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واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻠﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻣﺮوز ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه روی ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺷﺮوع واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد
ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻠﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺰرﯾﻖ
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺖﮐﺎری و ﻣﯿﺰان ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،رده ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،زﻣﺎن
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﻧﻮع واﮐﺴﻦ ،ﻣﺪارک ﻻزم ،و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺮ روز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻠﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺎ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ،ﻏﺮب،
ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن،
ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮐﺮج و اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و
اﺧﺒﺎر ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰ
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ،آﻣﺎر واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و اﺧﺒﺎر و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻠﺪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻫﻨﮕﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﻧﯿﺰ

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻧﻈﺮ و ﻋﮑﺲ ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،در ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان،

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻠﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ زودی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ

ﺷﻮﻧﺪ.
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