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افراد  این  شناسایی  ما  نظر  »از  داد:  ادامه  وی 
یک دستاورد مثبت است و هر چه زودتر این 
افراد شناسایی شوند، کمک کننده است؛ چرا 
که این افراد ایزوله می شوند و به این ترتیب 
می یابد. علت  کاهش  دیگران  به  انتقال  امکان 
است  ممکن  افراد  این  که  است  آن  نیز  دوم 
ارتباط  در  اما  باشند  نداشته  خودشان عالمت 
با افراد دارای بیماری های زمینه ای و سالمندان 
و انتقال بیماری، در آن افراد می توانند بیماری 

شدید ایجاد کنند.«
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: »بنابراین میزان 
بستری های کرونا در کشور به صورت کامال واضح 
کاهش یافته است اما بیماران سرپایی بیشتر را 
شناسایی می کنیم. البته در برخی استان ها مثل 
خوزستان اکنون موارد بستری هم زیاد است؛ 
چراکه پیک بیماری حدود یک هفته است که 

شروع شده و در حال ادامه است.«
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اصرار 
مسئوالن شهری برای اجرای طرح ترافیک در 
تهران، با بیان اینکه به احتمال زیاد زمان بازگشت 
ماه  خرداد   ۱۷ ترافیک  طرح  مجدد  اجرای  و 
باشد، گفت: »این موضوع از مناظر مختلفی قابل 
بررسی است. شهر تهران زیر ساخت حمل و نقل 
عمومی اصال خوب نیست و اگر قرار باشد در 
شرایطی طرح اجرا شود که ناوگان حمل و نقل 
عمومی افزایش نیافته است، ازدحام زیاد در این 
ناوگان می تواند سبب بروز مشکل شود. نباید 
فکر کنیم پروتکل یک عصای جادویی است؛ 
پروتکل یک سری دستورالعمل است که باید 
به درستی به آن پایبند بود و گاهی نیز نیاز به 

بازنگری دارد. «
رئیسی درباره شرایط حضور کارکنان ادارات نیز 
بیان کرد: »اگر کارمند بیماری زمینه ای و سن 
باال داشته باشد بهتر است دورکاری کند. افرادی 
نیز که در محل کار حاضر می شوند باید ماسک 
داشته و درصورتیکه ارباب رجوع دارند، او هم 
ماسک زده باشد. تجمع در سالن های غذاخوری 
ادارت متوقف شود و اگر فردی به کرونا مبتال 
شد باید با خوداظهاری از حضور در محل کار 

خوددداری کند.«
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برگزاری 
مراسم عروسی در تاالرها همچنان ممنوع است،   
ادامه داد: »در مواردی که تخلفات صورت  گرفته 
بود و اقدام به برگزاری مراسم عروسی کردند، 
داماد و صاحب تاالر بازداشت شدند. البته نظارت 
بر مجالس عروسی در منازل برای ما سخت است. 
اکنون آمار باالیی که در استان خوزستان مشاهده 
می کنید به علت برگزاری همین مراسمات شلوغ 
در روزهای قبل بوده است. کنترل کرونا ویروس 
نیاز به تعهد اجتماعی دارد تا نکات بهداشتی به 

خوبی رعایت شود.«
وی درباره بازگشایی پارک های جنگلی نیز اظهار 
حضور  و  زدن  قدم  برای  پارک ها  »اگر  کرد: 
کوتاه مردم باز شود، شاید مشکلی نداشته باشد، 
اما معموال پارک های جنگلی محل تجمع افراد 
زیادی است و حتی شلوغی در زمین بازی و 
رستوران پارک شرایط نامناسبی را فراهم می کند. 
درخصوص بازگشایی طرح سالم سازی سواحل 
در صورت  که  داشت  وجود  نگرانی  این  نیز 
فعالیت دکه های فروش بالل، جگر و... احتمال 

انتقال ویروس کرونا افزایش یابد.«

رئیسی در پاسخ به سوالی درباره انتظارات وزارت 
بهداشت از مجلس یازدهم، گفت: »اولین انتظار ما 
این است که این عزیزان نکات بهداشتی رارعایت 
کنند تا مجلس شاد و پرنشاطی داشته باشیم. از 
سوی دیگر توقع داریم مسائل مطرح شده در 
قانون برنامه ششم توسعه و برنامه پزشک خانواده 

و نسخه الکترونیک تکمیل شود.«
سالمت  سنجش  برگزاری  نحوه  درباره  وی 
دانش آموزان در سال تحصیلی جدید نیز،  گفت: 
»این فرایند را با رعایت نکات بهداشتی و با سیستم 
نوبت دهی انجام خواهیم داد. خوشبخانه والدین 
و فرزندان نکات را به خوبی رعایت می کنند. از 
سوی دیگر معتقد هستیم برای بازگشایی سال 
آینده مدارس هم باید برنامه ریزی داشته باشیم 
و به این فکر کنیم که چگونه مدارس باز باشند 

