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از گوشه و کنار

پرهیز از دید و بازدید نوروز میتواند زنجیره بیماری را قطع کند؛

افزایش آمار مبتالیان کرونا به
 ۱۶۱۹۶و فوت  988نفر

نوبهار است درآن کوش که «منزل» باشی!

ریحانه جوالیی

ســال  98را در حالــی بــه پایان
میرسانیموبهاستقبالبهارمیرویمکه
کرونامهمانروزگارماناست.مسئوالن
حوزه بهداشــت همچنان از روند رو به
رشــد این بیماری حکایت میکنند و
احتمال اینکــه در تعطیالت نوروز هم
این بیماری سیر صعودی داشته باشد
زیاد است .اینکه بسیاری از هموطنان
در روزهای پایانی سال در خان ه ماندهاند
و بهاصطالح خــود را قرنطینه خانگی
کردهاند کمک زیادی به قطع زنجیره
بیمــاری میکند امــا از شــواهد امر
پیداست هنوز عده زیادی این بیماری
را جــدی نگرفتهاند و شــلوغی بازار،
میوهفروشــیها و شیرینیفروشیها
شاهداینماجراست.
آغازسفرهاینوروزی
وبحرانکرونا
در روزهــای خانهنشــینی فضای
مجازی نقش زیــادی در ارتباط ما با
محیط و مطلع شدن از آخرین اتفاقات
دارد.درشبکههایمجازیکمپینهایی
با این عنوان به راه افتاده است تا مردم
را ترغیب کند در نوروز به ســفر نروند.
مردم شهرهای مختلف با زبان و لهجه
شیرینشــان از هموطنان درخواست
کردهاند در تعطیالت نوروز به شهرهای
دیگر سفر نکرده و ویروس را بیش از این
جابهجا نکنند .برخی از این کلیپها با
زبان نرم و مؤدبانه درخواست کردهاند
و برخی با زبانی که چاشــنی بیادبی
و بیاحترامــی در آن دیده میشــود.
بههرروی چیــزی که در ایــن میان
اهمیتدارددرخانه ماندناست.
هرچنــد حســن روحانــی،
رئیسجمهور چنــد روز پیشگفته
بــود در خروجی شــهرها افــرادی با
دستگاههای تبســنج مردم را رصد
میکنند و افرادی کــه عالئم بیماری
را داشته باشــند قرنطینه میشوند اما

خوبمیدانیمدربسیاریازخروجیها
این کار صورت نمیگیرد و بااینوجود
مبارزه با کرونا ســختتر میشود .از
سویدیگربسیاریمعتقدنددرصورت
سفرهای نوروزی احتمال اینکه مردم با
مسافراندرگیرشوندهمزیاداست.
بههرحــال طــرح غربالگــری
کوویــد ۱۹-در مبــادی خروجی۱۳
اســتان کشــور از صبح دیروز توسط
جمعیــت هاللاحمر آغاز شــد و این
نشان از آغاز ســفرهای نوروزی برخی
هموطنان دارد.
با توجه به ابالغ رئیس ســتاد ملی
کرونا و واگذاری مســئولیت مدیریت
و نظارت بــر اکیپهــای غربالگری
کووید ۱۹-در خروجیهای شهرها به
جمعیت هاللاحمر ،این جمعیت در
اطالعیهای آغاز به کار این طرح را اعالم
کرد و از هموطنان خواســت با عوامل
پایگاههای غربالگــری کووید ۱۹-در
استانهایدرگیرکروناهمکاریکنند.
بنابرایــن اطالعیــه از سهشــنبه
 ۲۷اســفند تمام مبادی خروجی ۱۳
استان شاملاستانهای تهران ،قزوین،
خراســان رضوی ،گیالن ،گلســتان،
مازندران،قم،مرکزی،اصفهان،سمنان،
همدان ،البرز و لرســتان مورد کنترل
و پایش بیماری کرونا قرار میگیرند و
از خروج شــهروندانی که دارای عالئم
مشکوک باشند ،جلوگیری میشود و
این افراد به مــدت  ۱۴روز به قرنطینه
منتقلمیشوند.
بااینحال استانهای زیادی اعالم
کردهاند که نوروز 99از پذیرفتن مسافر
معذورند و به همین دلیــل رزرو تمام
هتلها ،مســافرخانه و اقامتگاهها در
تعطیالت عید لغو شدهاند .همچنین
استانداری برخی اســتانها گفتهاند
برخالف سالهای قبل که مکانهایی
برای اســکان مســافرانی که ترجیح
میدهند در چادر باشــند نیز در نظر
گرفته نشده و باکسانی که این قوانین را
رعایتنکنندبرخوردخواهدشد.
در راستایی حفظ سنتهای ملی و

