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دانش

مدیر کل سازمان جهان� بهداشت:

دلتا در ۹۸ کش�ر| گ�نه های جدید کرونا دارند از واکسیناسیون پیش� م� گیرند
سازمان جهان� بهداشت هشدار داد گ�نه های جدید کروناویروس دارند سریع تر از روند واکسیناسیون در جهان پیشرفت م� کنند و از رهبران جهان خ�است سرعت

واکسیناسیون را افزایش دهند یا خطر شیوع گسترده بیماری را بپذیرند.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از بیزنس اینسایدر دکتر تدروس آدهان�م قبریس�س، مدیر کل سازمان جهان� بهداشت گفت گ�نه بسیار واگیر دلتا که برای
نخستین بار در هند شناسایی شد، دارد از واکسیناسیون «پیش� م� گیرد».

قبریس�س گفت: «گ�نه دلتا خطرناک است و همچنان دارد تح�ل م� یابد و جهش م� کند، بنابراین الزم است ارزیابی مداوم درباره آن انجام ش�د و پاسخ
بهداشت عم�م� بر این اساس به ط�ر دقیق تنظیم ش�د.»

او افزود: «ویروس دلتا دست کم در ۹۸ کش�ر شناسایی شده است و به سرعت هم در کش�رهای با پوشش واکسیناسیون پایین و هم در کش�رهای با پوشش
واکسیناسیون باال انتشار م� یابد.»

مدیر کل سازمان جهان� بهداشت گفت تا ژوئیه ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱) ۷۰ درصد جمعیت همه کش�رهای جهان باید واکسینه شده باشند.

برخ� از کش�رهای ت�سعه یافته هم اکن�ن به این آستانه رسیده اند، اما اغلب کش�رهای جهان حت� در نزدیک� این حد هم نیستند. کارشناسان ابراز نگران�
م� کنند که هر چه گروه های بزرگتری از مردم واکسینه نشده بمانند، احتماال اینکه ویروس با جهش یافتن به گ�نه های حت� خطرناکتری بدل ش�د، بیشتر

است.

قبریس�س گفت که واکسیناسیون «بهترین راه برای کند کردن پاندم�، نجات جان ها و ایجاد بهبودی حقیق� جهان� و نیز راه� برای جل�گیری از غالب شدن
گ�نه های حت� خطرناکتر ویروس است.»

هشدارهای مدیر کل سازمان جهان� بهداشت در هنگام� بیان م� ش�د که گ�نه ی دلتا کروناویروس به سرعت در سراسر جهان در حال انتشار است.

شمار م�ارد جدید روزانه کرونا در کش�رهایی مانند پرت�ال، روسیه و انگلیس به سرعت در حال افزایش است.

مقامات بهداشت� در انگلیس این هفته اعالم کردند که م�ارد عف�نت با گ�نه دلتا در کمتر از یک ماه چهار برابر شده است. م�ارد ثابت شده عف�نت با گ�نه دلتا
در روز جمعه نسبت به هفته پیش ۴۶ درصد افزایش یافته بود.

گ�نه دلتا در آمریکا هم انتشار یافته و از هر ۵۰ ایالت آمریکا گزارش شده است.
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