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معاون درمان وزارت بهداشت:

 ۹۰درصد هزینه بستری بیماران کرونا را بیمه میپردازد

امکان رزرو طرح ترافیک
از اول فروردین

مدیر واحد ساماندهی محدودهها و طرحهای
ترافیکی ش��هرداری تهران گف��ت :از ابتدای
فروردین سال  99طرح ترافیک رزروی خواهد
شد و برای رزرو الزم نیست به دفاتر خدمات
الکترونیک مراجعه ش��ود .عمار س��عیدیانفر
در گفتوگ��و با فارس ،درب��اره درباره خدمات
طرح ترافیک ساکنان محدوده طرح ترافیک
و کنترل آلودگی هوا به دلیل ش��یوع ویروس
کرونا  ،اظهار داش��ت :مالکان و مس��تاجرانی
ک��ه قرارداد آنها اعتبار زمانی دارد و از خدمات
تس��هیالت س��اکنین در حال حاضر استفاده
میکنند نیاز نیس��ت مراجعه مج��دد به دفاتر
خدمات الکترونیک داشته باشند.وی گفت :این
اف��راد اگر عوارض خودرو و ملک را به صورت
غیرحضوری پرداخت کنند خدمات تسهیالت
س��اکنین برای آنها به صورت خودکار تمدید
خواهد ش��د.مدیر واحد ساماندهی محدودهها
و طرحهای ترافیک ادامه داد :ساکنین قبلی
محدوده ط��رح ترافیک اگر عوارضش��ان را
پرداخت کرده باش��ند خود به خود تسهیالت
برای آنها تمدید میش��ود ولی ساکنین جدید
مح��دوده طرح ب��رای اینکه از تس��هیالت و
تخفیفهای مربوطه بهرهمند شوند باید حتما
به دفاتر مراجعه کنند.سعیدیانفر خاطرنشان
کرد :از ابتدای فروردین سال  99طرح ترافیک
رزروی خواهد شد و برای رزرو الزم نیست به
دفاترخدماتالکترونیکمراجعهشود.همچنین
امکان رزرو ساالنه برای ورود به محدوده طرح
ترافیک در سال جدید وجود ندارد و رزروها به
صورت هفتگی است .به طوری که شهروندان
میتوانند از ظهر چهارشنبه هر هفته نسبت به
رزرو مجوز ورود به محدوده تا چهارشنبه هفته
بعد اقدام کنند.وی با اشاره به اینکه شهروندان
ب��رای لغ��و رزرو طرح تا س��اعت  6صبح 24
س��اعت بعد فرصت لغو دارن��د ،گفت :در غیر
این صورت طبق مصوبه شورای شهر باید 20
درصد رقم پایه ورود به محدوده را بپردازند.
عیدی یک میلیون تومانی برای
دستفروشان جنوب تهران

بنیاد مس��تضعفان برای  ۴۰۰۰دس��تفروش
پایتخ��ت ،هدی��های ی��ک میلی��ون تومانی
درنظ��ر گرفت و مبلغ  ۴میلی��ارد تومان را در
اختیار ش��هرداری تهران ق��رار داد.به گزارش
مه��ر ،به دنبال توافقات ص��ورت گرفته میان
رئیس بنیاد مستضعفان ،مسئوالن شهرداری
تهران و ش��ورای شهر ،این بنیاد برای  ۴هزار
دستفروش��ی که در این روزها به دلیل شیوع
کرونا ،با مش��کالت معیش��تی مواجه شدند،
مبل��غ  ۴میلی��ارد تومان را به عن��وان عیدی
تخصیص داد.بر اس��اس این گ��زارش ،بنیاد
مس��تضعفان برای هریک از این  ۴هزار نفر،
مبلغ یک میلیون تومان را تحویل شهرداری
ته��ران داد تا طی امروز و فردا به آنها تحویل
داده شود.دستفروشانی که این مبلغ را دریافت
میکنند ،افرادی هستند که توسط شهرداری
تهران شناس��ایی ش��دهاند و جزو آن دس��ته
از افرادی هس��تند ،که در ش��مول گروههای
کم درآمد جامعه قرار دارند و ش��یوع کرونا در
کش��ور ،معیشت آنها را با مش��کالتی مواجه
کرده است.بر اساس اعالم شهرداری تهران،
ای��ن اف��راد در اقصی نقاط تهران شناس��ایی
ش��دهاند و مشخصات آنها در بانک اطالعاتی
شهرداری پایتخت ثبت شده است.گفتنی است
دستفروش��ان پارکینگ پروانه ،بساط گستران
مناطق جنوب ش��هر و دستفروش��ان مناطق
مختلف تهران در این لیست قرار دارند.
آمادگی خانههای سالمت برای
ویزیت بیماران مشکوک به کرونا

