ﺟﺎﻧﺴﻮنوﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺮای ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؛ ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ -
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ﺷﺮﮐﺖ »ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن« در ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﻣﻮاردی از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن
ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن از آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ

ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺪرال ،از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
ﺷﺶ زن ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن دﭼﺎر ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آن
ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ
واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ واﮐﺴﻦ آنﻫﺎ ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را رد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺑﺎره ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﻤﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ اﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ را ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
واﮐﺴﻦ زدهاﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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