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شهردار تهران درباره برخود با پیمانکارانی که
حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند ،گفت:
از بخش خدمتگزار در شهرداری حمایت ویژه
ای خواهیم کرد و مسیر در معاونت مالی و
اقتصادی در حال تمهید است و نوع پرداختها
و نوع شرایط را به گونهای تدوین خواهند کرد
که دیگر محل سوءاستفاده وجود نداشته باشد.
به گزارش ایلنا ،علیرضا زاکانی شهردار تهران
درباره جزئیات ایجاد قرارگاه اجتماعی در تهران
گفت :این موضوع را دنبال میکنیم و در
حقیقت این موضوع اعمالی است و اعالمی
نیست .قرارگاه اجتماعی از هفته دیگر راهاندازی
میشود و پس از آغاز به کار طی جلسهای درباره
آن اطالعرسانی خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که حضور زنان در این
قرارگاه چگونه خواهد بود؟ گفت :حضور زنان در
قرارگاه اجتماعی جدی و فوقالعاده است.
شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره
پرداخت حقوق کارگران که با عدم هماهنگی و
کوتاهیهایی از سوی پیمانکاران همراه است و
سیاسیتهای دوره جدید مدیریت شهری در این
زمینه اظهار کرد :اصل برای ما رعایت عدالت،
عمل به قانون و انجام وظیفه درخصوص کسانی
است که حقوق میگیرند و از زحمتکشان در
شهرداری هستند.
شهردار تهران در پاسخ به این سوال که
آیا برخورد جدیتری با پیمانکارانی که حقوق
کارگران را پرداخت نمیکنند ،خواهید داشت یا
خیر؟ گفت :مسیر در معاونت مالی و اقتصادی
در حال تمهید است و نوع پرداختها و نوع
شرایط را به گونهای تدوین خواهند کرد که دیگر
محل سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

