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بازگشایی استخرهای سرپوشیده؛ فعال ممنوع
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرد که تا کنون مجوزی از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در مورد بازگشایی استخرهای 

سرپوشیده صادر نشده و این اماکن حق فعالیت ندارند.
به گزارش »سالمت«، محمد اسد مسجدی در گفت وگو با ایسنا در مورد 
آخرین وضعیت بازگشایی استخرهای سرپوشیده با توجه به اینکه پیش 

از این تعطیلی این اماکن ورزشی تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید 
شده بود، اظهار داشت: »هنوز جوابی از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش داده نشده و 
این به منزله این است که فعال استخرهای سرپوشیده تا زمان صدور مجوز، 

حق بازگشایی ندارند.«
وی افزود: »در عین حال که باید به مقوله موج سوم شیوع ویروس کرونا 
توجه داشته باشیم قصد داریم نشست و جلسات بیشتری را با مسووالن 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد فعالیت استخرهای 
سرپوشیده برگزار کنیم و در نهایت به جمع بندی برسیم.«

به گزارش ایسنا، پیش از این مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از تمدید 
تعطیلی استخرهای سرپوشیده و فعالیت رشته های ورزشی پر برخورد و 
رزمی تا پایان شهریور خبر داده بود، بنابراین با توجه به اینکه مجوزی تا 
کنون از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد بازگشایی 

استخرهای سرپوشیده صادر نشده، این اماکن فعال حق فعالیت ندارند.

خبــر

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
در  کرونا  ویروس  همه گیری 
سراسر کشور به وضعیت قرمز 
رسیده و موج سوم کرونا با ابعادی 
ویرانگر در حال تاخت وتاز است. دراین بین آمارهای 
رسمی حکایت از کاهش چشمگیر میزان رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی بین مردم به نسبت گذشته 
دارد و جامعه پزشکی نگران است که این اتفاق 

موجب تشدید موج سوم کرونا شود.
به گزارش »سالمت«، با توجه به تعطیلی ها و سفرهای 
انجام شده و کاهش میزان استفاده از ماسک و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در هفته های گذشته، متأسفانه 
شاهد افزایش روند ابتال و بستری بیماران به علت 
ابتال به ویروس کرونا هستیم و پیش بینی ها درباره 
آغاز موج سوم کرونا در کشور به واقعیت تبدیل 

شده است.

کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با اعالم 
آغاز موج سوم کرونا در کشور گفت: »دیگر رنگ بندی 
مناطق کشور برای تعیین میزان ابتال به کرونا معنایی 
ندارد و نارنجی و زرد نداریم، بلکه کل کشور در 

وضعیت قرمز قرار دارد.«
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت هم 
با تأیید شروع موج سوم بیماری در کشور گفت: 
»متأسفانه بر اساس آخرین بررسی ها و آمارهای به روز 
شده در حوزه بهداشت محیط، میزان استفاده از ماسک 
توسط مردم در مراکز و اماکن عمومی۵۹/۱۳ درصد 
گزارش شده که با کمال تأسف شاهد کاهش۱۶/۵ 
درصدی میزان استفاده از ماسک نسبت به هفته های 
قبل از آن هستیم. همچنین میزان استفاده از ماسک 
در وسایل نقلیه عمومی۶۴/۲ درصد گزارش شده 

است که کاهش ۸/۳ درصدی را نشان می دهد.«
وی در نشست خبری روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه 
افزود: »آخرین آمارها نشان می دهد میزان استفاده از 
ماسک توسط شاغالن صنوف و صنایع ۶۳.۲۵ درصد 
و توسط کارمندان اداره ها و بانک ها ۸۲.۱۶ درصد 
است و متأسفانه شاهد روند کاهشی محسوس در 
میزان استفاده از ماسک در این گروه ها نیز هستیم.«
الری تصریح کرد: »کاهش استفاده از ماسک در 
حالی است که میزان شیوع ویروس کرونا کامال 
به رفتار اجتماعی ما بستگی دارد و به هیچ عنوان 
قابل پیش بینی نیست زیرا این ویروس کامال خود 
را با رفتار جامعه هماهنگ می کند و هرچه میزان 
دستورالعمل های  رعایت  و  ماسک  از  استفاده 
بهداشتی کم باشد، میزان ابتال و بستری به این 
ویروس نیز افزایش خواهد داشت.« سخنگوی 
وزارت بهداشت تأکید کرد: »با توجه به تعطیلی ها 
و سفرهای انجام شده و کاهش میزان استفاده از 
ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هفته های 
گذشته، متأسفانه شاهد افزایش روند ابتال و بستری 

