ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﯾﺰد و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﻫﺎدی،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ
و ﮐﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ
اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﻮدی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺗﻌﺪادی از
ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻬﺮان ،ﯾﺰد و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح روﻧﺪ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ رﺷﺪ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻌﻮدی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻓـﺰود :ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻨـﻮز اﻣﮑـﺎن
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﻌﻼ ﭼﻪ واﮐﺴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ آن ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﺎدی اداﻣﻪ داد :ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،زدن ﻣﺪاوم ﻣﺎﺳﮏ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﺪاوم
دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﺮج ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ ،ﻣﻌﺎون ﮐﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻌﺪاد
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﺸﻮر از  ۱۸ﺷﻬﺮ ﺑﻪ  ۳۶ﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ زﻧﮓ
ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
ای در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در  ۱۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی زرد ﻧﯿﺰ از  ۱۳۰ﺑﻪ ۱۷۸
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹را داﺷﺘﻨﺪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ۳۰۶
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ  ۲۳۴ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ۲۰
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﮐﻞ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮدد
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮدد ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  ۴درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ از روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ و ﻫﺮﻣﺰ ﺧﺒﺮ
داد و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ  ۳ﺟﺰﯾﺮه در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﻔﺮ
ﻣﺮدم در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ  ۳ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﺎدی ،ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﮐﻪ
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻠﯿﺲ
راﻫﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪارﯾﻢ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ دارد و ﺷﺮط آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری را در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ
و در ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﺎدی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮروز را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﺰﯾﯿﺎت آن
را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻬﺪ،
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﮐﯿﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن از ﺷﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

