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معاون وزیر بهداشت:

استفاده  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
در  راه  موثرترین  و  ارزان ترین  را  ماسک   از 
ابتال به کرونا خواند و در عین  پیشگیری از 
حال گفت: »حتی اگر تا دو ماه دیگر واکسن 
کرونا در اروپا و آمریکا تولید شود که نمی شود، 
ما  دست  به  دیگر  سال  یک  تا  واکسن  این 

رسید.« نخواهد 
اشاره  با  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
به اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن 
بسیار مهمی  از مسائل  عمومی، گفت: »یکی 
که همه باید رعایت کنند، بحث فاصله گذاری 
البته  که  است  ماسک  از  استفاده  و  فیزیکی 
به  با توجه  منتها  بود.  از قبل هم اعالم شده 
آغاز شده و عدم  بیماری که در کشور  خیز 
هموطنان  برخی  سوی  از  پروتکل ها  رعایت 
مانند  تجمعی  مراکز  از  برخی  بازگشایی  و 
سالن ها و... حتما نیاز است که فاصله گذاری 

و استفاده از ماسک را داشته باشیم.«
وی افزود: »اجباری کردن استفاده از ماسک به 
نوعی احترام گذاشتن به سالمتی طرف مقابل 
است. با توجه به بررسی هایی که تاکنون در 
انتقال  شیوه  به  توجه  با  و  شده  انجام  دنیا 
ویروس، استفاده از ماسک یکی از موثرترین 
و ارزان قیمت ترین راه های پیشگیری از انتقال 
از  نفر  دو  اگر  که  طوری  به  است؛  ویروس 
آنها  از  یکی  اگر  حتی  کنند،  استفاده  ماسک 

که  بگیرد  قرار  فردی  برابر  در  و  باشد  مبتال 
سالم است، بسته به نوع ماسک می تواند بین 

۸۵ تا 9۵ درصد محافظت انجام دهد.«
عنوان  به  ماسک  »بنابراین  داد:  ادامه  رییسی 
یک وسیله ساده و ارزان قیمت می تواند برای 
زندگی  ادامه  و  اقتصادی  فعالیت های  انجام 
روزمره بسیار کمک کننده باشد. البته با رعایت 
توجه  با  بنابراین  دیگر.  پروتکل های  برخی 
به  توجه  و  انجام شده  بازگشایی ها  اینکه  به 
اقتصادی و معیشتی اهمیت دارد، در  مسائل 
از  و  رفتند  بازگشایی ها  سمت  به  هم  دنیا 
مدت  ویروس  این  اینکه  به  توجه  با  طرفی 
واکسن  هنوز  و  بود  خواهد  ما  با  طوالنی 
آن یک  با  باید  و  نیست  آن هم در دسترس 
نیاز است  زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، 
که از خودمان و دیگران در برابر این ویروس 
موثر  راهکارهای  از  یکی  که  کنیم  محافظت 

این کار استفاده از ماسک است.«
 

ضرورت استفاده از ماسک در تجمعات
افزود: »بر  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در  که  می کنم  تاکید  ویژه  به  اساس  همین 
و  رفت  پر  و  پرتردد  محل های  تجمعات، 
استفاده  ماسک  از  که  است  نیاز  حتما  آمد 
شود. اگر فردی می خواهد وارد بانک، مترو، 
اتوبوس و... شود، یکی از بهترین راهکارها 

بسیار  می تواند  که  است  ماسک  از  استفاده 
باشد.« کمک کننده 

مهم  بسیار  نکته  »یک  کرد:  تاکید  رییسی 
ویروس  زنجیره  قطع  برای  که  است  این 
نیاز است که به سه نکته اساسی توجه کنیم 
انتقال کرونا  برای قطع زنجیره  که سه رکن 
محسوب می شوند؛ اوال رعایت پروتکل ها و 
دستورالعمل های بهداشتی از سوی فرد ارائه 
کننده خدمت، رعایت پروتکل های بهداشتی 
در محل ارائه خدمت یعنی رعایت بهداشت 
محیط، فاصله گذاری، داشتن تهویه مناسب در 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  و...  محیط 
باید  ضلع  سه  این  خدمت.  گیرنده  توسط 
هر  برای  و  نشود  منتقل  ویروس  تا  باشد 
عنوان  به  است.  پروتکل ها الزم  رعایت  سه 
زده  ماسک  باید  حتما  بانک  کارمند  مثال 
باشد  داشته  ماسک  خدمت  گیرنده  باشد، 
تجمع  که  باشد  گونه ای  به  مردم  حضور  و 
این شاهد  از  پیش  ما  متاسفانه  نگیرد.  شکل 
بودیم که برای ثبت نام مسائل مختلف، تجمع 
انتقال  ایجاد شده و حجم زیاد افراد شانس 
در  اینکه  می دهد. ضمن  افزایش  را  بیماری 
است  ممکن  و  است  گرم  هوا  حاضر  حال 

نکند.«  کار  به خوبی  تهویه 
وی همچنین گفت: »تاکید می کنم که دریافت 
از  باید  نیز  اماکن مختلف  در  کننده خدمات 

ماسک استفاده کند. در دنیا در کشورهایی که 
شده، جریمه های  اجباری  ماسک  از  استفاده 
سنگینی برای افرادی که این موضوع را رعایت 
نکرده اند، اعمال شده است. در کشور ما با توجه 
به فرهنگ غنی که داریم و امتحان خوبی که 
مردم طی چند ماه گذشته رخ داده بود و مردم 
رعایت کردند و حتی رعایت پروتکل هایمان 
در کشور به ۸0 درصد رسید، شرایط خوبی را 
داشتیم، اما بعدا کمی عادی سازی اتفاق افتاد 
و این موضوع باعث شد که رعایت پروتکل ها 
کاهش یافته و به زیر ۲0 درصد برسد. در حال 
ویژه  به  که  افرادی  که  شده  مصوب  حاضر 
در ادارات دولتی ارائه خدمت می دهند، باید 
باشد و  نظارت  اداره تحت  از سوی مسئول 
اگر ماسک نداشت، تذکر داده شود. همچنین 
باید از ارائه خدمت به فرد گیرنده خدمتی که 
بدون  که  کسی  شود.  اجتناب  ندارد،  ماسک 
ماسک می خواهد سوار مترو شود، نباید این 

اجازه را به او بدهند.«
رییسی با بیان اینکه مهم ترین نظارت، نظارت 
خود مردم است، گفت: »اگر در یک اتوبوس 
10 تا 1۵ نفر سوار شده باشند و ماسک داشته 
باشند و فرد جدیدی بدون ماسک سوار شود 
و مبتال به کرونا باشد، می تواند 10 نفر را با 

احتمال باالی ۵0 درصد درگیر کند.« 
ادامه در صفحه 11 

واکسنکروناتایکسالآیندههمبهدستمانمیرسد
استفاده از ماسک ، ارزان ترین و موثرترین راه در پیشگیری از ابتال به کرونا است