بازگشایی مدارس  ۱۸۰کشور جهان
در  ۳۰کشور مدارس تعطیل است

ورود  ۴واکسن ایرانی به سبد واکسیناسیون

این هفته رکورد تزریق واکسن در
جهان را میشکنیم

آغاز به کار قرارگاه اجتماعی از
هفته آینده

خبر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که «هم
اکنون رکورد تزریق هفتگی واکسن در اختیار
آلمان با تزریق  ۵میلیون دُز در یک هفته است»
گفت :این هفته این رکورد را میشکنیم.
بهرام عیناللهی وزیر بهداشت در بازدید
از رسانه ملی ،با اشاره به روند رو به رشد
واکسیناسیون کرونا ،اظهار کرد :تا پایان شهریور
واکسیناسیون کرونا از مرز  ۵۰میلیون دُز عبور
خواهد کرد.
به گزارش مهر ،وی با عنوان این مطلب که
هم اکنون رکورد تزریق هفتگی واکسن در اختیار
آلمان با تزریق  ۵میلیون دُز در یک هفته است،
افزود :این هفته این رکورد را میشکنیم.
وزیر بهداشت گفت :اگر تولید داخل ما کافی
بود واکسن وارد نمیکردیم ،اما چون شروع
کار است و حجم زیادی واکسن احتیاج داریم
به طوری که  ۶۰میلیون جمعیت باید واکسینه
شوند و اگر ضرب در دو شود ۱۲۰ ،میلیون دُز
و اگر بچهها هم بخواهند واکسینه شوند ۱۴۰
میلیون دُز واکسن احتیاج داریم بنابراین برای ما
زمان خیلی مهم است چرا که اگر امروز واکسن
بزنیم بهتر از فردا است.
عیناللهی ادامه داد :متأسفانه موج پنجم باعث
غم و اندوه مردم شد و هم اکنون تالش میشود
با کمک نیروهای وزارت بهداشت ،دانشجویان و
مردم به سرعت واکسینه شوند.
وزیر بهداشت با اشاره به تالشها برای تأمین
واکسن کرونا ،گفت :در دولت جدید مجوز تولید
داخلی پنج واکسن کرونا داده شده است.
وی درباره دالیل افزایش بی سابقه ورود
محمولههای جدید واکسن کرونا به کشور،
افزود :من هیچ وقت درباره گذشته صحبت
نمیکنم بلکه صحبت من درباره آینده است و
از وقتی که نمایندگان به ما رأی اعتماد دادند و
تکلیف به دوش ما افتاد ،شبانه روز برای تأمین
واکسن کار کردیم .همانطور که قبال ً قول داده
شده تا پایان شهریور  ۵۰میلیون دُز واکسن کرونا
وارد میشود و در مهر  ۴۰میلیون دُز دیگر وارد
میکنیم البته این میزان واردات عالوه بر تولیدات
داخلی است و ما سعی میکنیم که همه مردم
واکسن را دریافت کنند.
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به گزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی درباره وضعیت
واکسیناسیون در کشور گفت :مدیریت کرونا را در
شرایط بسیار سختی انجام دادیم .در حال حاضر با
فراهم شدن واکسن ،فضا بسیار مناسب شده و اعتماد
مردم بسیار تامین شد.
واکسیناسیون کرونا روی دور تند
وی افزود :از آنجا که اعتماد عمومی در حال افزایش
است ،چند موضوع مهم در زمینه واکسیناسیون وجود
دارد؛ اول سرعت واکسیناسیون است که خدا را شکر
وضعیت خوبی در این زمینه داریم .به طوری که از
شنبه تا دوشنبه حدود سه میلیون و  ۷۰۰هزار دُز
تزریق واکسن داشتیم .این عدد واقعا عدد بسیار قابل
توجهی است .انشاءالله اگر با همین سرعت پیش
رویم میتوانیم میزان باالیی واکسن تزریق کنیم و فکر
نمیکنم هیچ کشوری بتواند در هفته باالی  ۶میلیون
دوز واکسن تزریق کند .بنابراین یکی از نکات این است
که باید در زمینه تامین واکسن و انجام واکسیناسیون
کار کنیم.
رئیسی ادامه داد :تا یکم تیر ماه  ۵میلیون و  ۷۶۰هزار
دز واکسن تزریق کرده بودیم ،اما اکنون به  ۳۸میلیون
دز تزریق واکسن رسیدهایم .هنوز شهریور هم تمام
نشده و این سرعتی که وجود دارد بسیار ارزشمند است.
واکسیناسیون اثربخش بوده است
وی با اشاره به نکاتی که در زمینه واکسیناسیون باید
مورد توجه قرار گیرد ،گفت :یکی بحث کیفیت واکسن
است؛ در حال حاضر همانطور که میدانید نزدیک
به  ۷۰درصد واکسنهای ما ،واکسن سینوفارم است.
واکسنی که از کشور چین وارد و تزریق میکنیم .یادمان
باشد که خود کشور چین بیش از یک میلیارد دز از این
واکسن استفاده کرده است .در بحث کیفیت ما حتما
نیاز داریم که اطالعرسانی کنیم .اتفاقا سازمان جهانی
بهداشت تاکید دارد که بهترین واکسن ،اولین واکسنی
است که به دست شما میرسد .یکی از واکسنهای
مورد تاییدی هم که در دنیا وجود دارد ،واکسن
سینوفارم است و نتیجه خوبی هم از آن دیدهایم.
رئیسی گفت :باید توجه کرد که  ۸۸درصد افراد باالی
 ۶۰سال در کشور واکسن تزریق کردهاند .این آمار به
این معناست که  ۱۲درصد از افرد  ۶۰سال به باال واکسن
تزریق نکردهاند .حال باید بدانیم که  ۷۴درصد مرگ و
میرهای ما در این سن ،مربوط به همین  ۱۲درصدی
است که واکسن تزریق نکردهاند .این موضوع اثربخشی
واکسن را نشان میدهد.

