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افزایش تلفات کرونا در کادر درمانی مکزیک
با افزایش شمار مبتالیان به کرونا در میان کادر 
درمانی مکزیک و کمبود شدید تجهیزات محافظتی 
در برابر این بیماری راهپیمایی های اعتراضی شکل 

گرفته است. 
به گزارش سپید، داده های دولتی نشان می دهد 
که کادر درمانی مکزیک حدود یک چهارم کل 
مبتالیان کووید-19 را در این کشور تشکیل داده اند 
که یکی از باالترین آمارهای ابتال به کرونا در 
میان کارکنان درمانی در جهان محسوب می شود. 
این خطر با کمبود تجهیزات محافظت شخصی 

بدتر نیز می شود.
در  نفر   ۵12 و  هزار   ۸۷ تاکنون  کلی  طور  به 
مکزیک به بیماری کووید-19 مبتال شده اند که از 
این میان 9۷۷9 نفر جان خود را از دست داده اند. 
این کشور از نظر شمار مبتالیان در حال حاضر 
در رده پانزدهم و از نظر شمار قربانیان در رده 

هشتم جهان قرار دارد.
مکزیکوسیتی و ایالت مجاور آن ۴۰ درصد از 
کل قربانیان این کشور را در خود جای داده اند.

موارد ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 
در آمریکای التین رو به افزایش بوده و این منطقه 

در کنار ایاالت متحده آمریکا به مرکز جدیدی 
برای شیوع کرونا در جهان تبدیل شده است. 

کارکنان خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارستان های 
مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک برای اعتراض 
نسبت به شرایط موجود به خیابان ها رفته اند و یک 
راهپیمایی ملی برای دوشنبه برنامه ریزی شده است.
بسیاری از کارکنان بیمارستان ها در مدت همه گیری 
کرونا به خانه های خود بازنگشته اند، چرا که با 

توجه به کمبود تجهیزات محافظتی احتمال ابتال 
در آن ها زیاد است. از همین رو بسیاری از آن ها 
برای محافظت از خانواده های خود در برابر کرونا 
یا در بیمارستان ها مانده و یا در هتل ها برای خود 

اتاق گرفته اند.
انستیتوی ملی بیماری های تنفسی مکزیک که طی 
یک هفته گذشته با تکمیل ظرفیت مواجه شده، 
اعالم کرده ۴9 نفر از کارکنانش در بیمارستان ها 

به کرونا مبتال شده و ۵۴ نفر دیگر از کارکنانش 
نیز در جامعه به این بیماری مبتال شده اند که از 
این میان دو نفرشان جان خود را از دست داده اند.
به گفته این انستیتو کمبودها در زمینه تجهیزات 
محافظتی کادر درمانی را بر آن داشته تا به جای 
استفاده از لباس ها و ماسک های یک بار مصرف 
از لباس های پارچه ای چند بار مصرف استفاده 
درمانی  کادر  دست  به  که  ابالغیه ای  در  کنند. 
مکزیک رسیده هم چنین اعالم شده که از یک 
ماسک N9۵ باید برای یک شیفت کامل استفاده 
کنند. حتی استفاده چندباره این ماسک ها نیز در 
میان کادر درمانی این کشور مشاهده شده است.
بنا بر گزارش رویترز، عالوه بر کمبود تجهیزات، 
مکزیک با کمبود کارکنان بهداشتی نیز دست و 
پنجه نرم می کند. دولت این کشور اعالم کرده 
 66۰۰ به  کرونا  کنونی  بحران  با  مقابله  برای 
پزشک و 23 هزار پرستار دیگر احتیاج دارد. 
این کمبود در پی ابتالی 11 هزار و 39۴ نفر 
و جان باختن 1۴9 نفر از اعضای کادر درمانی 
این کشور تا تاریخ 1۷ ماه میالدی مه تشدید 

نیز شده است.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت )WHO( دستورالعمل جدیدی را برای 
برگزاری مراسم در فضای باز و تجمعات منتشر کرد. 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت در بحبوحه همه گیری 
بیماری کووید 19 دستورالعمل های جدیدی را برای برگزاری 
مراسم در فضای باز و تجمعات منتشر و توصیه کرد در تعداد 
افراد شرکت کننده تغییرات الزم اعمال شود. طبق این دستورالعمل 
برگزاری مراسم در فضای باز، اجازه حضور تنها به افراد سالم و 
ورودی های متعدد به کاهش احتمال شیوع بیماری کمک می کند.
در این دستورالعمل آمده است که در دوران همه گیری بیماری 
کووید 19 برگزاری تجمعات می تواند انتقال ویروس را افزایش 
دهد و ظرفیت واکنش کشور میزبان را تحت تاثیر قرار دهد. 