همچنینتالشبرایکمترینارتباطبا
عزیزانمان در آستانه نوروز کمپینهای
جالبیساختهشدهاست.ازجملهاینکه
سالنورابااینترنتوتلفنبههمتبریک
بگوییم یا اینکه برخی سنتهای عید را
بعدازکرونابرگزارکنیم.
افرادی که این کمپین را ساختهاند
بر این باورند که عید امسال متفاوت از
هر سال اســت .به گفته آنها به دیدار
کسانی که دوستشــان داریم نرویم تا
آنها را در معرض ویــروس کرونا قرار
ندهیم .باید بدانیم که این عید برخالف
همههزارههایگذشته،دوستداشتن
در ندیدن است و عید دیدنی یک ظلم
بزرگبهعزیزانمانبهحسابمیآید.
مومنیاحرمتشکن؟
همانطور که در باال هم به آن اشاره
شد .عید امسال شــهرهای زیادی از
پذیرش مســافران خودداری کردند.
شهرهاییکهب هواسطهمذهبیبودنشان
در لحظه تحویل سال مملو از جمعیت
میشــوند از مدتها پیش اعالم کرده
بودند که پذیرای مســافران نخواهند
بود چون در صورت سفر به این اماکان
مقدسوضعیتشیوعبیماریوخیمتر
میشود و برخی از پزشکان حضور در
این اماکن را به بمب اتم کرونا تشــبیه
کردهاند که در صورت انفجار شــرایط
بدی را برای تمام کشور رقم خواهد زد.
شــوخی کردن و جــدی نگرفتن
ویروس کرونــا در هفتههــای اخیر
توسط عدهای مذهبی نما سروصدای
زیادی به راه انداخــت .رفتوآمد زیاد
مردم بــه حرمهای متبرکــه و بعضی
کارهای خارج از شأن مثل لیس زدن
یا بوسیدن حرم باعث شــد تا درهای
این اماکان بهصورت موقت و در جهت
کاهش انتقال ویروس چند روزی بسته
باشند .عصر دوشــنبه  ۲۶اسفندماه،
باالخره مصوبه ســتاد ملــی مبارزه با
کرونا در قم اجرایی شــد و در نامهای با
امضای بهرام سرمســت استاندار قم،
حجتاالسالم ســعیدی تولیت حرم
حضرت معصومه(س) و حجتاالسالم

طرح غربالگری کووید۱۹-
از در مبادی خروجی۱۳
استان کشور از صبح دیروز
توسطجمعیتهاللاحمر
آغاز شد و این نشان از آغاز
سفرهای نوروزی برخی
هموطنان دارد
رحیمیان تولیت مســجد جمکران،
تعطیلی حــرم حضرت معصومه(س)
و مســجد جمکران را اعالم رســمی
کردند و پیرو آن درهای حرم حضرت
معصومه(س)بستهشد.
اگرچه این کار با تصمیم ستاد ملی
مبارزه با کرونا انجام شــد و بسیاری از
این اقدام تقدیر کردنــد ،برخی هم به
این اقدام انتقاد داشتند و معتقد بودند
مکانهای مقدس دارالشــفا هستند و
ویروس به این مکانها وارد نمیشود.
بااینحال گروهی از مردم تاب نیاورند و
بابیحرمتیوشکستندرحرمحضرت
معصومه و امام رضا وارد محوطه شدند.
فیلمهای زیادی از درگیری و شکستن
در حرمهای متبرکه در قم و مشهد در
اینترنت بهسرعت پخش شد و خشم
اقشارزیادیرابرانگیخت.
اتفاق مشابه در مشهد و بارگاه امام
هشتم شــیعیان هم باعث این شد تا
تولیتآستانقدسرضویوتولیتهای

