
ریحانه جوالیی

سیر صعودی ابتال به کرونا در کشور 
مدتی است که آغاز شــده و مسئوالن 
و پزشــکان این هفته را پیک بیماری 
و ســخت ترین هفته از نظر بــروز این 
بیماری نامیده اند. پیش بینی پزشکان 
خبر از این موضوع می دهــد که دوره 
پنهان ویروس به پایان می رســد و ما با 
مبتالیان بیشتری مواجه خواهیم شد. 
بااین حال برخی از پزشــکان معتقدند 
پیک این بیماری می تواند هفته بعد هم 
باشد چون همچنان شهرهای جدیدی 
در حال درگیر شدن هســتند. هر روز 
شهرهای بیشتری به لیست مبتالیان به 
کووید-19 اضافه می شوند و آمار تلفات 
با سرعت باال می رود و بر ترس عمومی 
که این روزها گریبانگیر مردم شــده، 

دامن می زند.
 کرونا همچنان 

مبتال می کند و می کشد
طبق جدیدتریــن آمارها، بیماری 
کووید -19 یا همان کرونا ویروس جدید، 
تاکنون در جهان دو هزار و 9۷۶ قربانی 
گرفته است که از این تعداد ۲هزار و ۸۷۰ 
نفر در چین جان خود را از دست  داده اند. 
همچنین در سراســر چین ۷9 هزار و 
۸۲۴ فرد آلوده به کرونا ویروس جدید 
شناسایی شده که از این تعداد ۴1 هزار و 
۶۲۵ نفر بهبود پیدا کرده اند. در ایران هم 
طبق اعالم وزارت بهداشت تا روز یکشنبه 
)11 اسفند( 9۷۸ نفر مبتالی قطعی این 
بیماری شناسایی  شده اند که از این تعداد 
۵۴ نفر فوت کرده اند. این در حالی است 
که خبرگزاری های رسمی داخل کشور 
می گویند 1۲۳ نفــر از مبتالیان نیز در 
کشــورمان بهبودیافته و از بیمارستان 
ترخیص شده اند. اما حکایت آمارهای 

غیررسمی چیز دیگری است.
به گزارش منابع رســمی، طی ۲۴ 
ساعت گذشته مجموعا ۳۰ مورد جدید 
بیماری در اســتان قــم، 1۷۰ مورد در 
استان تهران، گیالن ۲۸ مورد، مرکزی 
۴۴ مورد، اســتان اصفهــان 1۳ مورد، 
فارس ۸ مــورد، خراســان رضوی 1۷ 
مورد، کرمانشاه ۲ مورد، لرستان ۸ مورد، 
ســمنان ۳ مورد، مازندران 11 مورد، 

همدان ۳ مــورد، خراســان جنوبی ۲ 
مورد، البرز ۳1 مورد، هرمزگان ۲ مورد، 
خوزستان 9 مورد، سیستان و بلوچستان 
یک مورد، ایالم یک مورد و کرمان ۲ مورد 
جدید و ابتالی قطعی بــه این بیماری 
گزارش شده اســت و متاسفانه از میان 
موارد جدید این بیماری 11 تن نیز جان 
خود را از دســت دادند.  در آمار جهاني 
روزهای گذشته نیز ایتالیا با ۲1 فوتي، 
کره جنوبي با 1۶ فوتي، ژاپن با 1۰ فوتي، 
هنگ کنگ با ۲ فوتي، فرانسه با ۲ فوتي، 
فیلیپین با یک فوتي و تایوان با یک فوتي 
بعد از چین و ایران در رده هاي بعدي این 

