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سياست

تهران برای روزهای آینده ت�طیل م� ش�د؟ | خبر مهم رحمان� فضل� درباره احتمال ت�طیل� تهران و
کرج

وزیر کش�ر گفت: به ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم عالوه بر ت�طیالت سه روز پایان هفته، دو یا سه روز دیگر در تهران و البرز ت�طیل� داشته باشیم.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران ج�ان، عبدالرضا رحمان� فضل�، وزیر کش�ر، در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران
گفت: امروز جلسه قرارگاه و کمیته امنیت� و اجتماع� تشکیل شد؛ امروز روند بیماری کرونا م�رد بررس� قرار گرفت و دوستان وزارت بهداشت از شیوع بیشتر

این بیماری ابراز نگران� کردند و پیشنهاد دادند که بت�انیم با کمک مردم مجم�عه اقدامات� را در ح�زه دست�رالعمل ه� بهداشت� ا انجام دهیم؛ متاسفانه
رعایت دست�رالعمل های بهداشت� به زیر ۵۰ درصد رسیده است.

وزیر کش�ر گفت: مقرر شد تمام� افراد مسئ�ل، نیروی انتظام�، اصناف، فرمانداری ها و... در تمام استان ها جلسه ف�ق العاده تشکیل و برای رعایت
دست�رالعمل های بهداشت� اقدامات� را انجام دهند.

رحمان� فضل� افزود: به ستاد مل� مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم عالوه بر ت�طیالت سه روز پایان هفته، دو یا سه روز دیگر در تهران و البرز ت�طیل� داشته
باشیم، چراکه به خاطر شرایط ویژه ای که این دو شهر دارند، ت�طیالت م� ت�اند کمک بزرگ� کند.

وی گفت: برای شهرهای قرمز سفر ممن�ع است؛ به نیروی انتظام� دست�ر داده شد عالوه بر جریمه، حتما مسافران را ع�دت دهند؛ البته این کار برای نیروی
انتظام� سخت خ�اهد بود، اما برای بهبود شرایط باید سختگیرانه تر برخ�رد کنیم.

وزیر کش�ر درباره تزریق واکسن کرونا گفت: مهم ترین راه برای مقابله با ویروس کرونا، یک� رعایت دست�رالعمل های بهداشت� است و دیگری تزریق واکسن؛
تزریق دو دز واکسن برای افراد باالی ۶۰ واکسن تامین شده است و ظرف دو هفته آینده این افراد واکسینه م� ش�ند و روز گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر

واکسن دریافت کردند.

وی افزود: ب�د از تزریق واکسن کرونا برای افراد باالی ۵۰ سال، گروه های پر خطر ظرف یک ماه واکسینه خ�اهند شد؛ البته تا شهریور هم گروه های ۶۰ سال
به باال واکسینه م� ش�ند و در مناط� پر خطر هم ۵۰ سال به باال واکسن کرونا دریافت م� کنند.
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