مدیرکل سالمت شهرداری تهران از آمادگی
خانههای سالمت برای راهاندازی پایگاههای
ویزی��ت افراد مش��کوک به کرونا خب��ر داد.
زین��ب نصیری در گفتوگو با ف��ارس ،درباره
دس��تورالعمل فعالیت خانههای س�لامت در
مقابله با ویروس کرونا اظهار داش��ت:با توجه
به افزای��ش آمار مبتالیان به ای��ن بیماری و
می��زان ش��یوع روزاف��زون آن برنامهریزی و
راهکارهایی جهت جلب حمایت بخشهای
مختلف دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شده
است.وی افزود :خانههای سالمت و سراهای
محالت ش��هرداری تهران یکی از مهمترین
زیرساختهای مدیریت شهری بوده که دارای
بیشترین وسعت و پراکندگی در تهران است .بر
ت
همین اساس ساماندهی و نظاممندی فعالی 
خانههای سالمت و سراهای محالت در دستور
کار قرار گرفت.مدیرکل س�لامت شهرداری
تهران خاطرنشان کرد :اطالعرسانی و آموزش
ش��هروندان و فرهنگس��ازی از برنامههای
اصلی اجرا ش��ده در س��راهای محالت است
که در کن��ار آن از برگزاری هر نوع کالس و
کارگاه آموزشی متفرقه جلوگیری شده است.
نصیری گفت :آموزش غیرحضوری و مجازی
شهروندان توزیع محتواهای آموزشی در سطح
محله و ارائه خدمات مش��اوره و روانشناختی
جهت کاهش استرس و اضطراب خانوادهها نیز
از دیگر برنامهها در سراهای محالت است.

مع��اون درم��ان وزیر بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی گفت ۹۰ :درصد هزینه
بستری بیماران کرونا را در بیمارستان ها،
بیمه میپردازد و رقم پرداختی این بیماران
بدون آی س��ی یو حدود  ۱۵۰هزار تومان

است.قاس��م جان بابایی اظهار داشت :این
ش��ایعه که در فضای مجازی پخش شده
که از بیماران مبتال ب��ه ویروس کرونا در
بیمارس��تانها رق��م های میلیون��ی گرفته
می ش��ود صحت ندارد ۹۰ .درصد هزینه
ای��ن بیم��اران را بیمه می پ��ردازد و فقط
 ۱۰درص��د کل این هزینه ب��ه عهده فرد
بیمار اس��ت و اگر بیماری ت��وان پرداخت
این رقم را هم نداشته باشد ،به مددکاری

بیمارستانها ابالغ شده که ۱۰درصد سهم
بیم��ار را م��ددکاری بپردازن��د و بیماران
کم بضاعت رایگان ترخیص می ش��وند.
وی گف��ت :تمام داروه��ا و آزمایش های
تش��خیصی کرونا در بیمارستانهای دولتی
رای��گان اس��ت و فقط  ۱۰درص��د هزینه
خدم��ات هتلین��گ بیمارس��تانی (تخت
روز) ب��ه عهده بیمار اس��ت که اگر فرد در
تخت عادی بس��تری شده باشد سهم ۱۰

درصدی هتلینگ بیمارستانی آن بین ۱۵۰
تا حداکثر  ۴۵۰هزار تومان می شود و حتی
اگر در بخش آی سی یو هم بستری شود
سهم پرداختی بیمار به یک میلیون تومان
نمی رسد.به گزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
روز گذشته اعالم کرد :از ظهر روز یکشنبه
تا دوش��نبه  1053نفر به عنوان مبتالیان

جدید به ویروس کرونا شناسایی شده اند.
وی ادام��ه داد :همچنین  ۴ه��زار و ۹۹۶
نف��ر از این تعداد تاکن��ون با حال عمومی
خوب از بیمارس��تانها مرخص ش��دهاند.
جهانپور گفت :متاس��فانه از بین بیماران
جدید شناسایی ش��ده 129 ،نفر جان خود
را از دس��ت دادند و مجموع درگذشتگان
بیماری کووید 19در کشور تا روز دوشنبه
( 26اسفند  )98به  853نفر رسید.

