ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﺋﺪ و
ﮐﺎﻧﺎدا راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۹
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ژاﭘﻦ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﺋﺪ و ﮐﺎﻧﺎدا اﺧﯿﺮا ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره آن از  ۵۶درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮدن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ وﯾﺮوس
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ژاﭘﻦ ﻫﻢ از
اﺑﺘﻼی  ۷ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد در ژاﭘﻦ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻧﮕﻠﯿﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواز از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺴﺎﻓﺮان ،از آنﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪه و ﺣﺎﻻ ﮔﺰارشﻫﺎ از اﺑﺘﻼی ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .اﺑﺘﻼی  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺪ
ﺷﺪه و  ۳ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻟﻨﺪن ،از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در »ﺳﻮدرﻣﺎﻧﻼﻧﺪ« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ »اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ« ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در
اﺳﺘﺎن »اﻧﺘﺎرﯾﻮ« ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنﻫﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان
از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻬﺶ وﯾﺮوس ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه واﮐﺴﻦ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻫﻤﯿﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

