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اخبار کوتاه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

تعیین تکلیف تردد خودروهای پالک معلولین
و غیربومیدر طرح جدید محدودیتهای کرونا

دبیر کمیته اجتماعی انتظامیستاد ملی مدیریت کرونا درباره تردد پالک معلولین
و غیربومیها در طرح جدید محدودیتهای کرونایی توضیحاتی را ارائه کرد.حسین
قاســمی ،در گفت وگو با ایســنا ،در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا پالکهای
معلولین هم شــامل محدودیت تردد در ساعت  ۹شب به بعد میشوند و جریمه
برای آنها اعمال میشود ،گفت :در طرح جدید برای پالکها تفکیکی قائل نشده و
اگر تردد خودروهای با این پالکها ضرورت داشته باشد باید از طریق فرمانداری
اقــدام کنند.وی درخصوص تردد پالک خودروهای غیر بومیدر شــهرهای قرمز
نیز گفت :فرد نمیتواند در این دو هفته با پالک غیر بومیاز شــهر قرمز به شهر
خودش برگردد و همچنین منع ورود پالکهای غیربومیبه شــهرهای قرمز نیز
اعمال میشــود.وی در پاسخ به این ســوال که اگر خودرویی با پالک شهرستان
دارای مدرک اجاره نامه منزل در تهران و هم مجوز گردشگری و مسافرتی به نام
خود باشد و اجاره نامه شرکت هم داشته باشد میتواند تردد کند گفت :اگر چنین
پالکی در سیســتم پلیس و وزارت راه به عنوان پالک غیر بومیساکن به صورت
دائم از قبل ثبت شده باشد ،مشکلی ندارند.

طرحهای حمایتی از قشرهای آسیب پذیر
از ویروس کرونا در منطقه 2

فرمانده بســیج منطقه  2گفت:برنامههای گرامیداشت هفته بسیج با محوریت
حمایت از قشــرهای آسیب پذیر از ویروس کرونا و تکریم خانواده شهدا برگزار
میشــود.به گزارش روابط عمومیشــهرداری منطقه 2علی بیات،فرمانده بسیج
منطقه 2با اشاره به اینکه همزمان با هفته گرامیداشت بسیج برنامههای فرهنگی
و حمایتی متعددی اجرا میشــود گفت :بســیج در خدمت رسانی به مردم در
زمانهای مختلف آمادگی کامل داشــته و از اولین روزهای شیوع کرونا در صف
مقدم مقابله با این ویروس قرار داشــت.وی افزود :در همین راستا دومین مرحله
طرح برکت علوی در راســتای تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت ایجاد
طرح مواســات و کمک مؤمنانه همزمان با هفته گرامیداشت بسیج برای یاری
رساندن به اقشار آسیب پذیر اجرا میشود.

افزایش 44درصدی پذیرش مددجو
در مددسرای خاوران منطقه15

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  15گفت :میزان مراجعه و پذیرش مددجو در
مددســرای خاوران همزمان با کاهش دما و بارشهای پاییزی  44درصد افزایش
ت.به گزارش روابط عمومیشهرداری منطقه  ،15اکبر مختاری با اعالم
یافته اســ 
این خبر گفت :این مددسرا در شبهای عادی میزبان  380نفر است ولی با توجه
به کاهش دما در شــبهای گذشــته  550نفر در این مددسرا پذیرش شده اندکه
ت.به گفته او ،تمام شیوه
نشــان دهنده افزایش  44درصدی میزان پذیرش اســ 
نامههای بهداشتی برای قطع زنجیره کرونا همچون ماههای گذشته در این مرکز
رعایت و مددجویان پیش از پذیرش با اســکنهای حرارتی تب سنجی میشوند.
او به اقدامات پیشــگیرانه در مقابله با شــیوع کرونا اشاره کرد و گفت :غربالگری
مددجویان و توزیع ماسک و دستکش بین آنها پیش از ورود به گرمخانه و نصب
مواد ضدعفونی کننده در فواصل مناســب خوابگاه به منظور استفاده مددجویان
ت..مختاری اضافه کرد :زمان پذیرش این مرکز از ساعت
از جمله این اقدامات اس 
 18تا  3بامداد میباشد و هر مددجو تا هر زمان که بخواهد میتواند در مددسرا
بمان د.معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه از شهروندان خواست در صورت مشاهده
افراد كارتن خواب ،مراتب را به  137اطالع دهند تا با حضور مددكاران شهرداري
تهران نسبت به انتقال اين افراد به گرمخانهها اقدام شو د. .