آخرین چهارشنبه کرونایی سال را در خانه بمانیم؛

اولتیماتوم پلیس به هنجارشکنان در چهارشنبهسوری

گ�روه اجتماع�ی  :فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ تاکید
ک��رد که پلیس اجازه برگ��زاری هیچگونه تجمعی را در
چهارشنبهسوری نخواهد داد.
س��ردار حسین رحیمی در نشس��تی خبری به تمهیدات
پلیس برای چهارشنبهس��وری اش��اره کرد و گفت :برای
چهارش��نبه آخر س��ال چهار قرارگاه فج��ر ،فتح ،نصر و
رمضان را راهاندازی کردهایم و عوامل پلیس در این شب
در تمام نقاط پایتخت در آمادگی کامل قرار دارند .ضمن
اینکه از مدتها قبل جلس��ات با صنوف و اتحادیههای
مرتبط نیز برگزار شده و هشدارها و توصیههای الزم به
این بخشها نیز ارائه ش��ده است .رییس پلیس پایتخت
با اش��اره به تاکیدات انجام شده در مورد حضور در خانه
اظهارکرد :درخواس��ت پلیس از تمام مردم این است که
در خانه بمانند .در این ش��ب نیز پلی��س اجازه برگزاری
هیچگون��ه تجمع��ی را نخواهد داد و ب��ا برهم زنندگان
نظم و امنیت نیز قاطعانه برخ��ورد خواهیم کرد.رحیمی
با بیان اینکه در روزهای اخیر در مجموع اقدامات انجام
شده ،شاهد افزایش هزار درصدی کشف مواد محترقه و
منفجره پرخطر در ش��هر بودیم ،گفت :امسال در کشف
مواد کمخطر آتشزا و البته غیراس��تاندارد هم افزایشی
 ۱۰۰درصدی داشتیم.
آخرین چهارشنبه کرونایی سال را در خانه بمانیم


دکت��ر پیمان صابریان رئیس مرک��ز اورژانس تهران نیز
در گفتوگو با ایس��نا با اشاره به اینکه چهارشنبه سوری
س��ال جاری با ش��یوع بیماری کرونا ،در یک بازه زمانی
قرار گرفتهان��د ،اظهار کرد :در حال حاضر از زمان ابتالء
بیماری کرونا ،ماموریتها در خص��وص انجام اقدامات
پیشبیمارس��تانی افزای��ش پیدا کرده اس��ت .چرا که از
طرفی ماموریتهای مربوط به بیماری کووید ۱۹و انتقال
بین بیمارستانی انجام میشود و از سوی دیگر اورژانس
در برخی از مواقع به افرادی که به علت ابتال به بیماری
کرونا در خانه قرنطینه ش��دند و نیاز به دریافت خدمات
پزشکی یا انتقال به بیمارس��تان دارند نیز خدمترسانی
میکنند .بنابراین در این خص��وص بار کاری مضاعفی
ایجاد ش��ده است .وی ادامه داد :بیمارستانها نیز تقریبا
تم��ام ظرفیتهای خود را به بیماران کرونایی اختصاص
دادهان��د؛ اما با این حال ظرفیت ما تقریبا تکمیل ش��ده
اس��ت .عالوه بر اینها ما به ص��ورت روزانه مصدومان
و بیم��اران دیگ��ری نیز داریم که به عل��ل دیگری باید
آنها را به بیمارس��تانها منتقل کنیم و به آنها خدمات
ارائه کنیم.رئیس مرکز اورژانس تهران با تاکید بر اینکه

رس��انه ها ارس��ال می کنیم.وی ضمن اع�لام آمادگی
بیمارس��تان طبق روال سال های قبل ،خاطرنشان کرد:
تمام متخصصان مرتبط در بیمارستان حضور دارند ،تخت
های بیمارستان را خالی و مرخصی نیروها را لغو کردیم.
همچنی��ن تمام تجهیزات الزم را آم��اده کردیم تا برای
چهارشنبه آخرس��ال بتوانیم ارائه خدمت کرده  ،ولی باز
خواهش داریم افراد خود رعایت کنند و از پرتاب ترقه و
مواد آتش زا خودداری کنند تا مشکلی پیش نیاید.
مردم باید توصیههارا جدی بگیرند