نمودار قرار گرفتند.
 استان گلستان

 رقیب اصلی قم می شود؟
کرونا هنوز در کشور قربانی می گیرد 
و شــاهد ایــن موضــوع صحبت های 
کیانوش جهانپور، ســخنگوي وزارت 
بهداشت اســت. به گفته او حاال استان 
گلستان در حال تبدیل شدن به کانون 
شــیوع کووید-19 اســت. جهانپور 
می گوید: در استان اصفهان و با توجه به 
نزدیکي به قم، به نظر مي آید که تعداد 
مبتالیان در کاشان هم با یک شیب تند 
صعودي رو به افزایش است. همچنین در 
استان مرکزي با توجه به نزدیکي به قم 
به  نظر مي آید که تعداد موارد مشکوک 
به بیماري کووید -19 در حال افزایش 
اســت. او در واکنش به انتقاداتي که در 
مورد قرنطینه برخي از شهر هاي کشور 
مطرح شــده نیز اظهار کرد: قرنطینه 
یک شهر به طور کامل، در پروتکل هاي 
بین المللي جایي ندارد. از ســوي دیگر 
ساختار اجتماعي، مدیریتي، سیاسي 
و اقتصادي ما هــم انطباقي با قرنطینه 
کامل شهري ندارد، این تجربه لزوماً هم 
موفق نیست و چه بسا اولین مخالفانش 
همان ها خواهند بود کــه هم اکنون از 
آن صحبت مي کننــد بااین حال تأکید 
مي کنیم که هیچ شهري تعطیل نخواهد 

شد.
از قرنطینه قم تا آماده باش آبادان، 

شیراز و قزوین
در روزهای اخیر شایعات زیادی در 
رابطه با قرنطینه کردن برخی شــهرها 
ســر زبان ها افتاد. قرنطینه قم یکی از 
این شــایعات که بود حاال انگار واقعیت 
پیداکرده است. هرچند ایرج حریرچی 

پیش تر گفته بود قرنطینــه راهکاری 
قدیمی و متعلق به زمان جنگ جهانی 
است اما ظاهراً مســئوالن با این روش 
کنار آمده اند و قرار بر این بوده که از دیروز 
خروج افراد مشــکوک به کرونا از قم به 
دستور دانشگاه علوم پزشکي این استان 

ممنوع شود.
علي ابرازه، قائم مقام دانشگاه علوم 
پزشــکي و خدمات بهداشتي درماني 
قم هم ایــن خبر را تأیید کــرد و گفت: 
همکاران دانشــگاه علوم پزشــکي در 
خروجي هاي شهر مستقر و با تب سنج 
افراد را کنترل خواهند کرد. درصورتی که 
فردي داراي عالئم ابتال به کرونا باشد از 
خروج او جلوگیــري و قرنطینه خواهد 
شــد. دکتر ابرازه همچنین از مراجعه 
چهار  هــزار نفر به بیمارســتان ها خبر 
داد و گفــت: از این تعــداد ۶۵۲ نفر در 
بیمارستان هاي کامکار، فرقاني، امام رضا 
و علي بن ابیطالب بستری   شده اند. این 

آمار تا روز شنبه ۵۸۰ نفر بود. 
از سوی دیگر، ســید زین العابدین، 
فرماندار آبادان نیز اعالم کرد که مبادي 
ورودي آبادان بسته  شده و تدابیر شدیدي 
از صبح جمعه براي ورودي آبادان اتخاذ 
شده است. او همچنین افزود: با توجه به 
اینکه اکنون در آبــادان یک مورد کرونا 
ویروس مثبت اعالم  شــده، تالش ما بر 
این اســت تا بیمارستان صحرایي علي 
ابن ابی طالب )ع( را براي مداواي بیماران 
این ویروس در نظر بگیریم که البته این 
بیمارستان باید تجهیز شود. از طرف دیگر 
عبدالرســول همتي، معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشکي شیراز نیز اعالم 
کرد: براي جلوگیري از شیوع کرونا، حرم 
شاه چراغ تعطیل مي شود و تنها یک در 
براي ورود زائران باز است که در صحن 
بروند و بعد از آن باید حرم را ترک کنند. 

علــي فخارســلیماني، مدیر مرکز 
هدایــت عملیــات بحران دانشــگاه 
علوم پزشــکي قزوین از تبدیل محل 
نمایشــگاه هاي بین المللي قزوین به 
بیمارســتان صحرایي خبر داد. او زمان 
راه انــدازي این بیمارســتان را از هفته 
آینده اعالم کرد و افزود: این بیمارستان 
صحرایي در فاز نخســت با ظرفیت ۵۰ 

تخت آماده سازي خواهد شد.
براســاس اظهارات فرمانده ســتاد 
مقابله با کرونا در گیالن، این اســتان به 

پرستاران و پزشکان کمکی بیشتری نیاز 
دارد و براســاس اعالم معاون پرستاری 
وزارت بهداشت نیز پرســتارانی که در 
این ایام به صــورت داوطلب یا کمکی 
به مراکز درمانی و دانشــگاه های علوم 
پزشکی کمک کنند، در اولویت استخدام 