ساعت اجرای طرح ترافیک
همچنان از  ۸:۳۰تا  ۱۶است

سعیدیان فر گفت :تغییر جدیدی در ساعت اجرای طرح ترافیک ایجاد نشده است.
عمار سعیدیان فر مدیر واحد فرماندهی طرحها و محدودههای ترافیکی شهرداری
تهران در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به محدودیتهای جدیدی
که از دیروز در راســتای کنترل شیوع کرونا آغاز شــده است گفت :این موضوع
ســبب تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک نشده اســت .ضمن اینکه پیش از این
به خاطر شــرایط ناشی از کرونا ساعت آغاز اجرای طرح ترافیک از  ۶:۳۰صبح به
 ۸:۳۰و ساعت پایان آن هم از  ۱۹به  ۱۶تغییر یافته است.وی افزود :لذا با وجود
محدودیتهای جدید برای مقابله با کرونا ،طرح ترافیک همچنان از ساعت ۸:۳۰
تا  ۱۶اجرا میشود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بر اساس مصوبه ستاد ملی
مقابله با کرونا از دیروز همه اصناف به غیر از فروشندگان کاالهای اساسی و مشاغل
خدماتی ،درمانی و حیاتی به مدت دو هفته تعطیل هستند.

تعطیلی مهدهای کودک سه شهرستان استان تهران

مســئول دفتر کودکان بهزیســتی اســتان تهران از تعطیلــی مهدهای کودک
ســه شهرستان تهران ،شــمیرانات و ری خبر داد و گفت :مهدهای کودک سایر
شهرستانهای استان تهران فعال هستند.پروانه ثمودی در گفتوگو با ایسنا ،اعالم
کرد :طبق بخشنامه دولت در  ۲۵استان کشور ،مهدهای کودک مراکز این استانها
تعطیل شده است.وی افزود :برهمین اساس مهدهای کودک سه شهرستان تهران،
ری و شــمیرانات تعطیل هستند اما مهدهای کودک در سایر شهرستانها فعال
اســت .پیش از این امین شاهرخی -مدیرکل بهزیستی استان تهران از تعطیلی
مهدهای کودک استان تهران از اول آذرماه به مدت دو هفته خبر داده بود.

