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اجتماعیصفحه اصلی کرونا ۱۲۲ جان دیگر را در ایران گرفت/ عبور شمار جانباختگان از مرز ۸۱ هزار نفر/ /

کرونا ۱۲۲ جان دیگر را در ایران گرفت/ عبور شمار جانباختگان از مرز ۸۱ هزار نفر

طبق اعالم وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ۱۲۲ بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند و با این احتساب، مجموع جانباختگان این بیماری از ۸۱ هزارنفر فراتر رفت.

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۷۸۴ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۶۱۹ هزار و ۷۹۵ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن
های تزریق شده در کشور به ۴ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۵۷۹ ُدز رسید.

از دیروز تا امروز (۱۶ خرداد ۱۴۰۰) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۶۱۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۱۰۲۷ نفر از آنها بستری شدند.
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ویروس کروناکلمات کلیدی

آمار کرونا در ایران
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مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۹۶۶ هزار و ۳۶۴ نفر رسید.

طبق اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۱ هزار و ۶۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۲ میلیون ۵۵۲ هزار و ۴۰۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۳۷۶۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۰ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۷۲۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند./ ایسنا 

شناسایی ۶۴۴۲ مبتالی جدید کرونا / ۱۲۸ نفر جان باختند

 
آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 
 
 
 
 
 

http://www.ion.ir/news/710196$کپی

پیشنهاد سردبیر

عالئم کرونا در کودکانکدام واکسن کرونا بهتر است؟