هستند.
 مسئوالن: ایران در مقابله 

با کرونا موفق است
گفته می شــود ایران بعــد از چین 
بیشــترین مبتال به ویروس و کشته را 
دارد. این در حالی اســت که مسئوالن 
بهداشــت کشــور می گویند وضعیت 
تشخیص و رسیدگی به بیماران در حال 
بهبود است. بر اساس گفته های معاون 
نظارت و برنامه ریزی نظام پزشــکی، 
حوزه تشخیص قطعی ما آهسته حرکت 
می کند، چراکه کیت هــا و روش های 
تشــخیص ما محــدود بــود. محمد 
جهانگیری در این مورد توضیح داد: ما 
تنها برای افراد بستری کیت تخصیص 
دادیم. ۸۰ درصد از بیماران کرونائی را 
که به خودی خود بهبود پیدا می کنند، 
آزمایش نکردیم تا آمار واقعی و نسبت 
مرگ ومیر درســت تخمین زده شود. 
شیوع ها در کشورها متفاوت است، باید 
آرام آرام پیش برویــم. این نه به معنای 
کتمان از ســمت ما اســت، و نه به آن 
معناست که تمامیت اوضاع و بیماری را 

رصد می کنیم.

جهانگیری ادامه داد: ما تنها از افراد 
با ریسک باال تســت گرفته ایم. ممکن 
اســت خیلی از افراد همین  االن مبتال 
شده و بهبودیافته باشند، آن ها در آمار 
گنجانده نمی شوند. ممکن است در بین 
آن ها افراد زیادی کرونای مثبت باشند 
که جایی ثبت  نشده است. اگر ما از این 
اضطرار اولیه خارج شویم، آمارهایمان با 
دقت بیشتری کسب و اعالم خواهند شد.
علیرضا بیگلری، رئیس  انســتیتو 
پاســتور ایران هــم از بهبود شــرایط 
آزمایشگاهی و افزایش روزانه تست های 
کرونا خبر داد. به گفته او تمام نمونه های 
کرونای پذیرش شــده هفتــه قبل در 
انستیتو پاســتور ایران درواقع، دو روز 

زودتر از زمان قول داده  شده انجام شد.
بیگلری همچنین اعــالم کرد: در 
طول هفته گذشته، عالوه بر راه اندازی 
بیش از ۲۰ آزمایشگاه تشخیصی کرونا 
در سراسر کشور، ظرفیت انجام تست در 
انستیتو پاستور بیش از 1۰ برابر افزایش 
یافت و اکنون توانایی انجام روزانه 1۲۰۰ 

تست در پاستور وجود دارد.
او با بیان این که هم زمان کار آموزش 
و پایش آزمایشگاه های راه اندازی شده 
هم در جریان است، گفت: با این اقدام، در 
حال حاضر در تمام کشور از مشهد تا اهواز 
و از تبریز تا تهران و زاهدان، با یک سبک و 
یک پروتکل واحد کار می کنند و  نماینده 
سازمان جهانی بهداشــت از  این اقدام 
 )Best practice( به عنوان کار عالی

نام می برد.
رهاسازی ماسک و دستکش های 

استفاده شده در معابر عمومی!
در میان تمام اخبار مربوط به کرونا 
اما هنوز رعایت بهداشــت حرف اول را 
می زند. پزشکان توصیه اکید دارند که 
بهداشــت فردی و عمومی را در محل 
زندگی و جامعه رعایت کنیم. بااین حال 
دیده می شود افرادی تنها به بهداشت 
فردی خود اهمیت داده و با بی توجهی 
به توصیه هایی که در رابطه با طریقه دفع 
و دور انداختن ماسک و دستکش های 
آلوده به ویروس شده، آن ها را در فضای 
عمومی رها می کنند که این امر احتمال 
ابتالی افراد زیادی را به ویروس کرونا در 
پی دارد. بااین حال پزشــکان معتقدند 
برای درآوردن و دور انداختن ماســک 
و دســتکش ها آدابی وجود دارد. عضو 
هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به  احتمال انتقال ویروس 
کرونا از طریق دستکش ها و ماسک های 
رهاشــده در فضای آزاد، بر لزوم رعایت 
نکات بهداشتی در زمان جدا کردن آن ها 