نحوه فعالیت کارکنان آموزش و پرورش
در محدودیتهای کرونایی

معاون برنامهریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت :شرایط حضور
کارکنان حوزه ســتادی وزارت آموزش و پرورش در ادارات سطح کشور در طول
دو هفته آتی همچون سایر دستگاههای اجرایی خواهد بود.به گزارش ایسنا ،علی
اللهیار ترکمن با بیان اینکه مالک آموزش و پرورش برای حضور کارکنان ستادی
همان بخش نامه  ۲۷آبان ماه جاری ســازمان اداری و استخدامیکشوری است،
گفت :بر اساس مفاد این بخشنامه عمل میکنیم چراکه ستاد ملی کرونا باالترین
مرجع سیاست گذاری و برنامه ریزی در شرایط کرونایی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه ،این بخشــنامه برای کارکنان اداری اســت و شــامل حوزه
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش نمیشود ،گفت :در این بخشنامه به صراحت
نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی و ادارات مرکز ،استان و شهرستان در شرایط سه
گانه زرد ،نارنجی و قرمز مشــخص شده است.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
وزارت آمــوزش و پرورش در ادامه تاکید کرد :البته در این مدت مدیران مدارس
باید بر روند ارایه خدمات آموزش مجازی و اطمینان از استمرار آن در بستر فضای
مجازی اطمینان حاصل کنند.وی گفت :شــرایط حضور کارکنان ستادی وزارت
آموزش و پرورش در ادارات مربوطه نیز تفاوتی با سایر ادارات و دستگاههای دولتی
نخواهد داشت و بر اساس بخشنامه ابالغی سازمان اداری و استخدامیکشوری عمل
خواهد شد.ترکمن با اشاره به بند  ۳-۳بخش نامه شماره  ۳۷۴۸۹۹سازمان اداری
و استخدامیکشوری در خصوص نحوه حضور کارکنان دولت در دو هفته آتی در
محل کار تصریح کرد :بر این اساس حضور کارکنان ستادی آموزش و پرورش در
مناطق زرد شامل کلیه کارکنان ،در مناطق نارنجی حضور  ۵۰درصدی کارکنان و
در مناطق قرمز حضور حداکثر یک سوم کارکنان خواهد بود.وی در خصوص نحوه
حضور کارکنان ســتادی آموزش و پرورش استان تهران نیز اظهار کرد :کارکنان
اداری آموزش و پرورش استان و شهرستانهای استان تهران مادامیکه در وضعیت
قرمز باشند ،حضور یک سومیکارکنان را در محل کار خود خواهند داشت.ترکمن
همچنیــن افزود :برای جلوگیری از ورود هرگونه لطمه به وظایف و ماموریتهای
ســتادی وزارت آمــوزش و پرورش و مطابق با بند  ۶این بخشــنامه ،در مناطق
برخوردار از زیرساختهای مناسب از خدمات دورکاری کارکنان ستادی آموزش
و پرورش بهرهمند خواهیم شد .وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه در خصوص
نحوه فعالیت بخش آموزشی این وزارتخانه در طول دو هفته آینده اعالم کرد طبق
مصوبه ستاد ملی کرونا همه مدارس مناطق قرمز در همه مقاطع تحصیلی در دو
هفته آینده تعطیل خواهد بود.همچنین نحوه فعالیت مدارس و ادارات آموزش و
پرورش با توجه به محدودیتهای کرونایی طی بخشنامهای از سوی معاون توسعه
منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها
ابالغ شده است.به گزارش روابط عمومیوزارت آموزش و پرورش ،در این بخشنامه
آمده است :وضعیت «زرد»« ،نارنجی» و «قرمز» از نظر فراگیری و شیوع ویروس
کووید  ۱۹بر اســاس ضوابط مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا به صورت هفتگی
توسط وزارت بهداشت برای هر یک از شهرها اعالم میشود.تمام ادارات موظفند
ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه
دسترسی شهروندان به ســامانههای ارائه خدمات را به صورت فراگیر و در اسرع
وقت فراهم و زیرساختهای الزم برای انجام دورکاری را ایجاد کنند.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا
با بیــان اینکــه  ۷۹میلیون نفــر جمعیت در
شهرهای مختلف کشــور در وضعیتهای هشدار
 ۲، ۳و ۱کرونا به ســر میبرنــد ،ابراز امیدواری
کرد که پس از گذشــت چهار تــا پنج هفته از
محدودیتهای جدید کرونا ،شاهد کاهش مرگ
و میر ناشــی از این بیماری در کشور باشیم.به
گزارش ایســنا ،دکتر علیرضا رییسی با اشاره به
اعمــال محدودیتهای جدید کرونــا از روز یکم
آذر ،گفت :بر اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،محدودیتهای جدید از دیروز اجرا شــد و
بر همین اســاس جلســه دیروز ستاد با  ۱۵نفر
برگزار شد و بقیه اعضا از طریق وبینار به جلسه
وصل شدند.
در جلســه دیروز گزارشــی از وضعیــت و روند
بیماری در کشــور ارایه شد و موضوع مهمیکه
دیروز در مورد آن بحث شد ،مبحث طرح بسیج
محله محور و مقابله بــا اپیدمیکرونا بود که با
کمک بســیج و مردم از دیروز در سراسر کشور
شروع شــد.وی افزود :همچنین گزارشی از روند
بیماری در  ۴۳شهری که قبال در آنها محدودیت
ایجاد کرده بودیم ،داده شد .خبر خوب این است
که محدودیتهای اعمال شده در این شهرها که
وضعیت قرمز داشتند موثر بوده و  ۴۱شهر دارند
رونــد نزولی بیماری را طــی میکنند ،در یکی
از شهرســتانها نیز روند نزولی شروع شده و دو
مورد دیگر هنوز زمان خواهد برد که روند نزولی
بیماری شروع شود.رییسی گفت :در مجموع این
موضوع نشــان دهنده آن است که طرحی که ۵
آبان شــروع کردیم کامال موثر بوده اســت و بر
اساس شــواهد ایجاد محدودیتها میتواند موثر
باشد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،افزود:
محدودیتهایی نیز از دیروز برای  ۱۶۰شــهر در
وضعیت قرمز و  ۲۰۸شهر در وضعیت نارنجی و
 ۸۰شهر با وضعیت زرد شروع شد .جمعیتی که
مشمول این طرح میشوند به این ترتیب است
که در شــهرهای قرمز بالغ بر  ۵۳میلیون نفر را
شامل میشود .در مجموع حدود  ۷۹میلیون نفر
جمعیت در وضعیتهای هشدار  ۲ ،۳و  ۱هستند؛
یعنی شــهرهای قرمز ،نارنجی و زرد .امیدوارم با
رعایت مردم و همکاری دستگاهها بتوانیم شاهد
کاهش ورودی بیمار به بیمارستانها ،کاهش ابتال
و نهایتا بعد از چهار  -پنج هفته شــاهد کاهش
مرگ و میرها خواهیم بــود.وی افزود :خواهش
مــن از همه مردم که صبوری میکنند و از آنها
ممنون هستیم ،این است که عدهای هم هستند
که متاسفانه نکات بهداشتی را رعایت نمیکنند
و این عده میتواننــد زحمات هم ه افراد را هدر
دهند.
رییسی تاکید کرد :امروزه تحقیقات علمینشان
داده اســت که  ۱۰درصد مبتالیــان میتوانند
باعث  ۸۰درصد ابتال در ســطح جامعه شوند و
مهمترین عامل ابتال اکنون همین دورهمیهای
خانوادگی اســت .درست اســت کسب و کارها
متاسفانه تعطیل میشوند اما از طرف دیگر باید
کامال مراقب باشــیم اگر این پروتکلها به دقت
اجرا نشــود ممکن است هم ه زحمات ما به هدر
برود .بنابرایــن از مردم میخواهیم پروتکلها را

