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آمار جهانی کروناآمار جهانی کرونا

شماره 2207 3 اردیبهشت 1401

ثبت بیش از ۸۵ میلیون مبتال در ایاالت متحده
شمار مبتالیان به کووید-1۹ در جهان تاکنون 
به ۵27 میلیون و 71۵ هزار و ۸7۸ نفر 
میلیون و 300 هزار  رسیده، مرگ شش 
و 3۹2 نفر بر اثر این بیماری تأیید شده 
و 4۹7 میلیون و ۹7۸ هزار و 7۸1 نفر از 

مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای رسمِی 
 ۸۵ از  بیش  با  آمریکا  کرونا،  همه گیری 
میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 
با این بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار 
بیش از 43.1 میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال 

قرار گرفته است.
همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در 
برزیل هم از 30.7 میلیون نفر فراتر رفته 
و در حال حاضر سومین کشور جهان به 

لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۵ هزار 
دومین  متحده،  ایاالت  از  پس  جانباخته 

رکورددار تعداد قربانیان کووید1۹ در جهان 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از ۵24 هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
 2۹.3 از  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره 
سبز و چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار 
کرونایی در جهان است. همچنین روسیه با 
گذشتن از آمار 37۸ هزار قربانی، هم اکنون 
باالترین رقم مرگ و میر کرونایی را در بین 

کشورهای این منطقه دارد و در جهان نیز 
چهارمین کشور با باالترین نرخ فوتی های 

این بیماری است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  »ورلداُمتر«، 
بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا 
صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح جدول 

است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 230 
هزار و ۵3 مورد ابتال و 141 هزار و 274 مورد 
فوت ناشی از بیماری کووید-1۹ در حال 

حاضر در رتبه 1۶ در بین کشورهای دارای 
بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، 
هند و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، 
ایتالیا،  جنوبی،  کره  روسیه،  انگلیس، 
ژاپن،  آرژانتین،  ویتنام،  اسپانیا،  ترکیه، 
هلند، ایران، استرالیا، کلمبیا، اندونزی، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، 
صهیونیستی،  رژیم  بلژیک،  اتریش، 
جمهوری  جنوبی،  آفریقای  پرتغال، 
سوئیس،  شیلی،  فیلیپین،  کانادا،  چک، 
پرو و یونان نیز بیش از سه میلیون مبتال 

ثبت شده  است.
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-1۹ که تاکنون در 227 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد 
بیماری همچنان در دنیا قربانی  این  و 

می گیرد.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در پیامی هشدار داد که بی تردید همه گیری 
کووید-1۹ تمام نشده است.

به گزارش سپید، »تدروس آدهانوم« روز یک شنبه در اولین روز از هفتاد و پنجمین 
مجمع جهانی بهداشت گفت: »با وجود کاهش تعداد مبتالیان به کووید-1۹، مطمئنا 
همه گیری تمام نشده است. اگر دولت ها سهل انگاری کنند، خود و مردمشان را 

در معرض خطر قرار خواهند داد.«
با این حال، وی تاکید کرد: »در صورت دستیابی به اهداف معین، مرحله حاد 
همه گیری ممکن است امسال به پایان برسد. پایان دادن به مرحله حاد همه گیری 
باید اولویت جمعی ما باقی بماند و باید مراقب هر گونه تغییر در کروناویروس بود.«
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت افزود: »سناریوهای متفاوتی برای چگونگی پایان 
یافتن مرحله حاد همه گیری وجود دارد. اما این خطرناک است که فرض کنیم 
اومیکرون آخرین سویه خواهد بود یا ما در پایان بازی هستیم. در واقع در سطح 

جهان، شرایط برای ظهور انواع بیشتری از سویه ها ایده آل است.«
به گزارش اسپوتنیک نیوز، آدهانوم تاکید کرد که تقریبا یک میلیارد نفر در کشورهای 
کم درآمد هنوز در برابر کرونا واکسینه نشده و فقط ۶0 درصد از جمعیت جهان 
واکسینه شده اند. آفریقا افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از این ویروس را گزارش 

کرده و قاره ای است که کمترین پوشش واکسیناسیون را دارد.

سازمان جهانی بهداشت:

بی تردید همه گیری کووید-۱۹ تمام نشده است