از بدن تأکید کرد.
دکتــر مجید مرجانــی متخصص 
بیماری های عفونی با اشاره به اپیدمی 
بیماری کرونا در کشور و اهمیت رعایت 
بهداشت فردی در پیشــگیری از این 
بیماری، گفته اســت افرادی که عالئم 
شبیه سرماخوردگی دارند، بهتر است 

از وســایل حفاظتی برای جلوگیری از 
انتشار ویروس ازجمله ماسک و دستکش 
استفاده کنند، البته استفاده از دستکش 
برای انجام امور روزمــره در مکان های 
عمومی برای تمام افراد الزم است. این 
اقدامات مانع مواجهه ویروس با بدن ما 

و انتشار آن می شود.
او ادامه داد: از طرفی ممکن اســت 
ویروس ها روی ســطوح این وســایل 
بنشینند و در خصوص ویروس کرونا، تا 
مدت چند ساعت یا چند روز، زنده بمانند. 
درنتیجه ماسک ها و دستکش ها، خود 
می توانند موجب انتقال بیماری شوند. 
بنابراین باید به گونه ای از سطح بدن جدا 
شوند که هیچ تماسی با پوشش خارجی 

آن ها رخ ندهد.
عضو هیئــت  علمی دانشــگاه، در 
خصوص نحوه خارج کردن دســتکش 
و ماسک پس از اســتفاده، اظهار کرد: 
پوشش خارجی دستکش ها و ماسک 
را بدون ایجــاد کوچک ترین تماس با 
پوست بدن، به سمت داخل مچاله کنید، 
آن ها را درون کیسه فریزر انداخته و گره 
بزنید. سپس بسته خود را به داخل سطل 

آشغال دردار بیندازید.
مرجانــی بــر اهمیت شستشــو و 
ضدعفونی کردن دست ها پس از خارج 
کردن وسایل حفاظتی بسیار تأکید کرد.
متخصص بیماری های عفونی افزود: 
ممکن است دستکش ها در زمان استفاده 
سوراخ شده یا در زمان خارج کردن آن ها 
تماسی با پوست بدن صورت گرفته باشد، 
درنتیجه شستن دست ها با آب و صابون 

به مدت ۳۰ ثانیه توصیه می شود.
او در پایــان به لزوم خشــک کردن 
دست ها پس از شستشو با حوله شخصی 
تأکید و کرد و گفت: اگر در محیطی خارج 
از محیط منزل اقدام به شستن دست ها 
کردید، بهتر است با دستمال  کاغذی یا 
دستگاه های خشک کن برقی، رطوبت 
دســت ها را کاهش دهید، امــا اگر این 
امکان وجود نداشــت، اجــازه دهید با 

جریان هوا خشک شود.
در آخر الزم به تذکر دوباره است که 
این بیماری با رعایت کردن بهداشــت 
و حضــور نداشــتن در اماکن عمومی 
به زودی از بین خواهد رفت. باید توجه 
داشــت که این ویــروس خطرناک تر 
از چیزی اســت که تا امــروز دیده ایم 
اما راهکارهــای زیاد و مؤثــری برای 
پیشگیری از آن وجود دارد. نترسیدن 
و رعایت کردن نکات بهداشتی از سوی 
شهروندان باعث می شود زنجیره این 
بیماری زودتر قطع شود و دوباره ثبات و 
آرامش به کشور و روابط انسانی بازگردد.

t oseei r ani . i r
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خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 
سیل به زیرساخت های لرستان

معاون امور عمرانی 
استاندار لرستان گفت: 
بر اســاس گزارش های 
اولیــه دســتگاه های 
اجرایی سیل اخیر بیش 

از 1۰۰۰ میلیــارد تومان به زیرســاخت های این 
استان خســارت وارد کرد. به گزارش ایلنا، گودرز 
امیری افزود: بیش از نیمی از این خسارت ها معادل 
۶۰۰ میلیارد تومان مربوط بــه محور ها و راه های 
استان است. خسارت سیل اخیر بدون شک بیش 
از این مبلغ اســت و بعد از ارزیابی نهایی و دریافت 
گزارش دســتگاه های اجرایی مبلغ کامل و دقیق 
خسارت سیل اعالم می شــود. همچنین مقبلی 
معاون برنامه ریزی ســازمان راهداری کشور اعالم 
کرد: حجم زیاد بارش و سیالب در چند روز گذشته 
باعث خسارت زیادی به شبکه راه های استان شده 
به طوری که راه ارتباطی ۲۴۳ روســتا مسدود شد. 
پل های زیادی در مسیر ها آسیب دیدند و ۲۸۵ نقطه 
در مسیر دچار رانش و ریزش شده اند؛ خوشبختانه 
در بسیاری از این نقاط با اقدامات به موقع نیرو های 
پرتالش راهداری مصالح ریزشی و رانشی از سطح 

جاده های جمع آوری شدند.
    