۷۹میلیون تن در وضعیت هشدار

جدی بگیرند.
معــاون وزیــر بهداشــت ،ادامــه داد :ما هفت
برنامه مشــخص داریم که یکــی از آنها بحث
محدودیتهای هوشمند است ،اما بقیه برنامهها
هم باید اجرایی شوند .از دیروز تستهای تولید
داخلی آزمایش سریع کرونا ( آنتیژن) آغاز شد
و از دیروز  ۱۰۰هزار تست دستمان رسیده است
که بین مراکز بهداشــتی درمانی کشــور توزیع
خواهد شد و انتظار داریم طی این هفته و هفته
آینده بتوانیم میزان تستها را به حدود  ۷۰هزار
  ۸۰هزار و طی دو هفته به مرز  ۱۰۰هزار تستروزانه برســانیم .این تستها در مراکز بهداشتی
رایگان انجام میشود و این کار در کنترل و قطع
زنجیره بیماری بسیار موثر خواهد بود.
وی در خاتمه بیان کرد :به دلیل پشتیبانی از این
طرح بستههای حمایتی_اقتصادی بسیار خوبی
مصوب شد که بتواند پشتیبانی کند .این مصوبات
در ارتباط با بحثهای پرداختهای مالیاتی ،پاس
کردن چکها ،کمکهای معیشتی و ...خواهد بود
که دکتــر نهاوندیان برای مردم توضیح خواهند
داد و برای پشتیبانی طرح ،کمیته اقتصادی ستاد
ملی تصمیمیات بسیار خوبی گرفتهاند .امیدوارم
این موضوع را جدی بگیریم و بر وضعیت فعلی
سطح کشور که مطلوب هم نیست فائق آییم.
 ۴۳۱فوتی جدید کرونا در کشور
طی  ۲۴ساعت
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی
و فوتی ناشــی از کووید ۱۹-در کشور طی ۲۴
ســاعت را اعــام کرد.به گزارش ایســنا ،دکتر
سیماســادات الری گفت :از روز  30آبان تا روز
 ۱آذر  ۱۳۹۹و بــر اســاس معیارهــای قطعی
تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۹۳۱بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که دو هزار و
 ۱۵۵نفر از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۸۴۱هزار و ۳۰۸
نفر رســید.وی افزود :متاسفانه در طول این ۲۴
ساعت ۴۳۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست

دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۴
هزار و  ۳۲۷نفر رســید.الری گفت :خوشبختانه
تا روز  ۱آذر ۵۹۶ ،هــزار و  ۱۳۶نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری ادامــه داد ۵۷۷۸ :نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارنــد.وی افزود :تا روز  ۱آذر ،پنج
میلیون و  ۷۴۷هزار و  ۳۲۵آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.به گفته وی،
استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشــهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی،
مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان،
یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.الری
گفت :اســتانهای هرمزگان ،فارس ،گلســتان و
سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و
زرد قرار دارند.
مردم هنوز نمیدانند
به کجا باید مراجعه کنند
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا با تاکید
بر لزوم مراجعه افــراد دارای عالمت و همچنین
بیماران کرونا مثبت به پزشک و مراکز  ۱۶ساعته
و  ۲۴ساعته وزارت بهداشت ،گفت :اخیرا بیمارانی
می بینیم که متاسفانه وقتشان در خانه تلف شده
و در مراحل آخر بیماری مراجعه کرده اند.دکتر
مینو محرز در گفتوگو با ایســنا ،درباره میزان
روزهایی که یک فرد کرونا مثبت باید در قرنطیه
بماند ،گفت :از آنجایی که فعال تســت زیادی در
دسترس مردم نیست و هزینه تست  PCRهم
برای مردم در بخش خصوصی باالســت ،توصیه
الزامی به انجام تست نمیکنیم .حال اگر فردی
مثبت شــده اســت یا عالئم دارد ،باید دو تا سه
هفته در قرنطینه و ایزوالسیون باشد.
وی بــا بیان اینکه در عین حــال افراد مبتال به
کرونا باید تا شــش هفته در خانه و در مواجهه

با دیگران حتما ماسک بزنند ،افزود :زیرا ممکن
است هنوز ویروس در بدن فرد وجود داشته باشد
و بیماری را به دیگران منتقل کند .بنابراین ماندن
در قرنطینه دو هفته بعد از شروع عالئم در بیمار
مبتال به کرونا الزامی اســت و تا شش هفته باید
حتی در خانه هم از ماســک استفاده کند .البته
می تواند از اتاقش بعد از دو هفته خارج شــود.
محرز با بیان اینکه عدم رعایت این موارد منجر
به افزایش ابتال به ویژه در خانوادهها میشــود،
ادامه داد :حال وقتی کــه خانوادهها در معرض
ابتال قرار گیرند ،افراد مســن و افرادی که دارای
بیماریهای زمینهای هســتند ،به کرونا مبتال
میشوند که این موارد بیشترین موارد بدحال را
تشــکیل میدهند که مرگ و میر هم دارند .در
ایام عید مردم به دیدن افراد سن باال نمیرفتند
کــه همین موضوع منجر به کاهش مرگ و میر
شد.عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ،گفت:
ما بعــد از  ۹ماه یاد گرفتهایم که بیمارانی را که
وضعیت بهتری دارند ،به صورت سرپایی درمان
کنیم ،اما به هر حال بیمار سرپایی هم باید تحت
کنترل باشد .تمام مراکز  ۱۶ساعته و  ۲۴ساعته
وزارت بهداشــت آموزش دیدهاند که به بیماران
دستورالعمل ایزوالسیون داده و در صورت لزوم
داروهایی مانند کلروکین را برایشان تجویز کرده
و وضعیت بیماریشان را ارزیابی میکنند .حال
اگــر وضعیت بیمــاری خطرناک بــود ،او را به
بیمارستان میفرستند.محرز با بیان اینکه برخی
از بیمــاران در هفته اول ابتال به کرونا شــرایط
خوبی دارند ،اما از هفته دوم به بعد بیماریشان
شــدت مییابد ،گفت :اخیرا بیمارانی دیدهام که
متاسفانه وقتشــان در خانه تلف شده است .از
مردم خواهش میکنم بیمارانشــان را در خانه
نگه ندارند .بیمار مبتال به کرونا باید ارزیابی شود
و مشــخص شــود که آیا بیماریاش در مرحله
خفیف ،متوسط ،شدید یا خیلی شدید است .همه
این موارد دستورالعملهای خاصی برای درمان
دارد .در یک مرحله بیمار باید حتما بستری شود،

