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بلژیــک گزینــه قرنطینه اجبــاری  21روزه را به خاطر
«آبلــه میمــون» مطــرح کــرد .مقامــات بهداشــت
بلژیــک اعــام کردنــد :پــس از ثبــت ســه مــورد ابتــا
در ایــن کشــور ،افــرادی کــه بــه ایــن ویــروس مبتــا
شــدهاند ،بایــد بهمــدت ســه هفتــه خــود را ایزولــه
کننــد .اولیــن مــورد عفونــت روز جمعــه در بلژیــک
ثبــت شــد.
مقامــات انگلیــس هــم در دســتورالعملی اعــام
کردنــد :هــر فــردی کــه در معــرض باالتریــن خطــر
ن قــرار دارد بایــد بهمــدت
ابتــا بــه آبلــه میمــو 
 ۲۱روز ایزولــه شــود .توصیههــای آژانــس امنیــت
ســامت انگلیــس ( )UKHSAبــرای هــر فــردی
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آغاز قرنطینه «آبله میمون»

اســت کــه در تمــاس مســتقیم بــا بیمــاری اســت یــا
از اعضــای خانــواده فــرد مبتالســت .بــه مخاطبیــن
ایــن دســتورالعمل توصیــه میشــود اطالعــات
خــود را بــرای ردیابــی ارتبــاط بــا افــراد دیگــر ارائــه
دهنــد .همچنین از ســفر صرفنظر کــرده و از تماس
بــا افــراد دارای نقــص سیســتم ایمنــی ،زنــان بــاردار
و کــودکان زیــر  ۱۲ســال خــودداری کننــد.
انگلیــس تاکنــون  ۲۰مــورد ابتــا بــه آبلــه میمــون
را تأییــد کــرده اســت .همچنیــن بیــش از  90مــورد
ابتــا در سراســر اروپــا ،ایــاالت متحــده ،رژیــم

صهیونیســتی و اســترالیا گــزارش شــده اســت.
بــا شناســایی مــوارد ابتــا بــه آبلــه میمــون در
رژیــم صهیونیســتی ،ســوئیس و اتریــش ،تعــداد
کشــورهایی کــه تاکنــون ابتــا بــه ایــن نــوع بیمــاری
نســبتاً خفیــف را شناســایی کردهانــد بــه عــدد ۱۵
رســید .اکثــر ایــن کشــورها در قــاره اروپــا هســتند.
بــا شناســایی مــوارد جدیــد ابتــا بــه آبلــه میمــون
ســازمان بهداشــت جهانــی بــر ضــرورت اتخــاذ
تدبیرهایــی بــرای مقابلــه با آن تأکید کــرد .مقامات
بهداشــتی امریــکا از ســومین مــورد ابتــا بــه آبلــه
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سرپایی

«بهــرام عیناللهی» وزیر بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی در مجمع جهانی ســامت در
ژنو گفت :شکست کرونا و تکرقمی شدن تلفات
آن یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران است و ما
االن هر جا راه میرویم سرمان را باال میگیریم.
وی همچنین گفت :زیرســاختهای بومی مهیا
شــده برای تولید واکسن کرونا در کشور میتواند
در مقابــل دیگر تهدیدات بهداشــتی نیــز به کار
آید از جمله بیماری «آبله میمون ».ایسنا
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در شــبانهروز گذشــته ۳۰هــزار و ۷۵۶دوز
واکســن کرونــا در کشــور تزریــق شــده اســت.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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تاکنون
 ۵۲میلیون و  ۳۱هزار و ۷۸۵
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حــال حاضــر هیــچ شهرســتانی در وضعیــت قرمــز
و نارنجــی نیســت ۲۵۵ .شهرســتان در وضعیــت زرد و
 ۱۹۳شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

میمــون در ایــن کشــور و انجــام آزمایــش روی فــرد
مشــکوک دیگــری در جنــوب فلوریــدا بــرای تعییــن
ابتــای وی بــه ایــن بیمــاری خبــر دادنــد.
مرکــز کنتــرل بیماریهــای امریــکا و اداره ســامت
فلوریــدا در بیانی ـهای اعــام کردنــد فــرد مشــکوک
یــک ســفر خارجــی داشــته و در حــال حاضــر در
قرنطینــه نگهــداری و نتیجــه آزمایــش وی بــزودی
مشــخص میشــود .امــا تاکنــون مــورد دیگــری در
ایــن ایالــت دیــده نشــده اســت .نخســتین مــورد
ابتــا بــه آبلــه میمــون چهارشــنبه گذشــته در ایالــت
ماساچوســت دیــده شــد کــه در آن فــرد مبتــا اخیــراً
بــه کانــادا ســفر کــرده بــود.
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بررسی جدید پژوهشگران امریکایی ،ضرورت
دریافــت دوز تقویتکننــده واکســن کوویــد ۱۹را
برای زنان باردار نشــان میدهد .زنــان باردار به
طــور قابلتوجهی نســبت بــه بیمــاری کووید۱۹
حساس هستند زیرا بیشتر از دیگران در معرض
ابتال به نوع شدید بیماری و پیامدهای نامطلوب
ناشــی از آن ماننــد مردهزایــی قــرار دارنــد.
مدیکال نت

اتریــش تمــام محدودیتهــای کرونــا را بــرای
مســافران ورودی به این کشــور لغو کرد .پیشتر
سفر به اتریش با ارائه گواهینامه واکسن کرونا یا
گواهی تســت منفی  PCRممکن بود .این کشور
در اســفندماه  ۱۴۰۰انواع بیشتری از واکسنهای
کووید از جمله ســینوفارم را از مسافران خارجی
بــرای ورود بــه اتریــش پذیرفــت و اکنــون اعالم
کرده اســت تمــام محدودیتهــا بــرای ورود به
این کشور ،از جمله ارائه گواهی واکسن  ،یا تست
 PCRرا برداشــته اســت .بــا وجود ایــن همچنان
در برخــی مراکــز خدماتــی این کشــور از بعضی
مراجعــان کارت واکســن درخواســت میشــود.
اتریــش از جمله کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا
اســت که سفر به آنجا برای اتباع ایرانی با ویزای
شینگن امکانپذیر است .ایسنا