بیماران به علت ابتال به ویروس کرونا هستیم.«
وی اضافه کرد: »در شرایطی که در برخی استان ها 
وارد موج سوم کرونا می شویم، رعایت بهداشت 
و استفاده از ماسک کاهش داشته که این موضوع 
بسیار خطرناک است. ضمناً در این شرایط باید در 
نظر داشت که کادر درمان بسیار خسته هستند و هر 
زمان شیوع بیماری زیاد می شود فشار و خستگی 
کادر درمان  هم بیشتر می شود بنابراین زمانی که فشار 
کار کادر درمان زیاد می شود، این اتفاق بر کیفیت 
خدماتی که به بیماران ارائه می شود، تأثیر می گذارد.«
وی همچنین گفت: »۲۴ استان تهران، اصفهان، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان،  قم، 
کرمانشاه،  خوزستان،  اردبیل،  لرستان،  قزوین، 
رضوی،  خراسان  ایالم،  زنجان،  بوشهر،  گیالن، 
مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار 
دارند و همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان 

نیز در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.«

دالیل آغاز موج سوم کرونا در ایران
علیرضا زالی، رئیس ستاد کرونای تهران  هم در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: »مزمن شدن بیماری و 
ماهیت فرسایشی آن و خستگی مردم و کم شدن 
انگیزه ها دلیل آغاز موج سوم است.« به گفته زالی، 
حجم مسافرت های اخیر نیز بار بسیار زیادی در 

نقل وانتقال و چرخش ویروس داشته است.
وی افزود: »شهر تهران  هم وارد موج سوم کرونا شده 
و اگر مداخالت جدی صورت نگیرد هفته های سختی 
را خواهیم داشت.« زالی تصریح کرد: »در نامه ای به 
وزیر بهداشت خواستار بازگشت محدودیت های 
کرونایی به ویژه بحث دورکاری در استان تهران 
شده ایم. به گفته وی، تهران شرایط کامال قرمزی 
دارد و آمار روزهای اخیر نشان از آن است که تهران 

وارد موج سوم شده است.«
زالی اظهار داشت: »فاصله  موج دوم و موج سوم 
در تهران بسیار کوتاه بود و با توجه به اینکه از شنبه 
هفته گذشته در حال رصد وضعیت هستیم، به نظر 
می رسد که آمار رو به افزایش است و طبیعتا این آمار 
موج گذرا تلقی نمی شود و آماری که االن تجربه 
می کنیم در تطابق با شکل گیری موج سوم است.«

وی همچنین با اشاره به برگزاری تجمعات به عنوان 
یکی از دالیل شیوع بیش ازپیش کرونا گفت: »برخی 
هیئت ها با وجود تأکیدات سازمان تبلیغات اسالمی 
برخی از شیوه نامه ها را مورد توجه قرار ندادند و 
طبیعتا تجمع در محیط های بسته و مسقف، بدون 
تهویه کافی و بدون رعایت اصول بهداشتی، در انتقال 
ویروس تأثیرگذار است.« رئیس ستاد کرونا استان 
تهران شتاب در برخی بازگشایی ها را نیز یکی از 
دالیل دانست و افزود: »با توجه به بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها تعداد زیادی از افرادی که تا امروز در 
منزل بودند وارد عرصه شدند که این مساله نیز در 

افزایش انتقال و ابتال تأثیرگذار است.«
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز با هشدار درباره تبعات سنگین موج سوم 
کرونا در کشور گفت: »با گذشت زمان شیوع کرونا 
نه تنها کاهش نیافته بلکه وضعیت شهر تهران قرمزتر 
شده است.« به گفته وی، از خردادماه، کرونا جهش 
پیدا کرد و تغییراتی در آن به وجود آمد که موجب 
مبتال شدن بسیاری از افراد در کشور شد. از سوی 
دیگر برخی از کارشناسان نظام سالمت معتقدند که 
اگر قرار باشد هرچند هفته یک بار شاهد یک موج 
جدید و سهمگین کرونا باشیم، در آن صورت احتمال 

فروپاشی سیستم درمانی وجود خواهد داشت.