اگر قرار باش��د مثل سالهای گذشته طی روز چهارشنبه
س��وری شاهد حوادثی مثل س��وختگی و قطع عضو و ..
باشیم با این وضعیت کار بیمارستانها افزایش بسیاری
پیدا میکند و با این شرایط شاید امکان هماهنگی وجود
نداشته باشد ،گفت :این موضوع را هم باید درنظر بگیریم
ک��ه اگر فردی که دچار س��وختگی یا قطع عضو ش��ده
اس��ت به بیمارستان منتقل ش��ود در معرض خطر ابتال
ب��ه بیماری قرار میگیرد .عالوه بر این موضوع باید این
را هم درنظر داش��ت که در صورتی که شهروندان برای
برگزاری مراسم چهارشنبه س��وری دور هم جمع شوند
احتم��ال ابتالی آنها افزایش مییاب��د ،چرا که ممکن
اس��ت هر یک از آنها ناقل بیماری باش��ند اما عالمتی
نداشته باشند.
چهارشنبه سوری نباید برگزار شود


صابریان افزود :همه این مسائل نشان میدهد که امسال
با توجه به ش��رایط مردم نبای��د از خانهها بیرون بروند و
چهارشنبه سوری نباید برگزار شود .عالوه بر اینها دید و
بازدید عید نیزنباید انجام شود و افراد میتوانند به صورت
اینترنتی یکدیگر را ببینند تا این مشکالت حل شود و در
آینده همه با س�لامت در کنار یکدیگر حضور پیدا کنند.
رئی��س مرکز اورژانس تهران ب��ا بیان اینکه این ایام که
با بیماری کووید ۱۹دس��ت و پنجه نرم میکنیم فرصت
مناسبی برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و انجام
دید و بازدیدهای نوروز نیست ،گفت :ما به صورت روزانه

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش:

برگزاری کالسهای حضوری تا یک ماه پس از بازگشایی مدارس

معاون آموزش متوس��طه آموزش و پرورش از برگزاری
کالسهای حضوری تا یک ماه پس از بازگشایی مدارس
خبر داد.علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه آموزش و
پرورش در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات جلسه
ش��ورای معاونان برای تغییر در تقویم آموزش��ی امسال
گفت :س��ال تحصیلی به همان روالی که بود ادامه پیدا
میکند ،زیرا بنا داریم س��ال تحصیلی  ۱۴۰۰ -۱۳۹۹به
موقع شروع شود .س��ال تحصیلی جاری تا  ۳۱شهریور
س��ال  ۱۳۹۸بوده و طبق روال این تاریخ سال تحصیلی
محس��وب میش��ود ،اما معموال امتحانات در خرداد ماه
برگزار میشود.وی در ادامه بیان کرد :تصمیمی که گرفته
ش��ده ،این اس��ت؛ آموزشهایی که در فضای مجازی،
فضای الکترونیک و تلویزیون داریم به همین شکل ادامه
پیدا کند تا یادگیری دانش آموزان مس��تمر باشد .توصیه
م��ا به دانش آموزان این اس��ت که به موقعیت یادگیری
فک��ر کرده و از هر فرصتی برای آموختن اس��تفاده کنند
و با تکرار درسها مانع فراموشی از آن شوند .با توجه به
این که زمان گش��ایش مدارس روشن نیست ،ما یا هیچ
کس دیگر نمیتواند در مورد این موضوع اظهارنظر کند و
بگوید بازگشایی چه زمانی اتفاق میافتد ،ولی روی کلیات
کاری که بای��د در حال حاضر انجام دهیم و همین طور
بعد از بازگشایی مدارس فکر کردیم و اساس این فکر بر
این است که به محض این که بازگشایی صورت گرفت
ی��ک ماه آموزش حضوری را ب��ه دانش آموزان بدهیم و
بعد به سمت ارزشیابی دانش آموزان و امتحانات حرکت
کنیم.کمرئی اضافه ک��رد :هر چقدر که مدارس ما زودتر
باز ش��ود فرصت بیش��تری برای آموزش و یادگیری در
کالسه��ای درس حض��وری خواهیم داش��ت ،در حال
حاض��ر یادگیری از طریق تلویزی��ون ،فضای مجازی و