حرم حضرت معصومــه (س) و حرم
حضرت عبدالعظیم حســنی (ع) روز
گذشته در پی بسته شدن درهای این
حرمها بیانیه مشــترکی صادر کنند.
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت
که« :با ورود و شــیوع بیمــاری کرونا
و توصیههای مقامات بهداشــتی در
مخاطرات جدی تجمعات ،مدتی است
کهکلی هاجتماعاتوبرنامههایگروهی
عتبات مقدسه به حال تعلیق درآمده
است و اکنون با گسترش و مخاطرات
جدیتر کرونا در سطح کشور و جهان،
با قلبی شکسته و دلی پردرد ،تصمیم
سخت ایجاد محدودیت موقت انجام
گرفت و لذا با حــزن و انــدوه فراوان
عذرخواهی خود را به پیشگاه اهلبیت
(ع)درعدمامکانارائهخدماتبهزائران
عزیز حرمهای مطهر ابراز میداریم».
همچنینگفتهشدهباهمکاریسازمان
صداوسیما و مجموعههای رسانهای و
فضای مجازی ،امکان زیارت از راه دور و
ارتباطتصویریبامضجعمنورحضرت
ثامنالحجــج (ع) و مراقــد حضرت
معصومــه (س) و حضرت عبدالعظیم
(ع) برای دلدادگان آن بزرگواران فراهم
شدهاست.
البتــه خبرگزاریهــای داخلی از
بازداشــت حدود  25نفر از کسانی که
پس از تعطیلی حرم حضرت معصومه
با شکستن درها به آن وارد شدند خبر
دادند .یک مقام آگاه در نیرویانتظامی
به ایلنا گفت که برای برخی از این افراد
پروندهقضایینیزتشکیلشدهاست.
همچنین الزم به ذکر است در نوروز
تمامیبقاعمتبرکهوامامزادههاتعطیل
خواهدبود.
کروناراجدیبگیریم
وازآندوربمانیم
یک ماه شده که کرونا در ایران جان
مردم را گرفته و افــراد زیادی را مبتال
کرده اســت .برخی اعتقاد دارند با گرم
شــدن هوا این ویروس سرمادوست از
بین خواهد رفت؛ امــا درواقع اینطور
نیست .بسیاری از پزشکان میگویند
ایــن ویــروس دوبــاره در فصلهای
سرد ســال برمیگردد .بسیاری دیگر
میگویند اگر بــا کرونا در همین چند
ماه مقابله نکنیــم و مردم به ســفر و
دیدوبازدید ادامه دهند این ویروس به
اینزودیازکشوررختبرنمیبندد.
برای بهبود شرایط باید به این باور
برســیم که کرونا ویروسی خطرناک

فرماندهعملیاتمقابلهبا
کرونا در تهران :هیچکس از
این ویروس مصون نیست
ونمیتوانهیچتضمینی
داد که اگر فردی امروز
بهاینبیماریمبتالشد،
عالمتدارباشد،بلکه
ممکناستبیعالمت
باشد
است و ممکن اســت ما را درگیر کند.
به گفته علیرضا زالی ،فرمانده عملیات
مقابله بــا کرونا در کالنشــهر تهران
کرونا بســیار جدیتر از چیزی است
که گفته میشود .بنابر اظهارات زالی،
رسانههابهاندازهکافیدرزمینهکرونابه
اشکال مختلفی اطالعرسانی کردهاند
و هشدارهای گروه پزشــکی به آحاد
ل شده است ،اما هنوز مردم
مردم منتق 
بهاندازه کافی شرایط را جدی نگرفته
و حساسیت بسیار مهم این بیماری را
درک نکردهاند.
او با بیان اینکــه کرونا یک بیماری
مهلک و بســیار جدی اســت ،گفت:
هیچکس از این ویروس مصون نیست
و نمیتوان هیچ تضمینــی داد که اگر
هر فردی امروز به ایــن بیماری مبتال
شد ،عالمتدار باشد ،بلکه ممکن است
بیعالمتباشد.
بر اساس گفتههای مسئوالن حوزه
بهداشت نظرســنجیهای و آنچه در
سطح شهر دیده میشــود ،کماکان
فعالیتهاجاریاستوشبعیدامسال
با سال گذشــته تفاوت چندانی ندارد؛
درحالیکه باید توجه کرد که امســال
عیدمتفاوتیداریم.
در همین راستا بحث خرید آجیل و
شیرینی در این روزها نسبتا داغ است
و مردم ســاعتها در صــف قنادیها
میایستند .باید توجه کرد که مردمی
که در موارد غیرضــروری بیرون رفته
و در صفهــای خرید آجیــل و  ...قرار
میگیرند ،خودشان را در مهلکه خطر و
مرگقرارمیدهند.اینشهامتنیست؛
بلکه به استقبال مرگ رفتن است .ما در
جامعه با هر اشــتباه میتوانیم قربانی
ویروس کرونا باشیم و تضمینی نیست
که قربانی بعدی نباشیم؛ بنابراین بحث
حیاتوجاناستوشوخیندارد.شاید
توجه و پیگیری روزانه افــراد مبتال و
فوتی بتواند تأثیری بر تغییر شــرایط
و ســبک زندگی ایــن روزهای برخی
شهروندانداشتهباشد.
در آخــر اینکــه روزهای ســخت
میگذرند اگر دستبهدست هم دهیم
و برای نابودی کرونا با هم متحد شویم.
الزمه پیروزی بر کرونا در خانه ماندن
و تحمل چند روز خارج نشدن از شهر
است.باتوجهبهنکاتبهداشتیوگوش
دادن به توصیه مسئوالنی که این روزها
از جانشان مایه میگذارند ،امسال هم
در کنار خانواده و عزیزان نوروزی سالم
خواهیمداشت.

