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اجتماعیصفحه اصلی هر روز ۱۰۰ نفر در پایتخت قربانی کرونا می شوند/ /

افزایش ۵۰ درصدی شمار مبتالیان در تهران

هر روز ۱۰۰ نفر در پایتخت قربانی کرونا می شوند

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد آمار قربانیان کرونا در پایتخت به مرز ۱۰۰ نفر در روز نزدیک شده است. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران هم
خبر داد: برای اولین بار در چند روز اخیر از مرز ۶ هزار بیمار بستری مبتال به کرونا در تهران عبور کردیم و در حال حاضر تعداد بیماران بستری در تهران به ۶ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده است.

وی افزود: از این تعداد ۶ هزار و ۲۴۶ نفر، ۲ هزار و ۱۴۳ بیمار در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی بستری هستند. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران اضافه کرد:
حدود هزار و ۱۰۰ بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته در استان تهران بستری شده اند و تعداد ترخیص ها در این زمان به ۹۰۰ بیمار رسیده است. زالی اظهار داشت: همچنین حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ بیمار

سرپایی در این مدت به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کردند.
بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت منتشر کرده است، در تهران در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۱۳۰۳ مورد، تعداد موارد بستری جدید ۲۲۶۹ و تعداد موارد فوتی جدید

۱۶۲ نفر بوده است.
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وضعیت قرمز کرونا در تهرانکلمات کلیدی

ویروس کرونا
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به این ترتیب در تهران در هفته اخیر، نسبت به این هفته شاهد افزایش ۴۹ درصدی در موارد سرپایی مثبت، افزایش ۸ درصدی در موارد مثبت بستری و کاهش ۴.۷ درصدی در تعداد بیماران
فوت شده بوده ایم.

در عین حال در تهران در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و موارد فوت استان تهران کاهش مختصری داشته است، اما بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مرگ و میر معادل متوسط
کشور شده است.

 
http://www.ion.ir/news/722449$کپی

دستگاه جوجه کشیویزای کاری اروپاخرید هدیه تبلیغاتی جدیددانلود سریال زخم کاریفرفره های انفجاریقیمت نایلون حبابداردستگاه فنر زنسریال هفتلیزر دایود

پیشنهاد سردبیر

وب گردی

پربازدید ها/آخرین مطالب

خیمه سنگین ویروس دلتا بر استان های جنوبی کشور

کوتاه از کرونا

۲۵ استان درگیر گونه دلتای کرونا هستند

ویروس دلتاپالس در ایران مشاهده نشد/ ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ آزمونی را لغو نمی کند

گزارش عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا ارائه شد

۴۰۰ مرکز درمانی بسیج در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد

وعده های واکسنی؛ کدام وفا شد و کدام نه؟

هر روز ۱۰۰ نفر در پایتخت قربانی کرونا می شوند

۱۴۳ شهر در وضعیت قرمز/ ۱۸۶ شهر در وضعیت نارنجی

چرا برخی داروها کمیاب شدند؟

ممنوعیت ثبت طالق در روز ملی ازدواج تکذیب شد

اعالم گروه سنی جدید واکسیناسیون؛ هر چهار روز یکبار/ چرا چند واکسن کرونا در کشور تولید می شود؟

مواد مخدر متنوع و درمان اعتیاد پیچیده شد

توضیح سازمان  سنجش در خصوص لغو پذیرش دانشجوی ارشد از رشته های غیر مرتبط

الیحه ناظر بر روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت روی میز دولت

۷۳ درصد مردم به دریافت واکسن کرونا تمایل دارند/ نمره شهروندان به عملکرد دولت؛ ۹.۴۵

۱۶۵ جان باخته جدید کرونا در کشور/ تاکنون ۶ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۸۲۲ دوز واکسن تزریق شد

چرا سن بلوغ پسران به مقطع دبستان کاهش پیدا کرد؟/ نقش کمرنگ معلمان زن در بروز این پدیده

واکسیناسیون سالمندان در مراکز تجمیعیبا دو تابوت برگشتیم!