اما در یکسری بیماران را هم میتوان به صورت
ســرپایی درمان کرد .حال برخی به این مساله
توجه نمیکنند و اخیرا در مواردی شاهدیم که
وقت بیماران در خانه تلف میشــود.وی درباره
زمــان مراجعه بیمار مبتال به کرونا ،گفت :بیمار
اگر مثبت شــد ،باید به پزشک مراجعه کند .در
حال حاضر تمام مراکز  ۱۶ساعته و  ۲۴ساعته که
متعلق به شبکه بهداشتی است ،آموزش دیدند تا
بیماران را ارزیابی کنند که یا به صورت سرپایی
بیمــار را درمان میکند و اگر نیاز به بســتری
داشــته باشد ،او را به بیمارستان میفرستند .در
عین حال بیمــاران را به صورت تلفنی پیگیری
میکنند .این سیســتمی که داریم ،عالی است،
اما مردم نمیدانند که به کجا باید مراجعه کنند.
محرز با اشاره به بازارهای غیرقانونی تامین دارو،
گفت :سیســتمی که در آن برخــی داروها به
صورت قاچاق به فروش میروند ،مشــکل ایجاد
می کند .در بیمارســتان داروهای اســتاندارد و
بر اســاس ســهیمه بندی ارائه میشود .حتی
بایــد پوکه داروی ضدویــروس را تحویل دهیم
تــا مبادا وارد بازار آزاد شــود .زیرا قیمت آن در
بیمارســتان کم است ،اما در بازار آزاد میلیونها
قیمت پیدا میکند .بنابراین سیستم ناصرخسرو
و تامین دارو از چنین بازارهایی فاجعه است که
باعث میشــود وقت بیمار تلف شود و وقتی به
بیمارستان میرسد در مراحل آخر بیماری است.
در حالی که شاید اگر زودتر میآمد ،میشد بیمار
را نجات داد.وی تاکید کرد :درست است در خانه
با پزشک و پرستار و اکیپ مجرب می توان کرونا
را درمان کرد ،اما در مــواردی که این درمانها
تخصصی نباشــد ،بیمار دچار مشکل میشود.
بنابراین توصیه ام این است که حتما به درمانگاه
هــا و مراکز تخصصی مراجعه کننــد تا ارزیابی
شوند و زمان را از دست ندهند.وی ادامه دارد :در
عین حال افرادی هم که تست مثبت ندارند ،اما
عالئمی مانند تب یا تنگی نفس دارند حتما باید
به پزشک مراجعه کنند.
ابتالی  ۸۳درصد بیماران کرونایی
از طریق دورهمیها
معــاون برنامهریزی و نظارت ســتاد فرماندهی
مقابله بــا کرونا تهران با بیان اینکه بر اســاس
آخرین گزارش ســازمان جهانی بهداشت همه
استانهای کشور در وضعیت قرمز قرار دارند ،بر
پرهیز از سفر و دورهمیهای خانوادگی به عنوان
اصلیترین عامل شیوع بیماری تاکید کرد.دکتر
علی ماهر در گفتوگو با ایســنا با اشاره به روند
صعودی آمار ابتال در تهران و اکثر اســتانهای
کشــور ،اظهار کرد :در این راســتا اگر بخواهیم
موارد صرفا قطعی ابتال به کرونا در شــهر تهران
را مدنظر داشته باشیم ،وضعیت تهران همچنان
قرمز اســت.وی در این رابطه با اشاره به آخرین
گزارش وزارت بهداشت که توسط سازمان جهانی
بهداشت نیز تایید شده ،عنوان کرد :بر اساس این
گزارش متاســفانه تمام اســتانهای کشور در
وضعیت قرمز قرار دارند ،اتفاقی که تقریبا برای
اولین بار رخ داده ،چراکه تا همین هفته گذشته
نیز چند استان را به صورت زرد و نارنجی داشتیم
ولی االن تمامی استانها وضعیت قرمز دارند.

