ژاﭘﻦ از ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﺒﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ژاﭘﻦ ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده و از ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده آن در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮم ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ» ،ﮐﺎﺗﺴﻮﻧﻮﺑﻮ ﮐﺎﺗﻮ« ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در  ۹۱ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﮐﺎﻧﺘﻮ« واﻗﻊ در ﺷﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و در  ۲ﻧﻔﺮ در ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺶﯾﺎﻓﺘﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ژاﭘﻦ از
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد.

آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪت ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﯿﻮع داﺧﻠﯽ آن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮود «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ« ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﯽ دارد
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
دارای ﺟﻬﺶ  E484Kدر ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﺮوس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۵۱ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺮزﯾﻠﯽ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮔﺰارش داده .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﻻ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻫﺰار ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-و
 ۷۱۹۴ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ۵ ،ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و  ۳۹ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی »اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮﮐﯿﻮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۱۳۰ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ دادهاﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﭻﮐﺪام وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ از ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن از اﻋﻼم
ﻣﻠﯿﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ژاﭘﻦ در ﻗﺒﺎل ﻧﺎﻗﻀﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻣﻮﺗﻮﮐﻮ ﯾﺎﻣﺎﮔﯿﺸﯽ« ،رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن درون ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ رخ داده اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