خبر
کرونا زبالههای بیمارستانی را افزایش داد

جمعآوری روزانه ۸۰تن پسماند از  150بیمارستان پایتخت

همزمان با شیوع کرونا روزانه  ۸۰تن پسماند بیمارستانی
در پایتخت تولید میشود که  ۱۰۰نیروی کارگری با لباس،
دستکش و ماسک ویژه عملیات مربوط به جمعآوری ،انتقال
و دفن پسماندهای بیمارستانی را انجام میدهند.
به گزارش ایســنا ،صدرالدین علیپور با اشاره به موضوع
پســماندهای بیمارســتانی در شــرایط فعلی ،گفت :در
حال حاضر روزانه حدود  ۸۰تن پســماند پزشــکی از ۱۵۰
بیمارستان و مرکز درمانی سطح شــهر تهران جمعآوری
میشود.
او ادامه داد :روزانه نیروی کارگــری با لباس و تجهیزات
مخصوص به بیمارســتانها میروند و پسماندهایی که به
احتمال زیاد آلوده به ویروس کرونا هستند را تحویل گرفته و

درهمانمکانتوسطاتوکالوضدعفونیکردهوبارعایتکامل
موازین بهداشــتی و ایمنی ،آنها را در سایت جداگانهای ،با
عمق و آهک بیشتر از حد معمول دفن میکنند.
علیپور با اشــاره به اقدامات این ســازمان در راســتای
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در میان شهروندان و به
طور خاص پاکبانان بیان کرد :از نخســتین روزهای اعالم
رسمی انتشــار ویروس کرونا در کشــور ،از آنجا که امکان
داشت پسماندهای خانگی با پسماندهای آلوده به ویروس
مخلوط شــوند ،بنابراین انجام هرگونه عملیات تفکیک در
ایستگاههای تفکیک پسماند و حتی مجتمع آرادکوه را تا۱۵
فروردین ماه تعطیل کردیم.
او ادامه داد :بنا به درخواست ما و با همکاری دادستانی و

نیروی انتظامی نیز هرگونه زبالهگردی در شهر ممنوع شد.
همچنین استفاده از تجهیزات خودمراقبتی از جمله ماسک
و دستکش را برای تمامی پرسنل اجباری کردیم
علیپور اضافه کرد :با انجام تمام این اقدامات تالش کردیم
تا از انتشار بیماری به افرادی که وظیفه جمعآوری ،تفکیک
و رفت و روب را برعهده دارند و به دنبال آن ،خانوادههای این
افراد جلوگیری کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری تهران
در پاسخ به این پرسش که آیا سازمانهایی همچون محیط
زیست در انجام این مســئولیت همکاری میکنند ،اظهار
کرد :با سازمان محیط زیست در ارتباط هستیم ،اما یکی از
مشکالت ما در بحث پســماندهای بیمارستانی در شرایط

فعلی ،ترکیب پسماندهای عادی با پسماندهای پزشکی و
بعضا دارویی که پسماند صنعتی محسوب میشوند ،است.
او اضافه کرد :در این باره ،سازمان محیط زیست با نظارت
هر چه بیشتر میتواند کمک کند تا تفکیک پسماند در خود
بیمارستانها به درستی انجام شود و نیروهای ما با ریسک
کمتری ،وظایف خود را انجام دهند.

