
بیخیالی مردم و بحران تمام نشدنی کرونا

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
کروناازطریقتماسپوستیمنتقلمیشود

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »ویروس کرونا از 
طریق دست آلوده و تماس با سطوح پوست صورت به 
سرعت قابل انتقال است و افراد به هیچوجه به صورت 

خود دست نزنند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی افزود: »از طریق دست آلوده، 
تراوش ویروس کرونا در سطوح پوست صورت زیاد است 
و به سرعت به نقاط بینی، چشم و دهان می رسد، به عبارت دیگر دست آلوده دارای میلیاردها ویروس 
است و وقتی ناخودآگاه به صورت خود دست می زنیم ممکن است به چشم، دهان و یا بینی نفوذ یابد.« 

وی ادامه داد: »به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم به طور مرتب دست های خود را ضدعفونی کرده و 
یا با آب و صابون شستشو دهند، اگر روزی ۱۲ بار این کار را انجام دهند از ابتال به کرونا در امن خواهند 
بود.« مردانی افزود: »افراد حتما هنگام خروج از منزل ماسک بزنند و اگر عطسه کردند، ماسک را داخل 
سطل زباله بیاندازند و ماسک جدیدی را استفاده کنند زیرا انتقال ویروس کرونا از بیرون از ماسک نیز 
وجود دارد.« مردانی در گفت و گو با ایرنا از روند رو به بهبودی وضعیت کرونا در کشور خبر داد و 
تصریح کرد: »به جز استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران، کرمانشاه و هرمزگان وضعیت 
کرونا در سایر استان ها رو به بهبودی است اما از مردم می خواهیم همچون گذشته مسایل بهداشتی را 
بطور کامل رعایت کنند.« به گفته وی، بر اساس نظرسنجی های انجام شده، ۸۲ درصد مردم در تهران از 
ویروس کرونا می ترسیدند که در حال حاضر این رقم به ۴۰ درصد ریزش کرده و از هموطنان درخواست 
داریم نکات بهداشتی را در فضاهای عمومی بطور کامل رعایت کنند تا بتوانیم این ویروس را بطور کامل 

شکست دهیم. تاکنون ۱۴۸ هزار و ٩۵۰ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدند.

ستاد کرونا

آمارکرونا

چند ماهی از ورود بیماری شوم و بدقدم 
کرونا می گذرد، بسیاری از دوستان، آشنایان 
و حتی بستگان نزدیک خود را هنگامی که 
شرایط بسیار بد قرار داشتیم از دست دادیم، 
تقریبا همه مردم می دانند که پس از ورود به 
منزل باید دست های خود را شستشو دهند و 
چه پول هایی که در خرید ماسک، دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده خرج شد و حاال کمی 
اوضاع بهتر شده اما عده ای متاسفانه با بیخیالی 
خود و رعایت نکردن فاصله فیزیکی و مسائل 
بهداشتی هم به خود و هم به جامعه ضرر 
می زنند و باعث شروع بحران دیگری می شوند. 

به گزارش سپید، سیما محسنی آهنگراظهار کرد: 
»مسئولیت پذیری و رعایت نکات بهداشتی مردم 
مازندران در مقابله با ویروس کرونا باعث عبور از 
بحران شد.« وی با اشاره به اینکه رعایت نکردن 
مسائل بهداشتی بازگشت دوباره بحران را به همراه 
دارد، تصریح کرد: »فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک خصوصا در مکان های شلوغ و پرتردد 
از ویروس کرونا و  پیشگیری  نکته در  مهمترین 

