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جامعه

افزایش چشمگیر آمار جانباختگان و مبتالیان کرونا در ایران | ۱۷۱ نفر ف�ت کردند | عبور آمار
واکسیناسیون در کش�ر از مرز ۸۰ میلیون دوز

طبق اعالم روابط عم�م� وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷۱ بیمار مبتال به ک�وید۱۹ در کش�ر جان خ�د را به دلیل این بیماری از دست دادند. این آمار در
مقایسه با آمار دیروز که ۱۲۴ جانباخته بود، افزایش یافته است.

به گزارش همشهری آنالین و بنا بر اعالم مرکز روابط عم�م� و اطالع رسان� وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطع�
تشخیص�، ۹ هزار و ۱۷۴ بیمار جدید مبتال به ک�وید۱۹ در کش�ر شناسایی شد که ۱۲۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجم�ع بیماران ک�وید۱۹ در کش�ر به ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۴۴ نفر رسید.

در ط�ل ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۱ بیمار ک�وید۱۹ جان خ�د را از دست دادند و مجم�ع جانباختگان این بیماری به ۱۲۵ هزار و ۲۲۳ نفر رسید.

تاکن�ن ۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۶۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۴ هزار و ۲۹۴ نفر از بیماران مبتال به ک�وید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تاکن�ن ۳۴ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۱۶۳ آزمایش تشخیص ک�وید۱۹ در کش�ر انجام شده است.

تزریق بیش از ۸۰ میلیون دوز واکسن کرونا در کش�ر
همچنین بنا بر اعالم وزارت بهداشت، تاکن�ن ۵۰ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۷۸ نفر در کش�ر دوز اول، ۲۹ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۷۸۳ نفر دوز دوم و ۵۹ هزار و

۴۲۷ نفر نیز دوز س�م واکسن کرونا را تزریق کرده اند. به این ترتیب مجم�ع واکسن های تزریق شده در کش�ر به ۸۰ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۷۸۸ دوز رسیده
است.

همچنین در شبانه روز گذشته ۸۷۲ هزار و ۹۶۹ دوز واکسن کرونا در کش�ر تزریق شد.

گفتن� است در حال حاضر ۱۶ شهر کش�ر در وضعیت قرمز، ۱۱۹ شهر در وضعیت نارنج�، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد و ۸۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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