سخنگوی وزارت
بهداشتازافزایشآمار
مبتالیان کرونا به ۱۶
هــزار و  ۱۹۶نفر خبر
داد .به گــزارش ایلنا،
کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار ابتال به کرونا
ویروس در ایران گفت :دیروز از ۵۶آزمایشگاه مورد
تائیداطالعاتیدریافتکردیمکهبراینمبناتاکنون
هزارو ۱۷۸نفرتعدادمبتالیانقطعیکوید 19-بوده
اســت و بهطور کل ۱۶هزار و ۱۹۶بیمار دچار ابتال
قطعیکروناشدهاند.اوافزود:تاکنون۵هزارو۳۸۹نفر
بهبودیافتهاند .متأســفانه باید بگویــم که در روز
گذشته 1۳۵نفر دیگر را از مبتالیان را دست دادیم
و با احتساب کلی۹۸۸مورد آمار کلی درگذشتگان
ابتال به کرونا ویروس است .او آمار مبتالیان به کرونا
ویروس را به تفکیک اســتانها در روز گذشــته
اینگونهمطرحکرد:استانتهران۲۷۳نفر،مازندران
۵۹نفر ،اســتان اصفهان۷۹نفر ،قم۲۹نفر ،گیالن
۴5نفر،استانمرکزی۴۷نفر،البرز۱۱۶نفر ،استان
فارس۳۱نفر،آذربایجانغربی۳۴نفر،استاناردبیل
۱۹نفر و استان کردستان ۲نفر به آمار مبتالیان به
کروناویروساضافهشدند.
پیشبینی وزیر آموزش و پرورش از وضعیت
آموزشی سال آینده

احتمال بازگشایی مدارس در
روزهای پنجشنبه و جمعه

وزیــر آمــوزشو
پرورش با بیــان اینکه
اکنون با اختیاراتی که
ســتاد ملی مدیریت
کرونــا دارد ،به ما اجازه
دادهکهتقویمآموزشیسالتحصیلی ۹۹-۹۸متغیر
باشد و بتوانیم متناسب با سناریوهای مختلف زمان
تحصیلراامتدادبدهیمگفت:هرزمانیمدارسدایر
شوند تا شــش هفته به دوره آموزشی اضافه خواهد
شد .به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی درباره
تمهیدات آموزشوپرورش پیرامون آموزش در ایام
تعطیالت ناشــی از کرونا و زمان بازگشایی مدارس
توضیحاتی ارائه داد :تدابیر مختلفی اندیشیده شده
است،بهعنوانمثالازطریقراهبرانآموزشیدرحال
ارزیابی از کسانی هستیم که تحت آموزش نیستند.
او در پاسخ به اینکه اگر کرونا تا آخر اردیبهشت ادامه
یابد چه سناریوهایی دارید؟ بیان کرد :چند سناریو
پیشبینیشدهاست.اگرمدارساز۱۶فروردیندایر
باشندمایکماهاســفندراازدستدادهایم،بنابراین
تا یک ماه به دوره آموزشی اضافه میشود تا کسری
آموزش جبران شــود .همچنیــن اختیاراتی را به
آموزشوپرورشاستانهادادهایمتابتوانیممتناسب
باسناریوهایمختلفزمانتحصیلراامتدادبدهیماما
محدودیتهاییبرایکنکوروامتحاناتودایر شدن
مدارسدرمهر۹۹داریموحتیممکناستپنجشنبه
وجمعهرابهروزهایآموزشاضافهکنیم.

نرخ دیه سال آینده  ۳۳۰میلیون
تومان شد

ســخنگوی قــوه
قضائیــه از تعیین نرخ
دیــه ســال  ۹۹خبر
داد .به گــزارش مهر،
غالمحسیناسماعیلی
در پاسخ به این پرســش که دیه سال آینده چطور
خواهد بود گفت :در پایان سال قوه قضائیه باید نرخ
جدید را اعالم کند .او افــزود :در همین رابطه این
موضوعدرجلسهروزگذشتهمسئوالنعالیقضائی
مطرح شد و در ماههای غیر حرام دیه  ۳۳۰میلیون
تومانتعیینشدهاست.اسماعیلیتصریحکرد:این
مبلغ با رشدی حدود ۲۰درصد نسبت به مبلغ نرخ
دیهسال ۹۸تعیینشدهاست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا:

فروش ماهی قرمز ممنوع شود

فرمانــده عملیات
مدیریت بیماری کرونا
درکالنشهرتهران،طی
نامهایبهشهردارتهران
خواســتار ممنوعیت
فروشماهیقرمزویژهعیدنوروزدرسطحشهرتهران
شد.بهگزارشمهر،علیرضازالی،درایننامهبااشارهبه
مذاکراتصورتگرفتهباسازماندامپزشکیکشور،
خاطرنشانکرد:هنوزرفتاربیولوژیکیویروسکرونا
شناختهشدهنیستواحتماالًاینبیماریبینانسان
وحیواناتمشترکتلقیمیشود .اوباتوجهبهبحران
پیش آمده و به منظور پیشــگیری و کنترل شیوع
بیماری کرونا ویروس پیشــنهاد کرد فروش ماهی
قرمزویژهعیدنوروزدرسطحشهرتهرانممنوعشود.