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع وزارت بهداشت:

مجوز آزمایشگاههای متخلف در اعالم تست کرونای مسافران لغو میشود
مدیــر کل آزمایشــگاههای مرجع وزارت بهداشــت گفت:
پنهــانکاری و کوتاهــی در رابطه با نتیجه تســت کرونای
مســافران از طرف آزمایشــگاهها ،نه تنها به لغو مجوز بلکه
به برخورد قانونی منجر خواهد شد.ســیامک ســمیعی در
گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به تعداد آزمایشگاههای فعال در
زمینهی کرونا ،بیان کرد :بر اساس آمار مربوط به حدود ۱۰
روز پیش ،به جز بیش از  ۱۰۰آزمایشــگاه تشیص مولکولی
از دانشگاههای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که
در خدمت مراکز سرپایی و بستری کووید  ۱۹هستند ،بیش
از  ۱۳۰آزمایشگاه خصوصی و  ۲۲آزمایشگاه متعلق به سایر
ســازمانهای دولتی برای انجام آزمایش تشخیص مولکولی
کووید  ۱۹مجــوز دیافــت کردهاند.وی ادامــه داد :وزارت
بهداشت از طریق ســایت معاونت بهداشت آزمایشگاههای
غیردولتی مجــاز به انجام آزمایش مولکولــی کووید  ۱۹را
اطالع رسانی میکند که بر حســب استان و حوزه نظارتی
دانشــگاهی ،نام و مشــخصات تماس آزمایشگاههای مجاز
ذکر شــده اســت ،بنابراین از آنجا که آزمایشگاههای مجاز
تحت نظارت و مهارت آزمایی دورهای هســتند ،اگر هر گونه
تغییــری در وضعیت فعالیت و مجوز آنهــا اتفاق بیافتد ،به
همراه علت آن ،در این فهرســت منعکس میشود.سمیعی
افــزود :گیرندگان خدمت هر گونه شــکایتی از فعالیت این
آزمایشــگاهها داشــته باشــند ،میتوانند به معاونت درمان
دانشگاهی که آزمایشگاه تحت نظارت آن است اعالم کنند تا
شــکایت ثبت شده مورد رسیدگی قرار گیرد ،ضمنا شاکیان
میتوانند از طریق شــماره تلفن  ۱۹۰نیز شــکایات خود را

به اطالع وزارت بهداشــت برسانند و راهنمایی بگیرند .مدیر
کل آزمایشگاههای مرجع وزارت بهداشت با اشاره به موضوع
افزایش تستهای پیسیآر و تستهای  ۲۰دقیقهای ،بیان
کرد :افزایش ظرفیت آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریها،
به ویژه تشــخیص مولکولی بیماریهــای مختلف عفونی و
خطرناک ،یک راهبرد مهم در پشــتیبانی از نظام ســامت
و اقدامات آن برای تشــخیص به موقع و صحیح اســت و به
اپیدمی کووید  ۱۹محدود نمیشــود ،به همین علت وزارت
کمی
بهداشــت مصمم است تعداد آزمایشــگاهها و ظرفیت ّ
و کیفی پاســخگویی آنها را در مرحله اول در ســطح استان
افزایش دهــد.وی ادامه داد :انجام ایــن اقدام به گنجینهی
انسانی با دانش و مهارت کافی ،تجهیزات پیچیده و پیشرفته،
منابع مالی کافی ،زنجیره تامین مستمر و سایر منابع احتیاج
دارد .ســمیعی افزود :آزمایشهای تشــخیص سریع آنتی
ژن که برای تشــخیص کووید  ۱۹توســط سازمان جهانی
بهداشت توصیه و معرفی شده اســت ،قصد داریم از آن در
مراکز مراقبتی برای کمک به تشــخیص بیماران عالمتدار
استفاده کنیم ،البته آنها کاربرد معین و محدودی دارند که به
شیوع بیماری در سطح جامعه مرتبط است ،استفاده از این
کیتها به دلیل اینکه نیاز به منابع و شــرایطی که ذکر شد،
ندارند و در محلی که فرد برای گرفتن مراقبت به آن مراجعه
میکند ،قابل انجام بوده و ســریع هم هستند و در شرایطی
مثــل حال حاضر برتری عملیاتی بر خدمات آزمایشــگاهی
تشــخیص مولکولی دارند .وی گفت :با اینکه حسایست آنها
کمتر از آزمایش تشخیص مولکولی است ،اما در حال حاضر