ورود  ۴واکسن ایرانی در سبد واکسیناسیون؛ تا
یک ماه دیگر
وی با انتقاد از برخی هجمهها نسبت به واکسن
داخلی ،گفت :واکسن داخلی ما دارد سرعت میگیرد
و مجوزهای سایر واکسنها مانند فخرا ،نورا ،اسپایکوژن
و پاستور صادر شده و فکر میکنم یک ماه دیگر اینها
وارد بازار خواهند شد و وارد سبد واکسیناسیونمان
میشوند.
رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از  ۵میلیون
و  ۲۰۰هزار دز واکسن برکت در کشور تزرق کردهایم،
گفت :میزان عوارض احتمالی این واکسن در مقایسه
با واکسنهای خارجی اعم از فایزر ،مدرنا و ...واقعا
عارضه بسیار پایینی است .حال عدهای در داخل هم
نمیخواهند قبول کنند که واکسن برکت ،واکسن خوبی
است .در حالیکه واکسن داخلیمان ،بسیار واکسن
خوبی است.
واکسیناسیون متنوع در ایران
رئیسی افزود :بحث دیگری که پیشبینی میکنم یک
تا دو ماه دیگر مورد بحث قرار میگیرد ،درباره تنوع

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به صدور مجوز واکسنهای فخرا ،نورا ،اسپایکوژن و پاستور و اضافه شدن این چهار واکسن به سبد واکسیناسیون
کشور تا یک ماه آینده ،در عین حال از برنامهریزی  ۴۸روزه برای پوشش مطلوب واکسیناسیون در کشور خبر داد.

رئیسی:
مدیریتکرونا
را در شرایط
بسیارسختی
انجام دادیم.
در حال حاضر
با فراهم شدن
واکسن ،فضا
بسیارمناسب
شده و اعتماد
مردم بسیار
تامین شد
واکسنها است .به هر حال واکسنها پلتفرمهای
مختلفی مانند ویروس ضعیف شده یا کشته شده،
 MRNAو  ...دارند .اتفاقا واکسنهای داخلیمان هم
از پلتفرمهای مختلف است و در آینده میتوانیم بر روی
این موضوع مانور دهیم که اتفاقا انواع واکسن را داریم
در داخل تولید میکنیم که انشاءالله در دسترس قرار
می گیرد.
وی گفت :نکته بعدی که به نظرم یک مقداری باید
شفافتر درباره آن صحبت کنیم ،این است که تنها
واکسنهایی که منشاء آن آمریکا و انگلیس است،
منع ورود به کشور دارند .واکسن مدرنا ،فایزر آمریکا
و آسترازنکا انگلیس بوده که ما واردات این واکسنها
را از کشورهای دیگری که آنها را تولید میکنند ،داریم
و هیچ منع وارداتی نداریم .همین االن آسترازنکا را وارد
میکنیم که ساخت کره جنوبی و ژاپن است و استفاده
میشود و موردی هم ندارد .بنابراین در این زمینه هم
باید اعالم کنیم که هیچ منعی برای واردات واکسنها
وجود نداشته و ندارد و اگر منشاء آن از آمریکا و
انگلیس نباشد ،هیچ منعی ندارد.
واکسیناسیون هوشمند علیه کرونا در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد :نکته
دیگری که در زمینه واکسیناسیون وجود دارد ،در زمینه
واکسن گروههای مختلف است .ما واقعا واکسیناسیون
هوشمند در کشور انجام دادیم .درست است که سن
واکسیناسیون به  ۴۰سال رسیده و برخی استانها هم
 ۳۰سال را انجام میدهند .وزیر بهداشت هم دستور
دادند که در روستاها ،واکسیناسیون افراد  ۱۸سال به
باال را آغاز کنیم که در همه روستاهای ما افراد  ۱۸سال به
باال دارند واکسن را دریافت میکنند .همچنین در جزایر
هم افراد  ۱۸سال به باال واکسینه شدند و در عشایر
هم افراد  ۱۸سال به باال واکسن را دریافت کردهاند.
همچنین گروههای شغلی پرخطر مانند صنایع ،بحث

