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هشدار وزارت بهداشت؛ زنگ خطر کرونای هندی و آفریقایی در جنوب کشور /

هشدار وزارت بهداشت؛ زنگ خطر کرونای هندی و آفریقایی در
جنوب کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش موارد بستری و فوتی کرونا در کشور خبرداد.

بیان کشور  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و   ۱۹ کووید  بیماری  وضعیت  آخرین  درباره  الری  سادات  سیما  دکتر 
کرد: در هفته گذشته شاهد تداوم روند کاهشی در تعداد موارد مثبت بستری به علت کرونا، تعداد موارد مرگ و

میر ناشی از بیماری و موارد سرپایی مثبت کووید ۱۹ در سطح کشور بودیم.

وی ادامه داد: در هفته ای که گذشت، استان های ایالم، چهارمحال و بختیاری، همدان و کهگیلویه و بویر احمد
دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت و استان های البرز، مرکزی، همدان و آذربایجان شرقی بیشترین میزان

بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ را داشته اند.

معاون وزیر بهداشت گفت: آخرین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور حدود ۶۷ درصد گزارش شده
پروتکل های رعایت  میزان  کمترین  دارای  غربی  آذربایجان  و  بلوچستان  و  سیستان  ایالم،  استان های  است. 
در زنجان  و  سمنان  یزد،  استان های  در  بهداشتی  دستورالعمل های  به  عمل  میزان  و  هستند  کشور  در  بهداشتی 

مقایسه با سایر استان ها وضعیت مطلوب تری دارد.

 الری اظهار کرد: در برخی از مناطق جنوبی کشور، جهش های مربوط به ویروس کرونای آفریقای جنوبی و هندی
پیک شروع  و  بیماری  کاهشی  روند  توقف  جهت  در  جدی  خطری  زنگ  می تواند  موضوع  این  که  شده  گزارش 
جدید و سهمگین تر از قبلی در کشور باشد. پایبندی و تقویت عمل به توصیه های بهداشتی همچنان به عنوان

مهم ترین اصل مبارزه با بیماری کووید ۱۹ محسوب می شود.

/ایسنا

اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید
"http://www.ion.ir/news/705217کپی
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پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

گرایش به طنز برای فرار از وحشت

کرونا در کمین رفتار مردم

«سوپرمن»ها !

کوتاه از کرونا

احتمال ممنوعیت سفر در تعطیالت ١۴ و ١۵ خرداد

شرایط دورکاری کارکنان در رنگ بندی  جدید
شهرها

کاهش شمار مبتالیان و بستری های کرونایی

بستری های کرونا در تهران دوباره از هزار نفر فراتر
رفت

تاکید رnسی بر اهمیت بحث آموزش در حوزه
بهداشت

فریب تبلیغات "ثبت نام و خرید واکسن کرونا" را
نخورید

نامه وزیر بهداشت برای جمع آوری دستاوردهای
کرونا

رnس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: نگران
"دورهمی های انتخاباتی" هستیم

افزایش ساالنه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان
تهران به دلیل مهاجرت

رایزنی برای ورود ۶ میلیون ُدز واکسن برای اتباع

آمادگی گسترش آزمایشگاه ها در صورت
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

کرونا جان ۲۱۶ بیمار دیگر را گرفت/ حال ۴۸۵۵
نفر وخیم است

بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین قلمی اینجا
ثبت نام کنند

درخواست سازمان محیط زیست برای
واکسیناسیون کادرآزمایشگاهی

واکسیناسیون سالمندان در مراکزعالئم کرونا در کودکانکدام واکسن کرونا بهتر است؟
تجمیعی

کدام واکسن کرونا بهتر است؟معلمی در سال کرونایی
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