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گونه جدید کرونا مرزها را درمینوردد

دومینوی «امیکرون» در  38کشور

ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد
تــا روز جمعــه (دیــروز) ســویه جدیــد
ویروس کرونا موســوم بــه «امیکرون»
در  ۳۸کشــور جهــان شناســایی شــده
است« .ماریا ون کرخوف» از مسئوالن
سازمان بهداشت جهانی با اعالم این
خبــر در یــک کنفرانــس خبــری گفت
که ســویه دلتــا هم اکنون ســویه غالب
در جهان اســت« .امیکــرون» که یکی
از جهــش یافتهتریــن مــوارد جهــش
ویروس کرونا محسوب میشود ،برای

 ۱۷نفر مشــکوک به ابتال بــه امیکرون
هســتند ».فرانسه که سهشنبه گذشته،
اولیــن مــورد ابتــا بــه امیکــرون را
شناســایی کــرد ،تاکنــون از ابتــای ۱۲
نفــر به ایــن گونــه جهــش یافتــه خبر
داده اســت .در اســپانیا نیــز تــا کنــون
پنج مورد ابتال به امیکرون تأیید شــده
اســت و تعدادی از موارد نیز در دست
بررســی اســت .این ویروس همچنین
در  4نفــر در جنوب آلمــان که به طور
کامل واکســینه شــده بودند ،شناسایی

اولیــن بــار در آفریقای جنوبی کشــف
شــد .گونــه جدید تــا کنــون حداقل در
 ۱۰ایالــت از امریــکا از ایالــت هاوایــی
تــا نیویــورک شناســایی شــده اســت.
انگلیــس هــم از شناســایی  ۷۵مــورد
جدید ابتال به سویه امیکرون خبر داد.
اُســلو ،پایتخت اتریش هم روز جمعه
ضمــن اعــام تأییــد ابتــای بیــش از
نیمــی از حــدود  ۱۰۰شــرکت کننده در
یــک میهمانی به ویــروس کرونا گفت
«در حالــی که همه حاضرین واکســن
دریافــت کــرده بودنــد امــا دســتکم

شد .مکزیک نیز از شناسایی نخستین
مورد بیمــار مبتال به گونــه جدید خبر
داد .فرد مبتال یک شــهروند  ۵۱ســاله
اهل آفریقای جنوبی است که پیشتر
واکســن فایزر نیــز دریافت کــرده بود.
برزیل که پس از امریکا بیشترین مرگ
و میــر ناشــی از کوویــد ۱۹-را در جهان
دارد ،پیشــتر تصمیم گرفت به منظور
جلوگیــری از گســترش نــوع امیکرون
پروازهای خود را با کشورهای آفریقای
جنوبــی ،بوتســوانا ،زیمبابــوه ،نامیبیا،
لسوتو و اسواتینی متوقف کند.

فاطمــه گــودرزی از بازیگــران ســینما
و تلویزیــون میگویــد کــه بــه آمــوزش
آشــپزی روی آورده اســت .او در
گفتوگــو با «ایران آنالیــن» درباره کم
کاریاش در بازیگــری گفت :این روزها
برای دوری از کرونا استراحت میکنم.
ایــن بازیگــر در صفحــه شــخصیاش
عکسهایــش بــا عــروس و پســرش را
بــه اشــتراک میگــذارد و در یوتیــوب
صفحهای دارد که برنامههای آشــپزی
را در آن بــه اشــتراک گذاشــته اســت.
وی گفــت :دوســت دارم حــال خــوب
بــه مــردم انتقــال بدهم تا از خســتگی
ذهنــی این روزها کمی دورشــان کنم و
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کوتاه از کرونــا
در شبانهروز گذشته  ۲۷۵هزار و  ۵۶۲دوز واکسن
کرونا در کشور تزریق شده است .وزارت بهداشت
یــک مرد ایتالیایی که خواهان دریافت گواهینامه
واکسیناســیون بدون زدن واکسن بود ،با یک بازوی
تقلبی به درمانگاه مراجعه کرد .این مرد  ۵۰ســاله
بــا قالب ســیلیکونی که بازوی او را پوشــانده بود به
محــل تزریق واکســن رفــت و امیدوار بود که کســی
متوجه بازوی تقلبی نشــود ،اما پرســتار متوجه این
مســأله شــد و موضوع را به پلیس گزارش کرد .این
پرســتار گفته اســت وقتــی پیراهــن این مــرد را باال
زد ،متوجه شــد که پوســت دست الستیکی و سرد و
رنگدانه بیش از اندازه روشن است .این مرد سعی
کــرد پرســتار را متقاعــد کند کــه موضــوع را نادیده
بگیرد ،امــا پرســتار بهدلیل کالهبــرداری به پلیس
گــزارش داد .بر اســاس گزارشها ایــن مرد کارمند
یک نهاد بهداشــتی بود که بهدلیل واکسینه نشدن
از کارش تعلیق شــده بود؛ چون واکســن زدن برای
همــه کارکنــان بهداشــتی در ایتالیا اجباری اســت.
بیبیسی
رئیــس مرکز تدویــن مقررات ایمنــی حملونقل
پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران وزارت راه و
شهرســازی گفت :در سیستم کنترل هوشمند کرونا
که از نیمه آذر ماه (پس فردا) اجرایی خواهد شــد،
محدودیــت و جریمــه بــرای افــرادی کــه واکســینه
نشدند در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال میشود
اما افراد مبتال حتی اجازه ســفرهای درون شــهری
بــا خودروهــای شــخصی خودشــان را هــم ندارند.
بــه گفتــه رضا نفیســی برای افــرادی که در شــرایط