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

تولید و گروههای آسیبپذیر بدون محدودیت سنی

واکسینه شدند.
واکسیناسیون دانشجویان؛ بدون محدودیت
رئیسی اظهار کرد :در حال حاضر دو گروه که
هدفمند برای واکسیناسیون به سراغشان رفتیم؛ اساتید
دانشگاهها و دانشجویان بودند که واکسیناسیون اساتید
تقریبا تمام شده است .واکسیناسیون دانشجویان هم
آغاز شده و در این هفته با سرعت بسیار خوبی پیش
میرود .باید توجه کرد که در سطح کشور سه میلیون
و  ۸۰۰هزار دانشجو داریم که بدون محدودیت دارند
واکسن تزریق میکنند .زیرا ما باید مراکز علمیمان را
بازگشایی کنیم .در شرایطی که دانشجو و استاد واکسن
تزریق کردهاند ،با رعایت پروتکلهای مناسب میتوان
بازگشایی را انجام داد.
جزئیات واکسیناسیون دانش آموزان
رئیسی ادامه داد :ما یک برنامه بسیار خوبی با دستور
وزیر بهداشت برای واکسیناسیون دانشآموزان انجام
میدهیم که بعدا اعالم میشود .ما یا از منشاء واکسنی
که از کوبا است یا واکسن سینوفارم را برای بررسی
واکسیناسیون کودکان استفاده میکنیم .حتی اکنون
مستنداتی آمده که همین واکسن سینوفارمی که داریم
تزریق میکنیم ،برای کودکان سه تا  ۱۸سال هم کامال
ایمن است و میتوانیم کودکان و کل دانشآموزان را
واکسینه کنیم .عالوه بر این واکسن داخلی خودمان،
یعنی واکسن برکت هم مدارکش رسیده که مطالعه
بالینیاش در این زمینه آغاز شود و مجوز واکسیناسیون
دانشآموزان را دریافت کند.
برنامهریزی برای بازگشایی مدارس
وی گفت :عالوه بر این ما اعالم آمادگی کردیم که
حتی برای والدین دانشآموزان هم که طبق برآورد ما
بالغ بر  ۲۰میلیون نفر هستند ،واکسن تزریق کنیم .در
عین حال تزریق واکسن به رانندگان سرویس مدارس را

هم در برنامه داریم .بعد از واکسیناسیون همه اینها اعم

از معلمان ،رانندگان سرویسها ،دانشآموزان و والدین
شان ،میتوان مدرسه را باز کرد و مشکلی هم ایجاد
نمیشود.
فقط در تهران باید  ۲۰میلیون دز واکسن تزریق کنیم
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه
صحبتهایش گفت :نکته دیگری هم وجود دارد و
آن اینکه قبال کشور ما را در زمینه موجهای مختلف و
واکسن با سایر کشورها مقایسه میکردند .در حالی
که اکنون ما باید این مقایسه را انجام دهیم و دست
را پیش بگیریم؛ حجم کاری که طی این دو ماه انجام
شده ،با هر کشوری اروپایی و هر کشور دیگری که
میخواهید مقایسه کنید .به عنوان مثال ما فقط در
تهران باید  ۲۰میلیون واکسن تزریق کنیم.
برنامهریزی  ۴۸روزه برای پوشش مطلوب
واکسیناسیون در کشور
وی گفت :ما در تهران  ۱۱۷مرکز تجمیعی تزریق
واکسن داریم که واقعا به جرات میگویم که از این
تعداد ۱۰۰ ،موردش هیچ مشکلی ندارند .فقط چند
مرکز مشکل دارد که با برنامهریزی که انجام دادیم
کار را درست میکنیم .ظرفیت واکسیناسیونمان
در کشور باالست و میزان واکسنی که تا پایان
مهر به دستمان میرسد ،قابل توجه است .چند
روز قبل نشستی با کارشناسان خودمان داشتیم و
برای واکسیناسیون یک برنامه ریزی  ۴۸روزه انجام
دادیم و اعالم کردیم که فرض کنید میخواهیم
واکسیناسیون را ظرف  ۴۸روز تمام کنیم و به پوشش
مطلوب واکسیناسیون در کشور برسیم .حال بر این
اساس چه میزان واکسن و چه تعداد تیم نیاز داریم
تا کار را تمام کنیم .وقتی به توان کشور برای تامین و
تزریق واکسن نگاه میکنیم ،این اقدامات کامال قابل
انجام است و انجام هم خواهد شد.