همه گیری آن است.«
متخصص بیماری های عفونی و تب دار دانشگاه علوم 
پزشکی بابل خاطرنشان کرد: »مغازه دارها اعم از سوپر 
مارکت ها، میوه فروشی ها و غیره باید مواد ضدعفونی 
در بیرون مغازه بگذارند تا هر شخص قبل از ورود 
دست های خود را ضدعفونی کند و همچنین در ورود 
و خروج افراد و تعداد آن ها دقت الزم به عمل آید تا 
حداقل فاصله برای جلوگیری از شیوع دوباره رعایت 
شود.« محسنی آهنگر افزود: »متاسفانه هم مردم و هم 
کادر درمان خسته شدند و و این خستگی در بیخیال 
شدن بعضی افراد نسبت به این بیماری اثر گذاشته 
و گاها بدون رعایت مسائل بهداشتی در شهر قدم 
زده و خرید می کنند و به ضرر آن ها تمام می شود.«
وی با اشاره به اینکه شکل شدید بیماری یعنی آن 
درگیری های تنفسی ماه اسفند و فروردین کم شده 
است، یادآور شد: »طی این مدت شکل بیماری به 
سمت فرم های گوارشی حرکت کرده هرچند در 
اوایل شیوع ویروس این عالئم هم وجود داشت اما 

به این شدت نبوده است.«
وی با بیان اینکه افراد مسن و کسانی که بیماری 
زمینه ای دارند باید همچنان رعایت کنند، ادامه داد: 
»فرزندانی که به دیداروالدین خود می روند با توجه 

به اینکه شاید ناقل باشند باید حتما فاصله را حفظ 
کنند چون ناخواسته مرتکب عملی می شوند که تاسف 

برای آن سودی ندارد.«
محسنی آهنگربا اشاره به اینکه ضدعفونی ها در منزل 
باید برروی یک اصولی انجام شود،گفت: »افرادی که 
بیرون نمی روند آنقدر نیاز به استفاده مواد ضدعفونی 
کنند ندارند مگر اینکه شخصی از بیرون وارد منزل 
شود که باید لباس و کفش هایش را در مکان مناسب 
قرار دهد و دست و صورتش را خوب شستشو دهد 
و اگر مسیری را دست زد آن مسیر ضدعفونی شود.«
متخصص بیماری های عفونی و تب دار ادامه داد: 
»هنگامی که افراد کاالیی از بیرون خریداری می کنند 
پس از ورود به منزل باید در جای مشخص قرار داده 
و پشت آن را با مایع ضدعفونی کنند و پس از خشک 
شدن اقدام به جابه جایی آن بگیرند.« وی با اشاره 
به اینکه ضدعفونی کردن کل منزل ضرورتی ندارد 
مگر اینکه فردآلوده و مریض در منزل حضور داشته 
باشد، افزود: »استفاده بیش از مواد ضدعفونی باعث 
آسیب زدن به ریه می شود که در گذر زمان خطر ساز 
است.« متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی بابل ادامه داد: »استرس، ترس و نگرانی، نبود 
خواب کافی مهمترین نقش را در سیستم ایمنی بدن 

ایفا می کند و باعث تضعیف آن می شود.«
محسنی آهنگر گفت: »در حال حاضر خیلی خوب 
بیماری کنترل شده و تعدادبیماران و خصوصا بیماران 

بد حال بسیار کم شده و روند نزولی است.«

ایجادحساسیتراهیبرایافرادیکه
بیخیالند

به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  رضایی  احمد 

اینکه مکانیسم عمل ویروس کرونا ناشناخته 
و همه گیری آن به صورت خاص است، اظهار 
کرد: »متاسفانه زمانی که ویروس کرونا وارد 
بدن انسان می شود در برخی افراد حتی ۱۴ 
روز اثرات ظاهری آن بروز نمی کند و اگر 
افراد مسائل ایمنی را رعایت نکنند چراکه هنوز 
واکسن مخصوصی وجود ندارد، تبعات بسیار 

