در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻫﺴــﺘﯿﻢ/ﺿﺮورت ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﭘــﻮﺷﺶ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻓﯽزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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وی اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺒﺖﺷﺪن ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺪود ۵۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و آﻣﺎر ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ۱۳
درﺻﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺎﻓﯽزاده اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ از ۱۲
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪ اﻣﯿﮑﺮون در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻮارد اﻣﯿﮑﺮون در اﺳﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ورود ﺑﻪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﯾﺎ از ﺣﺠﻢ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﮐﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ و
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻫﻢ از ﻧﻮﺑﺖ دوم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم واﮐﺴﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۸درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی
 ۱۲ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن دز ﺳﻮم را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دز
ﺳﻮم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در اﺳﺮع وﻗﺖ

اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎﻓﯽزاده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻪ
ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ،ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