کادر درمان توان رویارویی با بحران 
جدید را ندارند

رئیس  و  عفونی  متخصص  پیام طبرسی،  داوود 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ازجمله 
متخصصانی است که بارها درباره احتمال وقوع 
موج جدید و البته سهمگین کرونا در کشور هشدار 
داده است.وی اظهار داشت: »باید حواسمان باشد که 

خطر ازهم پاشیدگی ناگهانی سیستم درمانی وجود 
دارد زیرا ممکن است با اعمال یک فشار سنگین، 
مجموعه کادر درمانی تاب وتوان مراقبتی را از دست 

بدهند و نتوانند موفقیت آمیز عمل کنند.«
 پیام طبرسی افزود: »نیروها و کادر درمان، توان و 
نیروی ۵ ماه قبل را ندارند چراکه آسیب  دیده و 
ضربه خورده اند. همچنین بیشتر آنها مبتال شده و 
درد بیماری را چشیده اند و حتی تعداد زیادی از 
دوستان خود را از دست داده  و برای رویارویی با 

بحران جدید روحیه قبل را ندارند.«
وی تأکید کرد: »کشور در کنترل و مهار بیماری ناکام 
بوده و باید علت آن ریشه یابی شود. باید بررسی 
شود که چرا آمار ابتالی روزانه ما از اسفند تا امروز 
از ۲هزار نفر پایین نیامده و آمار فوتی ها نیز همواره 
سه رقمی بوده است. تازه االن دارو و امکانات داریم 
اما نگرانی اصلی ما برای پاییز و زمستان است که 
هم زمانی این بیماری با بیماری های تنفسی همچون 
آنفلوانزا باعث افزایش تعداد بستری ها شده است. 
آن روز است که بحران واقعی را تجربه می کنیم.«

این متخصص عفونی با اشاره به اهمیت حیاتی رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم، گفت: »تمامی 
آمارها و شواهد نشان دهنده این است که کنترل 
همه گیری کرونا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست 
و تنها راه نجات فعلی کاهش آمار ابتال و ورودی  
بیمارستان ها، آن هم با رعایت اصول پیشگیری و 
دستورالعمل های بهداشتی است تا ضمن کاهش 
فشار کاری کادر درمان، سطح رسیدگی و مراقبت از 
بیماران بستری ارتقا پیدا کند. البته با این سهل انگاری ها، 
تشتت آرا، حاالت هیجانی و عادی سازی شرایط، 

نمی توان به راحتی بیماری را کنترل کرد.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اعمال 

سیاست های سخت گیرانه را عامل موفقیت در مهار 
بیماری در کشورهای دیگر دانست و اظهار داشت: 
»باید دقت کنیم دلیل موفقیت این کشورها دارو و 
واکسن نیست، بلکه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و اعمال نظارت های سخت گیرانه موفق عمل کرده اند. 
ما نیز اگر بتوانیم سیاست های سخت گیرانه تری اعمال 
کنیم موفق می شویم ولی اگر با همین روش فعلی 
ادامه دهیم و کل فشار و بار بیماری را بر دوش 
سیستم درمان و پزشکان و پرستاران بیندازیم، موفق 
نخواهیم شد.« حال بد نیست نگاهی کوتاه به وضعیت 
چند استان کشور بیندازیم تا وخیم بودن شرایط را 

بیشتر درک کنیم.

افزایش قربانیان کرونا در فارس
دورقمی شدن تعداد قربانیان کروناویروس در استان 
فارس بار دیگر زنگ هشدار جدی به شهروندان 
این استان خصوصا شهر شیراز را به صدا درآورد. 
علی  اکبری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه تعداد قربانیان 
کروناویروس طی ۲۴ ساعت در این استان را ۱۲ 
نفر اعالم کرد. وی افزود: »اکنون تعداد قربانیان این 
بیماری در استان فارس به ۹۳۷ نفر رسیده و بر اساس 
آخرین بررسی ها، ابتالی ۴۹ هزار و ۶۵۶ نفر قطعی 
شده است.« اکبری تصریح کرد: »از مجموع ۷۴۳ 
بیمار بستری مشکوک و عالمت دار ۷۷ بیمار در 
بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند و 
وضعیت جسمانی آنها وخیم گزارش شده است.«

رکورد فوت روزانه در قزوین
پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
هم روز یکشنبه گفت: »آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا 

در استان قزوین با فوت ۱۱ بیمار در شبانه روز گذشته 
رکورد زده است.«

وی افزود: »در هفته های اخیر بیش از ۳۰۰ نفر در 
استان قزوین به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند 
که از میان آنها، بیش از ۵۰ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری شده اند.« نامدار با بیان اینکه وضعیت 
استان قزوین در ۳ هفته گذشته قرمز بوده است، 
اضافه کرد: »با وجود این موضوع متأسفانه میزان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی حداقل ۳۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است و امروز شاهد عدم رعایت 
اصول بهداشتی توسط خیلی از اصناف، مراکز خرید، 