فضای الکترونیک در جریان است و البته مستمر خواهد
بود.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش توضیح داد:
با توجه به تعطیالتی که داریم و نمیدانیم زمان بازگشایی
مدارس چه تاریخی اس��ت؛ حکم کلی داریم که اگر هر
زمانی مدارس باز ش��د یک ماه آم��وزش حضوری برای
دانش آموزان خواهیم داش��ت .این اتفاق ممکن است در
فروردین ماه و یا حتی پایان فروردین باشد .اگر در فرودین
باشد ما طبیعتا فرصت بیشتری خواهیم داشت ،چون در
اردیبهشت و همچنین پانزده روز از خرداد آموزش را ادامه
دهیم.وی تاکید کرد :در هر زمانی که بازگشایی مدارس
صورت گیرد ،در ایام فروردین ،اردیبهشت و حتی خرداد،
فرصت یک ماهه آموزش ب��رای دانش آموزان خواهیم
داش��ت تا دروس آموزش داده ش��ده تکرار و مرور شود.
الزم به ذکر است امتحانات از آنچه که تدریس و آموزش
داده شده ،گرفته خواهد شد .اگر الزم باشد در با ِرم بندی
دروس هم یک بازنگری خواهیم داش��ت.کمرئی خاطر
نش��ان کرد :جلسهای که روز شنبه  ۲۴اسفند برگزار شد،
تصمیمگیری در خصوص کلیات و نحوه هدایت و راهبری
جریان آموزش بود ،اما در مورد زمان هیچ تصمیمی گرفته
نشد به جهت این که اصال نمیشود ،زمانبندی را معین
کرد ،اما تصمیمات کلی این است که آموزش تا یک ماه
ادامه یابد و سپس نسبت به آنچه درس دادیم ،ارزشیابی
صورت بگیرد تا اگ��ر الزم بود در مورد بارمبندی دروس
متوسطه دوم بازنگری کنیم .در این بازنگری ممکن است
از آموختههای قبلی دانش آموزان میزان بیش��تری برای
بارمها در نظر گرفته شود تا مساعدتی برای دانشآموزان
باشد.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در پایان
اظهار داشت :همه اینها تصمیماتی است که گرفته شده و
میتواند تحت شرایط تغییر کند ،اما تقریبا میتوان گفت
چارچوبی است که ما به آن اعتقاد داریم و مصمم هستیم
که در یادگیری دانش آموزان خلل وارد نشود .همچنین
آموزشه��ای مجازی در هر ش��رایطی تا پای��ان اتمام
محتوای کتابها ادامه خواهد داش��ت ،حتی اگر مدارس
هم دایر ش��ود ،باز هم آموزش مجازی را ادامه می دهیم
تا کتابها تمام شود ،از این رو دانشآموزان فرصتهای
یادگیری بیشتری داشته باشند و فرصتهای از دست رفته
جبران شود.

تم��ام اقدامات خود را با حداکثر ظرفیت انجام میدهیم؛
ی به بیماران و مصدومان ،خرید تجهیزات مورد
امدادرسان 
نیاز برای خدمت رس��انی به اف��راد و ..انجام میدهیم و
واقعا باید در این شرایط کمک کنیم تا بار اضافی بر کادر
درمان تحمیل نشود.
سوختگی احتمال ابتال به کرونا را تشدید میکند


رئی��س مرکز آم��وزش و درمانی ش��هید مطهری برای
چهارش��نبه آخر سال و خطر جانی بیش��تر در افراد دچار
س��وختگی با توجه به ش��یوع ویروس کرونا هشدار داد.
مصطفی ده م��رده ئی افزود :احتم��ال ابتال به ویروس
کرونا در افراد دچار س��وختگی بیشتر است ،از این رو از
همه مردم تقاضا داریم در چهارش��نبه آخر س��ال مراقب
خود و خانواده هایش��ان باش��ند.وی با بیان این نکته که
سوختگی یک بیماری مادام العمر است و عوارض زیادی
دارد ،تصریح کرد :امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا،
اگر افراد دچار س��وختگی ش��وند ،وضعیت آنها وخیم تر
اس��ت ،از این رو خانواده ها مراقب فرزندان خود باش��ند
و از تجم��ع و برپای��ی آت��ش خ��ودداری کنند.این فوق
تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی اظهار داش��ت :بر
اساس هماهنگی به عمل آمده در ستاد بحران از سازمان
شهرداری و نیروی انتظامی کمک خواستیم تا از تجمع
افراد جلوگیری کنند و امس��ال با توجه به شیوع بیماری
ویروسی کرونا ،امکان حضور خبرنگاران در مرکز شهید
مطهری وجود ندارد ،خودمان فیلم و عکس تهیه و برای

