آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻣﺮز  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٧٦٢ﻣﺒﺘﻼی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و  ١٢٢ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎر ﮐﻞ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  ۲۴۸۱۱و ﻓﻮتﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ١٩٣٤ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ  ٨۹۱۳ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر« ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻠﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﻮد اﻇﻬﺎری زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی در
ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺸﻮر و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ
 ۱۲۳را راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از راه دور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران دارای ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ۸۰ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻻی  ۶۰ﺳﺎل ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺣﺪود  ۶۸درﺻﺪ درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎﻻی  ۶۰ﺳﺎل و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﻓﻮت ﺷﺪه  ۶۴و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺣﺪود  ۵۹ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻋﻼم آﻣﺎرﻫﺎی اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ؛ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﻋﻼم آﻣﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ

ﻧﺸﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﯾﺮوس ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ »ﺑﻬﺮوز ﺑﻨﯿﺎدی« ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﮐﺮوﻧﺎ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﺷﻬﺮوﻧﺪان
از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﺘﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