مطب ها و حمل ونقل و عمومی هستیم.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: 
»روند ابتال به کرونا در استان قزوین شیب صعودی 
دارد تا جایی که در هفته اخیر بین ۱۴۴ تا ۱۵۰ 
تست مثبت قطعی در استان قزوین داشتیم و روند 
صعودی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل عدم 
مدیریت درست دو هفته آخر مرداد و هفته اول 
شهریور بود که به دلیل تعطیالت با سیل عظیم 

مسافرت ها همراه شده بود.«

کرونا جان ۸ کودک کرمانشاهی را گرفت
ابراهیم شکیبا، رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه 
هم از جان باختن ۸ کودک کرمانشاهی بر اثر ابتال 
به کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون خبر 
داد و با اشاره به سیر افزایشی کرونا در این استان 
گفت: »این سیر افزایشی در کشور هم شروع شده 
و عمال در آستانه موج سوم کرونا قرار گرفته ایم.«

وی با اشاره به شناسایی ۷۳۷ مادر مبتال به کرونا 
در استان کرمانشاه، افزود: »از این تعداد ۳۲۰ نفر 
بستری شدند که ۳۳ نفر از آنها در مراکز درمانی و 
۲۹۷ نفر در خانه بستری شده اند و طی این مدت 
دو مورد فوت مادر باردار مبتال به کرونا داشته ایم.«
شکیبا در ادامه با بیان اینکه کرونا کوچک و بزرگ 
نمی شناسد، گفت: »طی مدت شیوع بیماری ۷۲۰۹ 
کودک مشکوک به کرونا در استان شناسایی شده اند 
بستری شده و  آنها  نفر  تعداد، ۱۷۸  این  از  که 
متأسفانه ۸ نفر از آنها جان خود را بر اثر ابتال به 

کرونا از دست دادند.«

 علی 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از آغاز موج سوم کرونا در کشور

پیش بینی ها محقق شد
مزمن شدن بیماری و 
ماهیت فرسایشی آن 
و خستگی مردم و کم 
شدن انگیزه ها دلیل 
آغاز موج سوم است. همچنین حجم 
مسافرت های اخیر بار بسیار زیادی 

در نقل وانتقال و چرخش ویروس 
داشته است

- علیرضا زالی، رئیس ستاد کرونای تهران

دیگر رنگ بندی مناطق 
کشور برای تعیین 
میزان ابتال به کرونا 
معنایی ندارد و نارنجی 

و زرد نداریم، بلکه کل کشور در 
وضعیت قرمز قرار دارد
- ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت

بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، شمار افراد شناسایی شده مبتال به 
کووید-۱۹ در جهان از ۳۰ میلیون نفر عبور کرده و تاکنون بیش از ۹۴۰ هزار 

نفر پس از ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.

پیشتازی آمریکا، هند و برزیل در تعداد مبتالیان
در حال حاضر بیشتر کشورهای نیم کره شمالی همزمان با فرا رسیدن فصل 
زمستان خود را برای موج دوم شیوع کووید-۱۹ آماده می کنند و آمریکا، 
هند و برزیل همچنان ۳کشوری هستند که از لحاظ آماری باالترین تعداد 
مبتالیان و جان باختگان را دارند. دراین بین آمریکا همچنان بیشترین آمار را 
دارد و تاکنون ابتالی بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید شده و بیش از 
۱۹۷ هزار نفر نیز جان خود را در این کشور از دست داده اند. البته آمار ابتالی 
روزانه در آمریکا در مقایسه با ماه ژوئیه، روند نزولی به خود گرفته است. 
بر اساس گزارش ها، ویروس کرونا در هند به نسبت سایر کشورها با سرعت 
بیشتری در حال شیوع است و تعداد مبتالیان از مرز ۵ میلیون نفر گذشته 
است. همچنین در حال حاضر تعداد روزانه ابتال در این کشور بیش ۹۰ هزار 

نفر است که تاکنون ۸۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. 
وضعیت در برزیل نیز مناسب نیست و در این کشور تاکنون بیش از ۴ 
میلیون ۴۰۰ هزار نفر به کرونا مبتال شده اند و بیش از ۱۳۴ هزار نفر نیز 
قربانی گرفته است. ازجمله کشورهای دیگر آمریکای التین که ویروس 
کرونا در آنجا شیوع زیادی یافته می تواند به آرژانتین و مکزیک اشاره کرد. 

روز پنجشنبه در آرژانتین نزدیک به ۱۳ هزار مبتالی جدید شناسایی شد 
که تعداد کل مبتالیان در این کشور را به ۶۰۰ هزار نفر رساند. در مکزیک 
هم بیش ۳ هزار مبتالی جدید، تعداد کل مبتالیان را به ۶۸۰ هزار نفر  رساند.