زهرا نژادبهرام ،عضو ش��ورای شهر نیز به تشریح اقدامات
انجام ش��ده در مقابله با کرونا پرداخت و گفت :مردم باید
توصیههای س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا را جدی بگیرند و
شهروندان مسئولیت اجتماعی خودش��ان را در این برهه
نش��ان دهن��د.وی ادام��ه داد :مطرح ش��دن بحثهایی
از س��وی ش��هروندان مانند اینکه «ای��ن موضوع جدی
نیست»« ،احتمال مبتالشدن به این بیماری پایین است»
کمتوجهی یا شوخی گرفتن این مساله است ،در نتیجه با
توجه به اینکه تعدادی بس��یاری از کشورهای دنیا با این
مساله روبهرو شدند ،همه باید نسبت به این مساله توجهات
الزم را داشته باشیم.نژادبهرام با بیان اینکه بیتوجهی مردم
به این مساله میتواند زمینهساز شیوع بیشتر این بیماری
ش��ود ،خاطرنشان کرد :اگر بیماری بیشتر از این در کشور
رواج پیداکند ،بس��یاری از منابع کش��ور را ب��ا خود درگیر
میکند و فش��ار جدی را به جامعه وارد میکند.وی ادامه
داد :اگر توصیههای س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا را رعایت
نکنی��م و خود را ملزم ب��ه قرنطینه خانگی ندانیم ،ممکن
اس��ت تعطیلی مدارس و دانشگاههای کشورمان تا دو ماه
پس از عید هم ادامهدار باش��د و یا حتی مجبور شویم در
سال آتی هم با کاهش ساعت کاری ادارات روبهرو شویم،
در نتیجه همه باید نسبت به این مساله توجه نشان دهیم.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد :جامعه به شدت از
این موارد متضرر میشود در نتیجه برای رعایت حال خود
و خانوادهمان و چرخیدن چ رخهای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی کشورمان ضرورت دارد که این توصیهها را جدی
بگیریم.وی با بیان اینکه این توصیهها مبتنی بر تجربههای
موفق کشور چین در مقابله با این بیماری است ،تاکید کرد:
تجربیات کشور خودمان در مقابله این بیماری نشان داده
اس��ت که هرگاه میزان خودقرنطینگی ب��اال رفته ،میزان
ابتالی افراد و تعداد مراجعات به بیمارستانها کاهش پیدا
کرده است و شهروندان باید با همت و عزم بیشتری نسبت
به رعایت نکات بهداشتی در این مساله بپردازند.

محرز :به دیدار بزرگترها نروید

ناقل کرونا هستند
مبتالیان فاقد عالمتِ ،

فوق تخص��ص بیماریهای عفونی و رییس مرکز
تحقیقات ایدز ایران که ای��ن روزها خودش هم به
بیماری کرونا مبتال شده و در قرنطینه خانگی به سر
میبرد ،از مردم خواس��ت که در خانه بمانند ،خود را
در معرض ویروس کرونا قرار ندهند ،در ایام عید به
دی��دن بزرگترها نروند تا اوج کووید ۱۹-را از س��ر
بگذرانیم.دکتر مینو محرز در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه به هر حال تعدادی از افراد در زمان اوج بیماری
مبتال میشوند ،گفت :افرادی که بدون عالمت به
بیماری کووی��د ۱۹-مبتال ش��وند ،دوره بیماری را
گذرانده و بهبود مییابند .توصیه ما این اس��ت که
اف��راد در خانه بمانند ،مایعات گرم بخورند ،اقداماتی
مانند غرغره آبنمک انجام دهند ،ماهیانه یک عدد
ویتامین  Dمصرف کنند و به صورت نس��بی هم
استراحت داشته باشند.وی تاکید کرد :درباره افرادی
ک��ه بدون عالمت به بیماری مبتال هس��تند ،نکته
مهم ناقل بودن آنهاست .به همین دلیل میگوییم
که همه افراد در خانه بمانند .زیرا ممکن اس��ت فرد
به مس��افرت برود و حتی تب هم نداشته باشد ،اما
ممکن است بیماری را به افراد دیگر منتقل کنند .به
همین دلیل است که کشورهای دیگر اعالم کردهاند
که افراد دو هفته در خانه بمانند و با کس��ی تماس
نداشته باشند .در صورتی که تا دو هفته دچار عالئم
ش��دید به مراکز درمانی مراجعه کنید و در غیر این
صورت بعد از دو هفته بی��رون آیید .در این صورت
ویروس اگر وارد بدن شده باشد ،طی دو هفته دوره
نهفتگی را سپری میکند.محرز با بیان اینکه مردم
نگران نباشند که ممکن است در خانه باشند و بدون
عالمت به بیماری مبتال باشند ،گفت :به مردم توصیه