 ۳۳هزار قلم داروی قارچ سیاه توزیع شد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت۳۳ :
هزار قلم داروی قارچ سیاه در داروخانه بیمارستانهایی که بیماران
مبتال به قارچ سیاه دارند ،توزیع شد.
به گزارش ایرنا ،سید حیدر محمدی افزود :داروی آمفوتریسین
برای درمان قارچ سیاه است که در داروخانههای عمومی وجود ندارد

و فقط در داروخانه بیمارستانهایی که دارای بیماران کرونایی مبتال
به قارچ سیاه هستند ،موجود است.
وی با بیان اینکه واردات داروی آمفوتریسین همچنان ادامه دارد،
اظهار کرد :درصورت موجود نبودن این دارو در بیمارستانهای
مربوطه ،افراد برای کسب اطالعات بیشتر با  ۱۹۰تماس بگیرند.
بر اساس این گزارش ،شیوع قارچ سیاه در چند استان از جمله
گیالن ،اردبیل ،خوزستان ،مشهد ،لرستان ،کردستان و تهران و
شمار تلفات آن در کنار نبود داروی درمان این بیماری سبب نگرانی
بسیاری از مردم شده است.
قارچ سیاه درواقع یک عفونت قارچی خطرناک ،نادر و مهاجم
است ،بیماری نادر قارچ سیاه در هند و در بین بیماران کووید ۱۹
شناسایی شده و به سرعت در حال گسترش است و اکنون در چند
کشور جهان موارد جدیدی از ابتالء به این بیماری گزارش شده که
نگرانی بینالمللی از شیوع آن را افزایش میدهد.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای عفونی آمریکا
( ،)CDCقارچ سیاه در کپک و مواد آلی پوسیده در خاک وجود دارد
و از طریق استنشاق یا بریدگی و زخمهای پوستی وارد بدن انسان
میشود و روی سینوسها تأثیر میگذارد.
یک علت ابتالی بیماران یا بهبودیافتگان کرونا میتواند این باشد
که قارچ از طریق مرطوب کنندهها یا دستگاههای اکسیژن حاوی آب

