4

سال بیستوهفتم
شماره 7760
یکشنبه  9آبان 1400

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

رعایت  ۴۸درصدی پروتکلهای ضدکرونا در تهران
فرمانــده عملیــات مقابلــه بــا کرونــا در کالنشــهر تهران
بــا اشــاره بــه وضعیــت اثربخشــی واکسیناســیون در
کاهــش ابتــا و مــرگ ناشــی از کرونــا ،گفــت :طبــق
مطالعــات تقریبــاً میــزان افــرادی کــه واکســن دریافــت
نکــرده انــد ،نســبت بــه افــرادی کــه واکســن را دریافــت
کردهانــد ،حــدود  ۹برابــر شانسشــان بــرای مــرگ و
میــر و بســتری در  ICUبیشــتر بــوده اســت.
علیرضــا زالــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره وضعیت
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در تهــران گفــت:
گرچــه در روزهــای اخیــر رعایــت شــیوهنامههای
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بهداشــتی در تهــران بــه میــزان مختصــری نســبت بــه
هفتــه قبــل افزایــش را نشــان میدهــد ،امــا هنــوز بــه
حــد مطلوبــی کــه مــورد نظــر ما اســت ،نرســیده اســت.
بــه طــور عمومــی در مجموعــهای کــه بــرای تهــران
پیشبینــی کردنــد ،میــزان رعایــت شــیوهنامههای
بهداشــتی ۴۸درصــد اســت و در برخــی مناطــق در
مطالعــات میدانــی حتــی ایــن رعایــت تــا  ۶۶درصــد
هــم افزایــش نشــان داده اســت .وی دربــاره میــزان
افــرادی کــه در تهــران دو دوز واکســن کرونــا را دریافــت
کردهانــد ،گفــت :ســرعت واکسیناســیون در تهــران

نســبتاً خــوب اســت .اکنــون در تهــران بــه پوشــش ۷۸
درصــدی واکسیناســیون علیــه کرونــا رســیدیم و تقریباً
حــدود  ۵۱درصــد هــم بــه واکسیناســیون دو دوز در
تهــران رســیدهایم .در حــال حاضــر در اســتان تهــران
بیــش از  ۱۵میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر واکســن دریافــت
کردنــد .اکنــون در تهــران مراجعینمــان بــرای
واکسیناســیون بــه گونـهای اســت کــه حــدود  ۶۰درصــد
مراجعیــن مــا را دوز دومیهــا و  ۴۰درصــد را دوز
اولیهــا تشــکیل میدهنــد .وی دربــاره احتمــال بــروز
پیک ششــم در شــرایط فعلــی نیز گفــت :پارامترهای

افزایش

مختلفــی در بــروز پیــک ششــم مؤثرنــد؛ مهمتریــن
پارامتــر در شــکلگیری یــا عــدم شــکلگیری  ،بــروز و
عــدم ظهــور مــوج ششــم ،بحــث مســائل مربــوط بــه
رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی اســت کــه بســیار
مؤثــر اســت .دوم در زمینــه رعایــت فاصلهگــذاری
اجتماعــی اســت کــه مؤثــر اســت .همچنیــن میــزان
پوشــش واکسیناســیون بویــژه کســانی کــه هــر دو دوز
واکســن را دریافــت کردنــد ،مهــم اســت .بنابرایــن
عوامــل مختلفــی میتوانــد در بــروز یــا عــدم بــروز
مــوج ششــم اثــر داشــته باشــد.
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تاکنون
 ۳۵میلیون و  ۵۱۶هزار و ۳۹۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حــال حاضــر  ۲۲شــهر کشــور در وضعیــت قرمــز،
 ۱۱۴شــهر در وضعیــت نارنجی ۲۰۱ ،شــهر در وضعیت
زرد و  ۱۱۱شــهر در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد.