میکنیم که از خانه خارج نشوند تا در معرض بیماری
نباشند .ما بنابر شغلی که داریم ،همیشه در معرض
ویروس هستیم و در تماس دائم با بیماران هستیم،
اما مردم عادی بای��د در خانه بمانند و اگر هم بنابر
ضرورت از خانه خارج شدند باید دستورات بهداشتی
را رعایت کنند؛ به طوری که وقتی از بیرون میآیند،
دستهایش��ان را بشویند و دس��ت آلوده را اصال به
چشم ،بینی و دهان نزنند .البته وقتی در خانه هستید،
نیاز نیست هر پنج دقیقه یکبار دستهایتان را بشویید
که پوست دستتان دچار مشکل شود ،بلکه هر زمان
خواستید که چیزی بخورید ،دستهایتان را بشویید.
وی با اشاره به اظهارتی مبنی بر اینکه همه مردم به
کرونا مبتال خواهند شد ،گفت :این اظهارات فاجعه
است .در حال حاضر در اوج اپیدمی هستیم .به طور
کلی هر ویروسی که هیچ مقاومتی در برابرش وجود
ندارد ،وارد یک جامعه میشود بین  ۴۰تا  ۷۰درصد
افراد باید به ویروس مبتال شوند تا بیماری به پیک
خود برس��د و سپس سیر نزولی به خود بگیرد .این
همان اتفاقی اس��ت که در چین هم رخ داده است.
حاال در کشور ما در مرحله اوج بیماری قرار داریم و
به همین دلیل میگوییم بیرون نروید و به ویژه در
ایام عید مسافرت نروید .در خانههایتان بمانید و خود
را در معرض ویروس قرار ندهید .این ویروس سرعت
انتقال باالیی دارد .حال از این  ۴۰تا  ۷۰درصدی که
باید به بیماری مبتال شوند ،ممکن است  ۸۰درصد به
صورت بسیار مالیم به این بیماری مبتال شوند و ۲۰
درصدشان عالئم پیدا کرده و به بیمارستان میروند
که از این  ۲۰درصد ممکن است چهار درصدشان از
نوع خیلی شدید مبتال شوند که البته به بیماریهای
زمینهای و ...بستگی دارد.محرز با بیان اینکه افرادی
ک��ه به نوع بدون عالمت بیماری مبتال میش��وند
باید حتما در خانه بمانند ،گفت :بر همین اس��اس از
مردم خواهش میکن��م در ایام عید اصال به دیدن
بزرگترها نروید .زیرا ب��ا این کار آنها را در معرض
خطر ق��رار میدهید .در این مواقع میگوییم بیرون
نروید تا خودتان را در معرض بیماری قرار ندهید تا
اوج بیماری تمام شود.
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اخبار حوادث
دستگیری عوامل فروش مواد ضد
عفونی کننده تقلبی در پیشوا

فرمانده انتظامی شهرس��تان پیش��وا از کشف
کارگاه غیر مجاز تولید مواد ضد عفونی کننده
تقلبی و دس��تگیری  2تن از عوامل توزیع این
مواد بهداشتی خبر داد.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،س��رهنگ”احمد رض��ا کاکاونـــد”در
این خصوص گفت :همزمان با شیوع اپیدمی
ویروس کرونا و نیاز به مواد بهداش��تی و ضد
عفونی کننده ،ماموران انتظامی این فرماندهی
برخورد با عوامل احتکار و توزیع کنندگان غیر
مجاز مواد بهداشتی را در دستور کار خود قرار
دادند.وی افزود :در همین رابطه ماموران پلیس
امنیت عمومی شهرس��تان پیشوا با انجام یک
سری اقدامات اطالعاتی و حضور میدانی  ،یک
نفر توزیع کننده مواد ضد عفونی کننده تقلبی
با برنده��ای جعلی را که با یک خودرو پیکان
وانت اقدام به توزیع در سطح شهر می کرد را
شناسایی کردند.سرهنگ کاکاوند تصریح کرد:
متهم در تحقیقات اولیه مکان تهیه و ساخت
ای��ن مواد غیر مجاز را اعالم که پلیس پس از
هماهنگی با مراجع قضائی به محل مورد نظر
اعزام و پس از بازرس از آن موفق به کشف 73
کارتن ح��اوی  2190بطری در مجموع بیش
از  700لیت��ر محول ض��د عفونی غیر مجاز با
برندهای جعلی شد.
واژگونی اتوبوس در جاده سبزوار ۳۰
مصدوم بر جای گذاشت