آلوده به آنها منتقل شده باشد .اما عفونت از طریق فرد به فرد قابل
سرایت نیست .علت نامگذاری نیز آن است که لکه سیاهی بینی
بیماران را فرا میگیرد.
در ایران نیز  ۳۰درصد مبتالیان به قارچ سیاه که به دلیل ابتال به
کرونا دچار این بیماری شدند ،به دلیل درگیری مغز با آن ،جان
خود را از دست دادهاند ۵۰ ،درصد مبتالیان به قارچ سیاه با اقدامات
درمانی کنترل شدند و  ۲۰درصد دیگر مبتالیان تحت اعمال جراحی
قرار گرفتند.
قارچ سیاه بیماری شناخته شدهای است و این قارچ جریان خونی
را که بافت عفونی از آن میگذرد ،مسدود میکند و این بافت مرده
است که به جای خود قارچ باعث تغییر رنگ پوست افراد میشود.
سازمان غذا و دارو نیز اعالم کرد همزمان با کمبود مقطعی این دارو
افراد سودجو مبادرات به فروش داروهای تقلبی با برچسب داروی
اصلی و قیمت  ۱۰تا  ۲۰برابری میکردند که عالوه بر کالهبرداری از
خانواده بیماران ،جان آنان را نیز به خطر میانداختند.
به مردم توصیه میشود داروی مورد نظر خود را تنها از داروخانهها
و پس از استعالم از سامانه  TTACبه آدرس  www.ttac.irتهیه
کرده و به هیچ عنوان برای تهیه داروی خود به بازار آزاد مراجعه
نکنند ،چرا که هیچ تضمینی برای اصالت و سالمت این داروها وجود
ندارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت :تعطیلی
مدارس موجب افت تحصیلی ،افسردگی و کم
تحرکی دانشآموزان شده و باید کالسهای
حضوری را به تدریج و با رعایت پروتکلها آغاز
کنیم.
به گزارش ایسنا ،شاپور محمدزاده در این باره
اظهار کرد :باید تالش کنیم شروع سال تحصیلی
توام با آرامش و نشاط و با حفظ سالمت
دانشآموزان باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت :تعطیلی
مدارس موجب افت تحصیلی ،افسردگی و کم
تحرکی دانشآموزان شده و باید کالسهای
حضوری را به تدریج و با رعایت پروتکلها آغاز
کنیم.
وی افزود :بعد از دو سال تعطیلی آوردن
دانشآموزان به مدرسه خیلی سخت است
و در کنار تامین مقدمات در مدارس و رعایت
فاصلهگذاری و رعایت پروتکلهای بهداشتی و
واکسیناسیون کامل باید اقناعسازی والدین هم
بخوبی صورت گیرد.
محمدزاده تصریح کرد :تعطیلی دو ساله
مدارس بسیاری از دستاوردهای آموزشی کشور
را هدر داد و شاهد کاهش شدید افت تحصیلی،
کم تحرکی و چاقی و افسردگی دانش آموزان،
اختالالت رفتاری ،کاهش نشاط و شادابی
کودکان خود بودیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:
بعد از هر بحرانی باید آخرین مکانی که تعطیل
میشود مدارس و اولین جایی که باز میشود نیز
مدرسه باشد و ما از تعطیلی کالسها در این ایام
بشدت آسیب دیدهایم.
وی افزود :به دلیل تعطیلی مدارس ،دانش
آموزان ما روزانه  ۵۰هزار گام کمتر برداشتهاند
و چاق شدهاند و ما باید مدارس را باز کنیم تا
یادگیری اجتماعی و عاطفی در مدارس دوباره
شکل گرفته و مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد:
بهترین سیستم آموزش فقط حضوری است و
هیچ روشی نمیتواند جایگزین آن شود و ما هم
اصرار داریم در صورت ایجاد شرایط بهداشتی
مناسب حتما مدارس بازگشایی شده و کالسها
حضوری باشد.
وی گفت :تعطیلی مدارس و حضور کودکان
در خانه برای والدین شاغل هم مشکلساز شده
و باید پیامدهای ناشی از این وضعیت را بتوانیم
برطرف کنیم.
محمدزاده اظهار کرد :شعار امسال وزارتخانه
شروع سال تحصیلی آرام ،تدریجی ،باشکوه و
بدون دغدغه است و ما هم باید کمک کنیم
نگرانی خانوادهها دراین زمینه برطرف شود.
وی بیان کرد :مدارس ۱۸۰کشور جهان باز شده
و در  ۳۰کشور تعطیل است و بر اثر کرونا یک
میلیارد و  ۸۵۰میلیون دانش آموز تحت تاثیر
شرایط قرار گرفتند و  ۲۴میلیون نفر از تحصیل
بازماندند.
معاون وزیر گفت :امسال تالش میکنیم چند
صدایی در خصوص بازگشایی مدارس را به یک
صدایی تبدیل کرده و تصمیم واحدی بگیریم تا
مردم نگران نشوند .وی اظهار کرد :برای سال
تحصیلی امسال سه مسیر تعریف کردهایم که
روش اول مدرسه تلویزیونی است که جبرانی
خواهد بود و هر جا کالس حضوری و اینترنت
نباشد استفاده خواهد شد.
معاون وزیر تاکید کرد :مسیر دوم درفضای
مجازی و شبکه شاد و مسیر سوم آموزش
حضوری در مناطق و مدارس کم جمعیت است.
وی گفت :در مدارسی که جمعیت کمی دارد
به شرط رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده
از تهویه هوا و سه نوبت ضد عفونی مدارس در
روز میتوانیم کالس حضوری داشته باشیم.
محمدزاده بیان کرد :باید در این راستان هم
خانوادهها و هم رسانهها اقناع شوند تا برای
کاالسهای حضوری دانشآموزان بستر روحی و
روانی کار هم مهیا شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور
یادآور شد :تا زمانی که واکسیناسیون کامل
نشده و دانشآموزان و والدین ،معلمان،
رانندگان سرویسها و سرایداران ایمن نشوند و
مدارس از نظر بهداشتی مهیا نشود کالسها را
به طور کامل حضوری نخواهیم کرد.