عمیقی در جامعه به همراه دارد.«
وی تصریح کرد: »با توجه به اینکه یک دوره 
این بیماری کنترل و مدیریت شد و چون 
هنوز مشخص نیست که چه تعداد افراد دچار 
مشکل هستند، با ایپدمی مجدد افرادی که 
تاکنون مبتال نشدند در معرض خطر قرار دارند.« 
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه 
مازندران خاطرنشان کرد: »طوالنی شدن دوره نیمه 
قرنطینه خصوصا در ایامی که بیشتر خانواده ها به 
سفر می رفتند، افرادی که خود و خانواده به این 
بیماری مبتال نشدند، مقداری دچار خوش خیالی 
شدند وهمین رعایت نگردن نکات بهداشتی تبعات 

سختی به دنبال دارد.« 
رضایی با اشاره به اینکه خطر اپیدمی بسیار شایع است، 
ادامه داد: »چون ما در سطحی از جامعه قرار داریم که 
همه باهم مانوس بودیم و نشست و برخاست داشتیم 
و حاال انتخاب سبک زندگی دیگری که ناچاریم 
فاصله فیزیکی را رعایت  کنیم سخت است و هم 
برای افرادی که از نظر امرار معاش دچار مشکل 
هستند ممکن نیست و در بعضی از مکان ها هم 
امکان رعایت فاصله فیزیکی وجود ندارد.« وی افزود: 
»رعایت فاصله فیزیکی در مراسم هایی چون عزا و 
عروسی با توجه به سطح فرهنگی جامعه که زندگی 
مانوسی را داریم گاهی شاید برای بعضی افراد خنده 
دار باشد اما رعایت نکردن نکات بهداشتی در چنین 
تجمعاتی تعداد زیادی از خانواده ها را درگیر می کند.«
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه 
مازندران گفت: »برای مبارزه با این بیماری که تمهیدات 
خاصی می خواهد باید با ایجاد حساسیت در ذهن 
افراد این خوش خیالی یا بی خیالی را بر طرف کرد.«
رضایی با اشاره به اثر چندگانه باز شدن مراکز آموزش 
عالی و آموزش و پرورش یادآور شد: »در این قسمت 
باید با حساسیت بیشتری در برگزاری کالس ها به 
کار گرفته شود تا زمانی که مطمئن باشیم این بیماری 

در جامعه از حالت اپیدمی خارج شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردایست؛ کرونا در کمین است
۲۵۱۶ابتالو۶۳فوتیجدید

کرونادرکشور

توضیح  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
آخرین موارد بروز کووید-۱٩ در کشور 
گفت: »با شناسایی ۲۵۱۶ مورد جدید این 
بیماری طی ۲۴ ساعت گذشته، مجموع 
مبتالیان کووید۱٩ در کشور به ۱۵۱۴۶۶ 

نفر رسید.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: 
»از روز شنبه تا یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٩ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۵۱۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱٩ 
در کشور شناسایی شد.« به گفته وی، از 
بین مبتالیان جدید، ۵۱۱ مورد بستری و 
با  افراد در تماس  از  ۲ هزار و ۵ مورد 
مبتالیان بودند که شناسایی شدند. به این 
ترتیب مجموع بیماران کووید۱٩ در کشور 

به ۱۵۱ هزار و ۴۶۶ نفر رسید. 
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
»متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ 
بیمار کووید۱٩ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری در 

کشور به ۷ هزار و ۷٩۷ نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۱۸ هزار 
و ۸۴۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.« 
به گفته وی، ۲۵۲۷ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱٩ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. جهانپور همچنین 
گفت: »تا کنون ٩۳۵ هزار و ۸٩۴ آزمایش 
تشخیص کووید۱٩ در کشور انجام شده 

است.« 
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید 
فردی  بهداشت  موارد  رعایت  لزوم  بر 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  اجتماعی،  و 
استفاده از ماسک بویژه هنگام حضور در 
اماکن عمومی، گفت: »استان خوزستان 
و  است  قرمز  وضعیت  در  همچنان 
استان های اصفهان، آذربایجان های شرقی 
و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار 

این بیماری قرار دارند.«
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