رئیس مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریتهای
پزشکی سبزوار گفت :بر اثر واژگونی اتوبوس در
جاده سبزوار – شاهرود  ۳۰نفر مصدوم شدند.
عباس کافی در گفتوگو با ایس��نا عنوان کرد:
صبح دوشنبه یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر
 ۴۵جاده س��بزوار  -ش��اهرود واژگون شد که
بالفاصل��ه ماموران اورژان��س به محل حادثه
اعزام ش��دند.وی ادامه داد :دو مصدوم حادثه به
صورت س��رپایی درمان و  ۲۸مصدوم دیگر به
وسیله یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و پنج
دستگاه آمبوالنس دیگر به بیمارستان امدادی
سبزوار منتقل گردیدند.کافی گفت :علت اصلی
حادثه از س��وی کارشناسان پلیس راه در دست
بررسی است.
عوامل انتشار فیلم «بارش بادمجان»
بازداشت شدند

رئیس پلیس امنیت از بازداشت عوامل انتشار
فیلم “بارش بادمجان از آسمان پایتخت” خبر
داد.به گزارش تسنیم؛ سردار علی ذوالقدری با
اش��اره به بازداش��ت عوامل انتشار فیلم بارش
بادمج��ان اظهار کرد :روز یکش��نبه ویدئویی
تح��ت عنوان بارش بادمج��ان در پایتخت در
ش��بکههای اجتماعی منتشر ش��د که پلیس
امنیت سریع ًا عوامل آن را شناسایی و دستگیر
کرد.به گفته رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ،
این گروه پنج نفره ب��وده که به پلیس امنیت
هدایت شدند.وی تصریح کرد :این افراد مدعی
شدند که در حال انجام یک کار تحقیقاتی در
بخش جلوههای ویژه بودن��د که یکی از این
کلیپه��ا به صورت اتفاق��ی در فضای مجازی
پخش شده است!.
کشف بیش از  95تن مواد مخدر در
مرزهای کشور

فرمانده مرزبانی ناجا از کش��ف بیش از  95تن
انواع مواد مخدر از س��وی مرزبانان کش��ور در
س��ال جاری خبرداد.به گزارش سایت پلیس،
سردار قاس��م رضایی اظهار کرد :مرزبانی ناجا
با رصد و اش��رافیت اطالعاتی و تشدید مقابله
با هرگونه قاچاق مواد مخدر  ،اقدامات مؤثری
در سراسر مرزها انجام داده است.وی با اشاره به
معضل مواد مخدر در مرزها و مس��یر ترانزیت
مواد مخدر از مرزهای شرقی ،جنوب شرقی و
جنوبی کشور ،افزود :اقدامات هدفمند مرزبانان
در مقابله و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر توام
با درگیری ،دستگیری  ،توقیف خودرو و کشف
مواد مخدر بوده اس��ت.این مقام ارشد مرزبانی
ناجا ب��ه عملیاتهای موفقیتآمی��ز مرزداران
در س��ال جاری در کنت��رل نوار مرز اش��اره و
بیان ک��رد :در این عملیات ها 713 ،قاچاقچی
دس��تگیر 270 ،دستگاه وسایل نقلیه توقیف و
مقادیر قابل توجهی س�لاح و مهمات کشف
شد،سردار رضایی خاطرنشان کرد :مرزداران در
سال جاری موفق شدند  95تن و  967کیلوگرم
انواع موادمخدر شامل  78تن و  477کیلوگرم
تریاک 8 ،تن و  108کیلوگرم حش��یش 3 ،تن
و  757کیلوگرم مرفین 2 ،تن و  377کیلوگرم
شیشه ،یک تن و  780کیلوگرم هروئین و یک
تن  468کیلوگرم س��ایر مواد مخدر را کش��ف
کنند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  66درصد افزایش دارد.