هدفگذاری  ۳۰۰هزار ُدز تزریق روزانه واکسن کرونا

انقالب در واکسیناسیون

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت :االن
تمام نیروهای ما مشغول کار هستند و تمام مراکز بهداشتی شهری و روستایی در
شیفت بعد از ظهر تا ساعت  ۸شب فعال هستند و فاصله زیادی با هدفگذاری
اعالم شده در تهران نداریم.
قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،با اشاره به
برنامههای این دانشگاه در فرایند تزریق واکسن کرونا به شهروندان تهرانی،
گفت :در حوزه استان تهران بر اساس آمار تا روز سه شنبه صبح ( ۲۳شهریور)
مرز تزریق  ۲۵۰هزار دُز واکسن در روز را رد کردیم و این انقالبی در بحث
واکسیناسیون در تهران است.
به گزارش ایسنا ،شهریار جانبازی گفت :اوایل هفته گذشته تعداد مراکز
تجمیعی واکسیناسیون تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۴۱عدد
بود .با توجه به تامین خوب واکسن هدف گذاری تزریق روزانه  ۳۰۰هزار دُز
واکسن در روز در تهران برای اینکه به پوشش باالیی از واکسیناسیون برسیم،
انجام شد .بر اساس این هدف باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم تا به عدد
اعالم شده برسیم .وی افزود :تلقیح حدود  ۱۲۰هزار دُز واکسن در روز سهم مراکز
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است تا به عدد  ۳۰۰هزار دُز
واکسن در روز در تهران دست پیدا کنیم و در بازه زمانی  ۵۰روزه واکسیناسیون را
کامل کنیم .با همکاریهای صورت گرفته در سطح نیروهای دانشگاه و داوطلبین
در عرض یک هفته تمام مراکز صبح کار بر اساس دستور مقام عالی وزارت دو
شیفته شدند و تا ساعت  ۲۰مراکز تجمیعی تلقیح واکسن را انجام میدهند ،ولی