مرگ پاشی در شنزارهای خوزستان 
با هماهنگی محیط زیست

فعاالن محیط زیست 
می گویند مالچ پاشــی 
شنزارهای خوزستان 
منجر به مــرگ هزاران 
گونه  جانوری ارزشمند 

شــده درحالی که اساســاً این مناطق نــه کانون 
گردوغبارنــد و نه در مجاورت مناطق مســکونی 
هستند. به گزارش مهر، رضا نیک فلک، کارشناس 
و فعال محیط زیست اعالم کرد: طی پنج روز مالچ 
پاشی در منطقه بیت کوصر واقع در هشت کیلومتری 
شهر بستان که در مجاورت منطقه حفاظت شده 
میشــداغ قرارگرفته، هزاران گونه جانوری خاص 
و منحصربه فرد تلف شــدند و هــر روز گونه های 
بیشتری تلف خواهند شد. نیک فلک افزود: به گفته 
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی مالچ پاشی  روی 
شنزارها با هماهنگی ســازمان محیط زیست و در 
خارج از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست 
صورت خواهد گرفت حال آنکه این مناطق دارای 
تنوع گیاهی و جانوری یکسانی بوده و هیچ تفاوتی 
بین مناطق آزاد و مناطق تحت حفاظت ســازمان 

محیط زیست وجود ندارد.
    

کرونا در بدبینانه ترین حالت تا 
خرداد ادامه خواهد داشت

معــاون درمــان 
وزارت بهداشت ضمن 
بیــان آنکــه ممکن 
است بیماری کرونا در 
خوش بینانه ترین حالت 

تا عید و در بدبینانه ترین حالت تا پایان اردیبهشت 
و حتــی خردادماه به طول انجامــد، درعین حال 
خواستار لغو برگزاری تمامی بازی های ورزشی در 
کشور شد. به گزارش ایسنا، دکتر قاسم جانبابایی 
ضمن بیان اینکــه از نهادهای مرتبــط با ورزش 
خواسته ایم که ورزش های داخل سالنی در شرایط 
فعلی برگزار نشود، گفت: تاکنون نیز سایر بازی های 
ورزشی بدون حضور تماشاگر انجام شده، اما به نظر 
شخص بنده همین بازی ها نیز باید متوقف شود. 
او در خصوص مدت زمــان پایداری بیماری کرونا 
در کشور خاطرنشــان کرد: در خوش بینانه ترین 
حالت تا عیــد و در بدبینانه تریــن حالت تا پایان 
اردیبهشت و حتی خرداد ممکن است این بیماری 
به طول انجامد؛ فلذا این موضوع دلیلی برای توقف 

تجمعات است.
    

توضیح چرایی حضور اساتید 
در دانشگا ه ها

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: تا هرزمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 

کند، کالس های مجازی در دانشگاه ها ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، علی خاکی صدی معاون آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دربار تردد اعضای 
هیئت علمی از شــهرهای دیگر بــرای برگزاری 
جلسات دانشــگاهی بیان کرد: دانشگاه ها کالس 
حضوری ندارند.اســاتیدی که در تردد هســتند، 
اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها هستند 
که مثل سایر کارکنان دانشــگاه کارهای دیگری 
غیر از تدریس حضوری مثل راهنمایی پروژه های 
پژوهشی، تألیفات و کارهای اجرایی انجام می دهند و 
شامل اساتیدی نمی شود که به صورت حق التدریسی 

تدریس می کنند.

