ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻠﻮاﮐﯽ در ﯾﮏ روز آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺮوﻧﺎ دادﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ روز از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻠﻮاﮐﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﻠﻮاﮐﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮده  ۲.۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ  ۲۵,۸۵۰ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۱درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻌﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﻓﺮاد را آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۰ﺳﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار
ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و داوﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
آﻧﺘﯽژن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در  ۵۰۰۰ﻣﺮﮐﺰ از اﻓﺮاد آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه

اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﻠﻮاﮐﯽ» ،اﯾﮕﻮر ﻣﺎﺗﻮوﯾﭻ« ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ:

»آزادی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ«.
اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﻢ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ آﻧﺘﯽژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی  PCRدﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻌﻠﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﺳﻠﻮاﮐﯽ از اﺑﺘﻼی  ۲۲۸۲ﻧﻔﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی  PCRﺧﺒﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