و کرونا منتقل نشود؟«

تا تولید واکسن، کرونا مهمان کشورهاست
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه کرونا حاال 
حاالها مهمان ما است، ادامه داد: »تا زمانی که 
واکسن تولید نشود این ویروس مهمان کشورها 
است؛ توجه کنید در صورت تولید واکسن امسال 
باید خودمان را  ما نخواهد رسید و  به دست 
آماده کنیم که در شرایط مسالمت آمیز با کرونا 
زندگی کنیم تا به ما آسیب نرساند.  اگر توجه 
کنید اکنون دیگر بسیاری افراد با یکدیگر دست 
نمی دهند و این فرهنگ تقریبا جا افتاده که این 
کار نوعی مقابله با انتقال ویروس است. پیشنهاد 
مشخص من این است که هر وزارتخانه به این 
سوال پاسخ دهد که چگونه می تواند فعال باشد 
ولی مانع انتقال ویروس به کارکنانش شود. مثال 
وزارت ورزش فکر کند چگونه لیگ را برگزار 
کند اما مانع ابتالی بازیکنان به کرونا شود و...«
وی درباره نگرانی های احتمالی نسبت به گسترش 
بیماری در تعطیالت  آخر هفته و آغاز سفرها، 
انتظار  ما  می افتد  که  اتفاقی  »هر  کرد:  تصریح 
داریم نتایج آن را دو هفته بعد ببینیم. مثال در 

رعایت نکات بهداشتی و عدم خروج از منزل 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و  بدر   ۱3 در 
نتایج را دو هفته بعد دیدیم. اکنون سفرها امکان 
انتقال ویروس از فرد ناقل به سایر نقاط را دارد. 
اگر مردم رعایت کنند و حتما به توصیه زدن 
ماسک گوش کنند اوضاع می تواند بهتر باشد. 
از طرفی اگر  در سفر در حریم خانواده خود 
باشند، بازار و رستوران نروند و تا حد امکان با 
خودرو شخصی خود سفر کنند و از همه مهم 
است  ممکن  هم  باز  باشند،  داشته  ماسک  تر 

اوضاع بهتر باشد.«
رئیسی با بیان اینکه داشتن دستکش برای خود 
فرد محافظت ایجاد می کند،  ادامه داد: »به طور 
مثال به نظر من داشتن دستکش برای خدمت 
دهندگان در رستوران ها چندان مناسب نیست؛ 
چرا که دست خود فرد از ویروس محافظت 
می شود، اما ممکن است به دلیل تماس دستش 
با سطوح مختلف و نشستن آن ها امکان انتقال 

ویروس به سایرین را افزایش دهد.«
وی درباره بازگشایی مراکز دینی سایر ادیان،   
خاطرنشان کرد: »دستورالعمل ابالغی ما برای 
از یکدیگر جدا  ادیان است و دین ها را  تمام 
نکردیم. اکنون مجوزهای بازگشایی داده شده 
است. البته درخصوص بازگشایی مساجد دقت 
کنید که همچنان مجوز برگزاری مراسم ها داده 
نشده است و مساجد برای نماز و دعا باز هستند. «
رئیسی درباره نقش وزارت بهداشت در ستاد ملی 
مقابله با کرونا، بیان کرد: »قبل از این که موضوعی 
در ستاد مطرح شود، بحث های کارشناسی در 
وزارت بهداشت انجام می شود و سپس کمیته ای 
در وزارت کشور وجود دارد که نماینده اکثر 
سازمان ها در آن حضور دارند و از جنبه های 
مختلف به موضوع رسیدگی شده و پیشنهادها 
البته  می گیرد.  قرار  بحث  مورد  ملی  ستاد  در 
قبل از ستاد ملی، رییس کمیته ها در جلسه ای 
با رییس جمهوری مباحث را رسیدگی می کنند.«
وی با تاکید بر اینکه کرونا فقط بحث مرتبط با 

سالمت ندارد و دارای سایر جنبه های اجتماعی، 
اقتصادی و... است،   ادامه داد: »در کشوری مثل 
آمریکا، ۱۱۴ میلیارد دالر برای این بیماری اعتبار 
گذاشته شده است. در انگلستان حدود ۲۲۰ میلیارد 
پوند هزینه شده است. ما در کشوری زندگی 
می کنیم که تحت شرایط ظالمانه تحریم ها هستیم 
و فشارهای زیادی به کشور وارد شده است و 
حتی در گرفتن برخی تجهیزات مشکل داریم و 
با تکیه بر کادر درمان و تولید داخلی توانستیم 

مدیریت آبرومندی داشته باشیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: »اگر از 
زاویه دید سالمت نگاه کنیم، می گوییم همه چیز 
باید تعطیل باشد. ولی این موضوع را تا چه زمانی 
می توان ادامه داد که حمایت اقتصادی از افراد 
انجام شود. گاهی مجبوریم در کنار این که کسب 
و کارها را باز کنیم، پروتکل های بهداشتی را هم 
رعایت کنیم. در کنار سالمت باید بحث فرهنگ 
و دین و مذهب و عبادت را هم لحاظ کنیم. این 
ویروس قرار نیست فعال با ما خداحافظی کند و 
فعال همراه ما هست. البته اختالف نظرهایی در 
ستاد ملی مقابله با کرونا وجود دارد، چون همه 
از جنبه های مختلف بررسی می شود.  مباحث 
با  مقابله  بهداشت در ستاد ملی  نقش وزارت 
کرونا بسیار کلیدی است ولی این که آیا همه 
حرف های وزارت بهداشت اجرا می شود، خیر 

این طور نیست.«
وی افزود: »بر اساس بررسی های صورت گرفته 
می کنند  تصور  قبل  هفته  سه  به  نسبت  مردم 
ویروس ضعیف شده و به سمت عادی سازی 
روابط پیش می روند. این موضوع بسیار خطرناک 
است. ما دیگر از ویروس نمی ترسیم بلکه از 
عادی انگاشتن شرایط واهمه داریم. سه هفته قبل 
۸۲ درصد مردم پروتکل ها را رعایت می  کردند 
و در بدترین نقاط مانند تهران این رعایت تا 6۲ 
درصد بود. اکنون میزان رعایت نکات بهداشتی 

در مردم تهران به ۵6 درصد رسیده است. 
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