کرونایــی قــرار گرفتند و پاســخ تســت کرونــای آنها
مثبت شــده است ،پروتکلها سختگیرانهتر از افراد
واکســینه نشــده اجرا میشــود؛ به گونهای که اجازه
خــروج از منــزل حتی بــا خودروهای شــخصی هم
ندارنــد و بایــد در قرنطینــه بماننــد و در ســفرهای
درونشــهری و برونشــهری جریمــه خواهند شــد.
در این شــرایط افراد مبتال به کرونا رصد میشوند و
اجازه رفتن به ســر کار را ندارند و اگر ترددی داشته
باشــند به معنای تــرک غیرقانونــی قرنطینه تلقی
شده و جریمه خواهند شد .ایسنا
محققــان معتقدنــد ســویه اُمیکــرون احتمــاالً
دســتکم یکــی از جهشهــای خــود را از بخــش
کوچکــی از مــواد ژنتیکــی ویــروس دیگــری ماننــد
ویروس سرماخوردگی عادی گرفته است .رویترز
«جــو بایــدن» رئیــس جمهــور امریــکا در جریان
اعالم قوانین ســفت و سختتر برای سفر به خاطر
کوویــد  ۱۹در بحبوحــه نگرانیهــا از ســویه جدیــد
کرونــا بهنــام اُمیکرون ،مدیر مؤسســه ملــی آلرژی
و بیماریهــای عفونــی و مشــاور ارشــد پزشــکی
کاخ ســفید را «رئیــس جمهــور واقعی» این کشــور
دانســت و گفــت :من دکتــر آنتونی فائوچــی ،مدیر
مؤسســه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی و مشاور
ارشــد پزشــکی کاخ سفید را بیشــتر از همسر خودم
میبینــم .مــا بــا هــم شــوخی داریــم امــا او رئیس
جمهور واقعی امریکاست .نیویورک پست
شــمار مبتالیان به کرونا در آفریقای جنوبی از سه
میلیون نفر گذشت و این کشور به لیست کشورهای
ُپرمبتال پیوست .ورلداُمتر
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فاطمه گودرزی :به جای بازیگری آشپزی میکنم
زمانی که برنامه شــادی داشــته باشــم
آن را ضبــط میکنــم و بــه اشــتراک
میگــذارم و از کامنتهایــی کــه برایم
میگذارنــد متوجــه انتقــال ایــن حس
خــوب و اســتقبال مــردم میشــوم.
گــودرزی دربــاره آموزش آشــپزیاش
اظهــار داشــت :آشــپزی یکــی از
عالقهمندیهــای این روزهایم اســت.
آشــپزی میکنــم و در یوتیــوب منتشــر
میکنــم .برنامههایــم خیلــی مــورد
اســتقبال ایرانیهــای خــارج از کشــور
قــرار گرفتــه و در کامنتهایی که برایم
گذاشــتند خیلــی اظهــار خوشــحالی
کردند.
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