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جامعه

کرونا جان ۴۵۴ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۵۲۰۶ بیمار بدحال در آی س� یو | آمار افرادی که تا امروز
واکسن زده اند

وزارت بهداشت اعالم کرد: با ف�ت ۴۵۴ نفر دیگر از هم�طنان مبتال به ک�وید۱۹ در شبانه روز گذشته، ت�داد جان باختگان این بیماری در ایران به ۶۹ هزار و ۵۷۴
نفر رسید. ۵۲۰۶ بیمار بدحال نیز در آی س� یو بستری هستند.

به گزارش همشهری آنالین، مرکز روابط عم�م� وزارت بهداشت امروز یکشنبه در اطالعیه ای اعالم کرد: از دیروز تا امروز (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) و بر اساس
معیارهای قطع� تشخیص�، ۱۹ هزار و ۱۶۵ بیمار جدید مبتال به ک�وید۱۹ در کش�ر شناسایی شد که سه هزار و ۱۹ نفر از آنها بستری شدند و مجم�ع بیماران

ک�وید۱۹ در کش�ر به ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۲۰۴ نفر رسید.

وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود: تاکن�ن یک میلیون و ۸۷۷ هزار و  ۵۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. ۵ هزار و ۲۰۶
نفر از بیماران مبتال به ک�وید۱۹ نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و ۱۵ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۷۶۶ آزمایش تشخیص

ک�وید۱۹ در کش�ر انجام شده است.

بنا بر این گزارش، در حال حاضر ۳۰۱ شهر کش�ر در وضعیت قرمز، ۹۵ شهر در وضعیت نارنج�، ۴۵ شهر در وضعیت زرد و ۷ شهر در وضعیت آبی قرار
دارند. بر اساس مص�بات ستاد مل� مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنج� ممن�ع است. 

وزارت بهداشت اعالم کرد: تاکن�ن ۶۱۸ هزار و ۳۶۲ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۶۵ هزار و ۶۵۵ نفر دوز دوم را هم تزریق کرده اند و مجم�ع واکسن های
تزریق شده در کش�ر به ۷۸۴ هزار و ۱۷ دوز رسید.
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