برای منظور ما به کار میآیند و اگر به درستی مورد استفاده
قرار گیرند ،بخش مهمی از مشکالت را حل میکنند .کاربرد
روشهای مختلف آزمایشــگاهی ممکن اســت ،به شرایط
اپیدمیولوژیک و مرحلهای که از نقطه نظر نحوهی سرایت و
گسترش بیماری در آن هستیم وابسته باشد ،در صورتی که
موفق شویم از مرحله انتقال وسیع بیماری در سطح جامعه،
به مرحلهای که انتقال بیمــاری در آن محدودتر و بصورت
الگوی انتقال خوشهای است وارد شویم ،کاربرد آزمایشهای
تشخیص مولکولی بیشتر میشود .سمیعی در مورد شرایط
و امکانات آزمایشگاهی ،افزود :از مهمترین چالشهای ما در
شــرایط فعلی ،تامین گنجینه انسانی متخصص و با تجربه
و تامین تجهیزات دســتگاهی پیشرفته است ،این چالشها
منحصر به کشور ما نمیشود ،کشور ما در طراحی و ساخت
کیتهای تشخیصی مورد نیاز آزمایشگاهها وضعیت مطلوبی
دارد ،اما از نقطه نظر تجربه و توانایی مهندسی برای ساخت
تجهیزات دســتگاهی پیشرفته هنوز نیاز به پیشرفت داریم،
تحریمها دسترســی ما را به تجهیزات دستگاهی مورد نیاز
برای توسعه آزمایشــگاههایمان ،افزایش ظرفیت آنها و نیز
جایگزینی دستگاههای فرسوده و مستهلک محدود کرده و
به همین دلیل سرعتمان در توسعه خدمات آزمایشگاهی را
محدود کرده است .سمیعی در پاسخ به این سوال که میزان
انجام تســتهای پیسیآر در مناطق مختلف شهر تهران با
توجه به شــرایط اقتصادی مختلف آیا تفــاوت دارد؟ گفت:
آزمایشــگاههایی که برای انجام آزمایش تشخیص مولکولی
کووید  ۱۹مجوز دارند ،در ســطح شــهر پراکنده هستند و

مردم برای انجام آزمایش تشــخیص مولکولی و حتی سایر
آزمایشهای تشــخیصی ،خودشــان آنها را انتخاب و به آن
مراجعه میکنند ،به همین علت نمیتوان به ســادگی بین
تعــداد آزمایش انجام شــده در یک آزمایشــگاه و وضعیت
اقتصادی منطقهای که آزمایشگاه در آن قرار دارد ،ارتباطی
برقرار کرد.وی با توجه به ممنوعیت جا به جایی مســافران
بدون تســت پیســیآر ،در رابطه با چگونگــی هماهنگی
بخشهای مربوطه با آزمایشگاهها ،افزود :ایده اصلی این است
که از نتایج آزمایشهای تشخیص مولکولی که موجود و در
دسترس اســت ،در جابجایی مسافران و برخی فعالیتهای
دیگر استفاده شود و الزام به انجام آزمایش قبل از جابجایی یا
سفر موارد محدودی دارد ،که براساس دستور صریح وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،فقط آزمایشگاههایی که
صالحیت آنهــا برای انجام آزمایش تشــخیص مولکولی به
تائید رســیده ،مجاز به پذیرش و ارائه این خدمت هســتند
و این آزمایشــگاهها باید اطالعات و نتایج آزمایشگاهی همه
گیرندگان خدمت را در سامانه پرونده الکترونیک سطح یک
وارد کنند.ســمیعی ادامه داد :از آنجا که وزارت بهداشت و
سایر دســتگاههای اجرایی بر اســاس این دادهها ،اطالعات
تصمیمگیری و اقدام میکنند ،پنهــان کاری و کوتاهی در
انجــام این وظیفه از طرف آزمایشــگاه ،نه تنها به لغو مجوز
بلکه به برخورد قانونی منجر خواهد شد و مدیریتهای امور
آزمایشگاهی و معاونتهای درمان دانشگاهها موظف به پایش
و نظارت این موضوع ،کشف و رفع موانع آن و اطمینان دادن
در خصوص حسن انجام آن هستند.

«شاد» باز هم برای نابینایان و ناشنوایان مناسبسازی میشود
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت که تاکید
شده اســت تا مجموعه شــاد و آموزشهای
مجازی در اپلیکیشن شــاد برای بهرهمندی
دانــش آموزان نابینا و ناشــنوا به طور کامل
مناسب ســازی شوند.به گزارش ایسنا ،وحید
قبادی دانا با اشــاره به چهاردهمین جلســه
ســتاد هماهنگی و پیگیری مناسبســازی
کشــور که امــروز در دفتر وزیــر آموزش و
پــرورش و با حضور معاونــان وزارتخانههای
عضو این ســتاد برگزار شد ،بیان کرد :در این
جلسه مصوباتی در ارتباط با وظایف آموزش و
پرورش درباره مناسبسازی شرایط محیطی
در مدارس و ساختمانهای وزارت آموزش و
پرورش (طبق ماده  ۲قانون حمایت از حقوق
افراد دارای معلولیت) به تصویب رســید .وی
افزود :همچنین شــرایط الزم برای ســازمان
نوسازی و تجهیز مدارس برای ساختمانهای
جدید در دست احداث ،ایجاد شرایط مناسب
برای تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت و
عــدم ایزوله کردن آنهــا و همچنین آموزش
فرهنگ مناسبسازی و طرز مواجهه با افراد

