آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ  ۳.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ،
رﮐﻮرد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﯾﮏ روز را ﺷﮑﺴﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮوه اﻣﺪاد ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ  ۳.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ در ﯾﮏ
روز رﮐﻮرد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﯿﺶ از  ۸۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دوز واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و  ۴۸.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﯾﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورﻣﻮﻧﺖ ،داﮐﻮﺗﺎ ،آﻻﺳﮑﺎ و ﻫﺎواﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻓﺪرال ﻣﯿﮑﺮوﻧﺰی ،ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ و ﺟﺰاﯾﺮ وﯾﺮﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻻﺑﺎﻣﺎ و ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺰان واﮐﺴﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن »ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺰرﯾﻖ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز
واﮐﺴﻦ در  ۱۰۰روز اوﻟﯿﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را

ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ» .درو آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ« ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﺧﯿﺮا ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪن ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮕﺰاس ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوز واﮐﺴﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوی وﯾﺮوس ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره
آﻓﺮﯾﻘﺎ از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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