از گوشه و کنار ضرورتی که با شیوع روزافزون کرونا بیش از پیش رخ می نماید

قرنطینه خانگی

یادداشت

محمدرضا ظفرقندی، رئیس نظام پزشکی کشور

پرستاران پیشاني پیکان مبارزه با کرونا در کشور هستند 
چراکه بیشترین زمان را در بیمارستان و بخش هاي اورژانس 
و ایزوله مي گذراننــد. آن ها مدام وضعیــت عمومي بیماران 
درگیر با کووید 19 را بررسي مي کنند و خطر ابتالي آن ها به این 
ویروس بسیار زیاد است. در شهرهایي که این بیماري اپیدمي 
شده به خصوص در قم و تهران و گیالن و مرکزي، پزشک هاي 
متخصص عفوني، پزشــکان فوق تخصص ریه و پزشــکان 

آزمایشگاه ها در حال فعالیت و خدمات دهی به بیماران هستند. 
پزشکان ما در مواجهه اولیه بیشــترین درگیري را با ویروس 
دارند و حجم کاري بسیار زیادي را تحمل مي کنند. برخي از 
همکاران ما ۳ تا ۴ روز پشــت سر هم با همان لباس مخصوص 
و عینک و ماســک فیلتردار داخل بخش مي مانند و بیماران 
جدید را معاینه مي کنند و این حجم از کار گاهي طاقت فرسا 
و غیرقابل تحمل مي شود. ما باید براي این پزشکان جایگزین 
تعیین کنیم و برخي از پزشکان عمومي داوطلب شده اند براي 
همکاري. در بخش ستاد هم باید از وزارت بهداشت و درمان، 

نظام پزشکي و پرستاري و دانشــگاه هاي علوم پزشکي که در 
تأمین تجهیزات و بازرســي از بیمارستان ها به طور شبانه روز 
فعالیت دارند تقدیر و تشــکر کرد. در همین زمینه ۲ معاون 
درمان علوم پزشکي قم هم مبتالبه کرونا شده اند. تجهیزات 
نسبت به  روزهای ابتدایي بهتر شده است و نباید هیچ  مشکلي 
در این زمینه داشته باشیم. اما بیمارستان سایر شهرها باید در 
حوزه پیش بیني و پیشگیري از همین حاال چاره اندیشی کنند 
اگر نیاز به تجهیزات دارند ســریعاً مهیا کنند. در حال حاضر 
شرکت و کارخانه های تهیه مواد بهداشتي و تجهیزات ایمني 
ازجمله ماسک و لباس و... در حال فعالیت هستند و وزارت دفاع 
هم به آن ها اضافه  شده است و در بخش دولتي مشکل جدي 
نداریم ولي متأســفانه بخش خصوصي به ویژه مطب هاي ما 

دچار چالش هاي بدي هستند. باید به مطب ها و مراکز درماني 
خصوصي که برخي از آن ها فعالیت خــود را متوقف کرده اند 
تجهیزات برسانیم تا همچنان در چرخه پیشگیري، تشخیص 
و درمان بمانند. پزشکان در این برهه حساس به وظیفه انساني 
و قسم پزشــکي خود عمل مي کنند و با توجه به اینکه در خط 
مقدم مبارزه با کرونا هستند باید از امکانات و تجهیزات معمول 
برخوردار شوند و رسیدگي و توجه به آن ها حتماً تأثیر شگرفي 
در کارآیی آن ها خواهد داشت. از مردم می خواهیم تا از سفرهاي 
غیرضروري به شهرهاي دیگر خودداري کنند، چراکه در صورت 
ابتال به این ویروس، شهرهاي دیگر و به تبع آن مراکز درماني را 
درگیر خود خواهند کرد و باید در این وضعیت از کارتراشی براي 

سیستم پزشکي و درماني کشور خودداري کرد.

پرستاران و پزشکان بی دفاع هستند

 افرادی تنها به بهداشت 
فردی خود اهمیت داده و با 
بی توجهی به توصیه هایی 
که در رابطه با طریقه دفع 

و دور انداختن ماسک و 
دستکش های آلوده به 

ویروس شده، آن ها را در 
فضای عمومی رها می کنند 

که احتمال ابتالی افراد 
زیادی را به ویروس کرونا در 

پی دارد

کرونا هنوز در کشور 
قربانی می گیرد و شاهد 

این موضوع صحبت های 
کیانوش جهانپور، 

سخنگوي وزارت بهداشت 
است. به گفته او حاال 

استان گلستان در حال 
تبدیل شدن به کانون شیوع 

کووید-19 است
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