــی کرونــا ،مجوز جدیــدی بــرای نیمه
اول آبــان صــادر نشــد .در واقــع آمــوزش وپــرورش
26مهرمــاه موقتــاً ســامانه صــدور مجــوز جدیــد
بازگشــایی را مســدود کرده اســت و در آینده سامانه
را صرفــاً بــرای مجوزهای نیمه دوم و بعــد از آن باز
خواهد کرد.

آیا هر روز دانشآموزان به مدرسه میروند؟
کمرهای با اشاره به اینکه تعداد روزهای حضوری
دانشآمــوزان تابعــی از جمعیــت دانشآمــوزی و
تراکــم کالسهای درس اســت ،میگوید« :اگر برای
رعایت استاندارد در نظر گرفته شده و فاصلهگذاری
فیزیکــی الزم باشــد دانشآمــوزان یــک کالس
گروهبنــدی شــوند بهطــور قطــع بــا افزایــش تعداد
گروههــا بــرای رعایــت حــد نصــاب تراکــم کالس،
زمــان حضــور در مدرســه بــرای گروههــای کالســی
کاهش مییابد .البته با توجه به ظرفیت پیشبینی
شــده در الگــوی فعالیتهــای حضــوری مدیــر بــا
مشارکت شــورای مدرســه میتواند با ســازماندهی
مناســب کالسهــا و ترجیح بعضــی درسها برای
آموزشهای حضوری با رعایت اقتضائات مدرســه
و شــرایط زمینــهای دانشآمــوزان در آن درس و
مالحظــات دیگــر ،اثــر ســوء محدودیــت تحمیــل
شــده ناشــی از گروهبنــدی را کاهش دهــد و از زمان
آموزشهای حضوری بهصورت مناســب تری برای
دروسی که ضرورت بیشتری دارد ،استفاده کند».
او تأکیــد میکند« :اگر کالس درس متراکم داشــته
باشــیم ناچاریــم دانشآمــوزان را گروهبنــدی کنیــم
کــه در مــدارس پرجمعیــت بــاالی ۶۰۰دانشآموز با
کالسهــای متراکــم ،وضعیــت متفاوتتــری را رقم
میزند و ممکن است حتی به دو روز در هفته آموزش
حضــوری بســنده کنیم و مابقــی آموزشهــا از طریق
روشهایدیگرارائهشود.امیدواریمدرنیمهدومآبان
ماه شــرایطی مهیا شــود که حدود  ۴۰درصد مدارس
باقی مانده کشور بتوانند برای بیش از  ۶۰درصد باقی
مانده دانشآموزان فرصت یادگیری با کیفیتتر را در
محیطهایحضوریوتعاملیپدیدآورند.

