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جامعه

ورود یک میلیون دُز واکسن کرونا تا هفته آینده | پیگیری از صلیب سرخ برای واکسیناسیون اتباع
افغان

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به برنامه این سازمان برای واکسیناسیون اتباع خارج�، از ورود محم�له جدید واکسن کرونا به کش�ر نهایتا تا اوایل هفته آینده
خبر داد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، دکتر کریم همت� با اشاره به محم�له های جدید واکسن� که قرار است از س�ی جمعیت هالل احمر وارد کش�ر
ش�د، گفت: بحث واکسن به این ص�رت است که جمعیت هالل احمر با همکاری وزارت بهداشت،  وزارت ام�ر خارجه و سفرایمان تالش م� کند تا بت�انیم
واکسن وارد کنیم. اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده قرار است یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد کش�ر ش�د. همچنین تا خرداد ماه هم مقادیر قابل

ت�جه� واکسن وارد کش�ر م� ش�د.

وی درباره وضعیت واکسیناسیون اتباع خارج� که در کش�رمان زندگ� م� کنند، اظهار کرد: درباره اتباع خارج� به فدراسیون و دفتر صلیب سرخ درخ�است
دادیم تا برای واکسیناسیون اتباع افغان کمک کرده و واکسن در اختیار ما قرار دهند. از ۴۰ میلیون دوز واکسن� که قرار شده فدراسیون برای مهاجرین و

رانده شدگان کش�رهای درگیر جنگ، اختصاص دهند، قرار شده سهم� را هم به ایران دهند. البته واکسن آن از س�ی فدراسیون بین الملل� هالل احمر فعال
فراهم نشده است، اما پیگیر م�ض�ع هستیم.

همت� ادامه داد: در عین حال بخش� از کار هم که مربوط به اتباع� است که داخل ایران هستند، اما شناسنامه ندارند که قرار شد وزارت کش�ر کدهایی را به
آنها اختصاص دهند که جزئیات این م�ض�ع را وزارت بهداشت پیگیری م� کند.

وی گفت: مشخصا در بحث اتباع خارج� و کمیساریای عال� پناهندگان، از س�ی هالل احمر درخ�است مکت�ب دادیم که به محض اینکه واکسن شان فراهم
ش�د، در اختیار ما هم قرار دهند تا ما هم به روند واکسیناسیون اتباع خارج� کمک کنیم.
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