بازهم این اقدام کفاف نیاز را نمیداد.
وی با اشاره به اقدام بزرگ دیگر در راستای افزایش ظرفیت تزریق واکسن
کرونا ،تصریح کرد :شیفت کاری مراکز ما با حوزه نظام شبکه بود یعنی در
بحث واکسیناسیون مراکز جامع خدمات سالمت مغفول مانده بودند؛ در حالی
که چنین ظرفیتی وجود داشت ،ولی برای اینکه مراقبتهای بهداشتی اولیه به
حاشیه رانده نشود این مراکز به جهت احتیاط زیر بار واکسیناسیون نرفته بودند
که پس از تامین فراوان واکسن مقرر شد تا  ۶۰مرکز خدمات جامع سالمت تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران و شهرستانهای تابع
از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۸شب تلقیح واکسن را انجام دهند.
جانبازی ادامه داد :اما با این حال استفاده از ظرفیت نهادهای دیگر برای انجام
واکسیناسیون نیز نکته مهمی است .االن نزدیک  ۱۰مرکز در حوزه دانشگاه ما
واکسیناسیون ِ در شبکه بانکی دارند واکسن برای عموم مردم تزریق میکنند.
اخیرا نیز مقرر شده است از ظرفیت بیمارستانهایی با شرایط خاص مانند
جداسازی از بخش عفونی و  ...برای واکسیناسیون استفاده شود.
تقریبا اکثر بیمارستانهای دولتی و خصوصی که فضای مناسب برای تلقیح
واکسن داشتند از روز دوشنبه به آرامی در حال ورود به چرخه واکسیناسیون
هستند .تمام این مسائل دست به دست هم دادند تا تزریق روزانه  ۴۰هزار دُزی
واکسن در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ظرف کمتر از یک هفته به
مرز تزریق  ۱۰۰هزار دُز در روز برسد.
وی گفت :در حوزه استان تهران هم بر اساس آمار تا روز سه شنبه صبح (۲۳

شهریور) مرز تزریق  ۲۵۰هزار دُز واکسن در روز را رد کردیم و این انقالبی در
بحث واکسیناسیون در تهران است .وی افزود :االن تمام نیروهای ما مشغول
کار هستند و تمام مراکز بهداشتی شهری و روستایی در شیفت بعد از ظهر تا
ساعت  ۸شب فعال هستند و فاصله زیادی با هدف گذاری اعالم شده در تهران
نداریم .در کل تا روز سه شنبه  ۱۳۵مرکز تلقیح واکسن در حوزه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی فعال بوده است که این عدد در حال افزایش است.
او در ادامه اظهار کرد :در کنار موارد ذکر شده مقرر شد زمینهای برای
مردم محیا شود تا کسانی که امکان یا زمان آن را ندارند که در طول روز برای
واکسیناسیون مراجعه کنند ،بتوانند تا ساعت  ۱۲شب به برخی مراکز منتخب
برای تزریق واکسن مراجعه کنند .االن مرکز خاقانی و مرکز  ۱۷شهریور در
خیابان دماوند و بیمارستان شهدای تجریش تا ساعت  ۱۲شب تزریق واکسن
را انجام میدهند .بر اساس برنامهریزی صورت گرفته ورزشگاه تختی ،هم به
این مراکز اضافه خواهد شد .وی درخصوص تزریق واکسن در منزل برای آن
دسته از سالمندان و معلولینی که توانایی و امکان خروج از منزل و مراجعه به
پایگاه تجمیعی واکسیناسیون را ندارند ،بیان کرد :فرایند انجام واکسیناسیون
پروتکلهای خاص خود را دارد ،زیرا پس از تزریق واکسن باید تحت نظر باشند و
در محلهایی باشد که امکان دسترسی به اورژانس و پزشک وجود داشته باشد.
به همین دلیل تا این مرحله فعال تزریق واکسن عمدتا با مراجعه مردم صورت
گرفته است .البته مواردی هم داشتیم که آمبوالنس برای تزریق واکسن برای
افرادی که امکان تردد نداشتند رفته است ،ولی فکر میکنم برای ابعاد وسیع

وزارت بهداشت برنامههایی داشته باشد.
وی درخصوص تجمعاتی که در روزهای اخیر در برخی مراکز تزریق واکسن
صورت گرفته بود ،تاکید کرد :متاسفانه به دلیل برخی اطالعرسانیهای غیرواقعی
مبنی بر عدم وجود محدودیت سنی تزریق واکسن این تجمعات شکل گرفت که
اطالع رسانی هم صورت گرفت که شهروندان تنها با ثبت اطالعات در سامانه
 salamat.gov.irمیتوانند برای تزریق واکسن به مراکز مراجعه کنند.

