اﺳــﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺰرﯾــﻖ دوز ﺳــﻮم
واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﻮﯾﻪ اوﻣﯿﮑـﺮون ﮐﺮوﻧـﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ رﺋﻮﻓﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ وﯾﺮوس دارد.
وی در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ،اﻓﺰود :رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ
در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﺪم ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
درﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺑﺴﺘﺮی ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ
در ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﺟـﺮای ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺳـﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻠـﯽ و اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻴﻤـﺎرى ﮐﺮوﻧـﺎ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﺎت را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﺎدر درﻣﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎدر درﻣﺎن
ﮐﺸﻮر در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻم ﻣﺮدم در دوران
ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﻮﻓﯽ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﮏ در وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﺳﻮم واﮐﺴﻦ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﺳﻮم واﮐﺴﻦ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﯾﻪ اوﻣﯿﮑﺮون ﮐﺮوﻧﺎ

از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﺋﻮﻓﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
اﺳﺘﻘﺒﺎل از دوز ﺳﻮم واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﯾﻪ اوﻣﯿﮑﺮون ﺿﺮوری اﺳﺖ.

