آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ؛ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ  6ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داروﺳﺎزی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ واﮐﺴﻦ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻣﺎ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ روز دوﺷﻨﺒﻪ از ﻣﺮگ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺗﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺑﯿﻤﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ »ﻣﺖ ﻣﮏﮐﺎرﺗﯽ« ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک-ﭘﺮﺳﺒﯿﺘﺮﯾﻦ )NewYork–Presbyterian
 (Hospitalﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﺶ ﻓﺮد ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﮐﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  LifeCareدر

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﯿﻨﮓ اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ اﺳﻨﻮﻫﻮﻣﯿﺶ
) (Snohomishﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
ﻓﻮت ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﻧﺪ.
»آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻓﺎﺋﻮﭼﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ آﻟﺮژی و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ،(NIAIDروز دوﺷﻨﺒﻪ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری  NBC Newsﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮدن  100ﻧﻔﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

ﻓﺎﺋﻮﭼﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻣﺪارس و ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ او ﻏﺮوب روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺎ
ﻓﺎﺋﻮﭼﯽ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان واﮐﺴﻦ را ﺗﺎ ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ً
ﺑﻌﺪا ﺗﺄﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19-دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻓﺎﺋﻮﭼﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

» «Scott Gottliebﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮوﻧﺎ )ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده اﻧﺪ( از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