همچنین از آنجایی که تجمعات با پیامدهای حائز اهمیت سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه است مقامات باید اهمیت 
و ضرورت برگزاری مراسم را ارزیابی کرده و تمامی خطراتی را 
که ممکن است متوجه سالمت عمومی باشد در نظر گرفته شده 
و به حداقل رسانده شود. این سازمان از تمامی مسئوالن حوزه 
سالمت عمومی و برگزارکنندگان مراسم و تجمعات درخواست 
کرد تا پیش از هرگونه برگزاری خطرات احتمالی را ارزیابی کنند.
از  برخی  همچنین  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
دستورالعمل های این سازمان متوجه شرکت کنندگان است و 
به افراد توصیه می شود فاصله اجتماعی و بهداشت دست ها 
را رعایت کنند. عالوه بر این، افرادی که در معرض ابتال به 

بیماری های مزمن هستند از جمله افراد باالی 6۵ سال یا بیماران 
مبتال به بیماری های زمینه ای از این مراسم دوری کرده یا تمهیدات 

ویژه ای برای آنان در نظر گرفته شود.ایسنا

دستورالعمل جدید سازمان جهانی بهداشت برای برگزاری تجمعات

خبـر

سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل محموله کمک پزشکی این 
کشور برای مقابله با ویروس کرونا را به طور رسمی به وزارت 

بهداشت افغانستان تحویل داد. 
به گزارش سپید، بهادرامینیان روز یکشنبه محموله 11 تنی تجهیزات 
پزشکی و کمک ها که شامل کیت های تشخیص ویروس کرونا، 
دستگاه های ونتالتور، لوازم ونتالتور، ماسک و مواد ضدعفونی است 

را به بشیر نورمل معاون وزارت بهداشت افغانستان تحویل داد.
بشیر نورمل در این مراسم که در محل وزارت بهداشت افغانستان 
برگزار شد، به نمایندگی از دولت این کشور از کمک های ایران 
قدردانی کرد و گفت: »باوجود اینکه کشور ایران در حال حاضر 
در بحران ویروس کرونا قرار دارد؛ اما با این حال 11 تن تجهیزات 

پزشکی به افغانستان کمک کرده است.«
وی افزود: »این تجهیزات، نیاز مهم وزارت بهداشت افغانستان بود. 

وی از ایران خواست به کمک های بیشتر خود در امر مقابله با ویروس 
کرونا به این کشور ادامه دهد.« امینیان نیز در این مراسم، هدف از 
ارایه کمک ها را مقابله با ویروس کرونا و حفاظت از جان کارمندان 

بهداشتی که در خط مقدم نبرد با ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد.
سفیر ایران همچنین بر تداوم همکاری های کشور به افغانستان تاکید 
کرده گفت که این نخستین کمک های ما نخواهد بود و کمک های 
جمهوری اسالمی به کشور دوست و برادر افغانستان ادامه خواهد یافت.

»محسن بهاروند« معاون وزارت خارجه ایران نیز در سفر اخیر خود 
در کابل به رسانه ها گفت که برای از بین بردن ویروس کرونا در 
منطقه نیاز به همکاری های مشترک است و ایران به همین دلیل به 

کمک های خود به دولت و مردم افغانستان ادامه می دهد.
به گزارش ایرنا، این نخستین کمک جمهوری اسالمی ایران به دولت 
و مردم افغانستان نیست بلکه پیش از این نیز مقداری کیت های 
تشخیص ویروس کرونا به سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در 
تهران تحویل شده بود که در بیمارستان استان غربی هرات برای 

تشخیص بیماران کرونایی استفاده شد.

محموله کمک تجهیزات پزشکی ایران به وزارت بهداشت افغانستان تحویل شد