دارای معلولیت در وزارت آموزش و پرورش،
استفاده از امکانات آموزشی و تکنولوژیهای
نوین برای افراد دارای معلولیت مطرح شد.
قبادی دانا تصریح کرد :همچنین معاون وزیر
آموزش و پرورش و رییس سازمان آموزش و
پرورش استثنایی ،گزارش خوبی را در ارتباط
با فعالیتهای مناسبسازی و دسترسپذیری
در این ســازمان برای گروههای مختلف افراد
دارای معلولیت اعم از ناشــنوایان ،نابینایان و
افــرادی که دارای اختالالت ذهنی و یا طیف
گروه اختالل اوتیســم ،ارائــه کردند.رئیس
سازمان بهزیستی کشور یادآور شد :همچنین
پیشنهاد سازمان آموزش و پرورش استثنایی
بــرای نهضــت مشــارکت توانافزایی جهت
تامین اقالم موردنیاز افــراد دارای معلولیتی
که دانش آموز هستند و در مدارس استثنایی
تحصیل میکنند توســط خیرین مورد تاکید
قرار گرفت .گزارشــی از فعالیتهای سازمان
نوســازی توســعه و تجهیز مدارس توســط
معاونت وزیــر و رییس این ســازمان درباره
مناسبســازی ســاختمانها و مدارس برای

دانشآموزان بــه تفصیل ارایه شــد .وی با
بیان اینکه  ۱۲مصوبه در پایان جلسه تصویب
شــد ،گفت :یکی از این مصوبــات ایجاد کار
گروه مشــترک مرکب از نمایندگان آموزش
و پــرورش ،ســازمان بهزیســتی ،دبیرخانه
مناسبســازی کشــور ،بنیاد شــهید و امور
ایثارگران و تشــکلهای غیر دولتی معلوالن
و جانبــازان برای تدوین ســرفصل و مطالب
آموزشــی جهت گنجاندن در محتوای کتب
درسی دانشآموزان بود.
قبادی دانا خاطرنشــان کــرد :موضوع دوم
درباره دانشــگاه فرهنگیان بود که پیشــنهاد
شد مباحث مناسب سازی و دسترس پذیری
در ســرفصل و محتوای دروس دانشــجویان
گنجانده شود و بخشــی از فعالیت پژوهشی
و تحقیقاتــی و پایــان نامههــای تحصیلی
دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیان نیز به این
موضــوع اختصاص داده شــود .همچنین به
ســازمان نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس
توصیه شــد تا رعایــت ضابطــه  ۲۴۶نظام
فنــی و اجرایی مشــاورین و پیمانــکاران را

در کلیه فعالیتهــای عمرانی اعم از احداث
یــا انجام تعمیرات از محــل اعتبارات دولتی
یا مشــارکت خیران الزامیکند و بر حســن
اجرای ضوابط مناسبســازی نظارت داشته
باشد .رئیس ســازمان بهزیستی کشور افزود:
همچنین کلیه مــدارس دولتی و غیردولتی
طی یک برنامــه زمانبندی کوتــاه مدت و
میان مدت کالسهــا ،کارگاهها ،کتابخانهها،
حیاط مدرســه و سرویس بهداشتی را جهت
دســترس پذیــری معلوالن مناسبســازی
کنند.بــه گفته وی ،با تاکیــد وزیر آموزش و
پرورش اردوگاه فرهنگی آموزشــی و تربیتی
تحت پوشــش وزارت آمــوزش و پرورش نیز
ملزم شــدند تا برای دســترس پذیری دانش
آموزان معلول مناسبسازی شوند .قبادی دانا
گفت :در ارتباط با فعالیتهای کانون پرورش
فکری کــودکان و نوجوانــان و فعالیتهایی
درباره داستان نویسی ،مولفین و نویسندگان
تشویق و ترغیب شــوند تا موضوعات مربوط
به معلوالن ،ســالمندان و جانبازان و حضور
آنها در محیطهــای اجتماعی و تکریم آنها را

تاکید کنند.رئیس ســازمان بهزیستی کشور
درباره دیگر مصوبات این جلســه توضیح داد
و تاکید کرد :همچنین تاکید شد تا مجموعه
شــاد و آموزشهای مجازی در اپلیکیشــن
شــاد برای بهرهمندی دانش امــوزان نابینا و
ناشــنوا به طور کامل مناسب سازی شوند و
با همکاری ســازمان صدا و سیما برای بهره
مندی آنها از برنامههای آموزشــی مدرســه
تلویزیون شبکه آموزش با زیرنویسی مطالب
و استمرار رابط ناشــنوایان برای بهره مندی
آنهــا در شــرایط کرونایی شــرایط بهتری
ایجاد شود.
وی اظهــار کرد :در مجمــوع وزیر آموزش و
پرورش ضمن همراهی و همگامیبا مصوبات
قبلــی ،رییس ســازمان آمــوزش و پرورش
اســتثنایی را بــه نمایندگی از خــود برای
پیگیری و اجرای مصوبــات تعیین کردند تا
شرایط بهتری برای دانش آموزان در آموزش
و پرورش و در مدارس ایجاد شود و در جهت
مناسب سازی و دسترس پذیری این عزیزان
مصوبات اجرایی و عملیاتی شود.