شمار هفتگی مبتالیان در اروپا به ۳۰۰ هزار تن رسید
البته موج تازه ای از شیوع مجدد کرونا در اروپا هم آغاز شده و سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به پدیدار شدن شرایطی بسیار نگران کننده در این 
قاره هشدار داده است. به گفته مسووالن این نهاد بین المللی اروپا باید برای 

افزایش آمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری در دو ماه آینده آماده باشد.
هانس کلوئه، مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا هم گفته است 
که حتی اگر افزایش تعداد مبتالیان به این ویروس در اروپا نتیجه تست های 
تشخیصی بیشتر باشد، باال رفتن آمار مبتالیان در ماه سپتامبر باید زنگ خطری 
برای اروپا محسوب شود. کلوئه در یک کنفرانس خبری اعالم کرد: »هفته 

گذشته شمار هفتگی مبتالیان در اروپا به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.«
جمهوری چک و اوکراین ازجمله کشورهای اروپایی هستند که خبر از 
افزایش موارد ابتالی روزانه به ویروس کرونا داده اند. در جمهوری چک 
برای اولین بار شمار مبتالیان در یک شبانه روز از ۲۰۰۰ نفر فراتر رفته است. 
در ۲۴ ساعت منتهی به روز چهارشنبه هفته گذشته موارد تازه ابتال در این 
کشور ۲۱۳۹ نفر گزارش شد که ۱۶۷۴ مورد بیشتر از روز قبل بوده است.
شورای امنیت ملی اوکراین نیز از ثبت ۳۵۸۴ مورد جدید مبتال به کرونا خبر 

داده که شمار مبتالیان در این کشور را به ۱۶۶ هزار و ۲۴۴ نفر رسیده است. 
تاکنون ۳۴۰۰ نفر در این کشور از ابتال به ویروس کووید-۱۹ جان باخته اند.

در انگلیس نیز در پی طرح تست و ردیابی، میزان موارد ابتالی تأیید شده 
در تست های تشخیصی ۱۶۵ درصد افزایش داشته است. بوریس جانسون، 
نخست وزیر این کشور روز ۲۹ شهریور از وقوع موج دوم کرونا در سراسر 
این کشور خبر داد و آن را اجتناب ناپذیر دانست. وی گفت که نمی خواهد 
قرنطینه سراسری اعمال کند اما ممکن است برای جلوگیری از شیوع ویروس 
اعمال محدودیت های فاصله اجتماعی بیشتری الزم باشد. وزیر بهداشت 
این کشور هم گفته است درصورتی که تمامی افراد قوانین را رعایت کنند 
می توان از اعمال قرنطینه سراسری جلوگیری کرد اما در صورت ضرورت 
آمادگی الزم برای اعمال قرنطینه وجود دارد. همزمان با آغاز موج دوم شیوع 
بیماری کووید-۱۹ در انگلیس مقامات این کشور طرحی را ارائه کرده اند که 
بر اساس آن افرادی که ملزم به خود قرنطینگی هستند در صورت خودداری 

از این کار به پرداخت جریمه نقدی تا ۱۰ هزار پوند محکوم می شوند.
دولت فرانسه نیز در مارسی و بوردو، دو شهر بزرگ این کشور به عنوان 
بخشی از اقدامات جهت جلوگیری از افزایش موارد کرونا، روز دوشنبه ۲۴ 
شهریورماه تجمعات تفریحی، بازدید از سالمندان در خانه های مراقبت و حضور 

در مراسم عمومی در فضای باز را با قوانین سخت گیرانه تری روبرو کرد.
رئیس مرجع بهداشت منطقه ای جنوب شهر مارسی در یک کنفرانس خبری 
اظهار داشت: »ما به نقطه ای خواهیم رسید که موارد هر ۸ روز دو برابر شود.
در موج اول کرونا در فرانسه در فصل بهار موارد جدید هر ۳.۵ روز دو برابر 
می شد. در حال حاضر پزشکان می گویند بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها 

در مارسی نزدیک به ظرفیت کامل خود هستند.«
در حال حاضر تجمع گروه های بیش از ۱۰ نفر در سواحل و پارک های 
مارسی ممنوع بوده و اردوهای مدارس و مهمانی های دانشجویی به حالت 

تعلیق درآمده است. این اقدامات تا اول اکتبر اعمال می شود و دستور اجباری 
استفاده از ماسک در فضاهای عمومی داخل و خارج از مارسی نیز به ۲۶ 

منطقه اطراف آن گسترش یافته است.
از روز جمعه ۲۸ شهریورماه به ساکنان مادرید در اسپانیا گفته شد که قادر 
نخواهند بود محله خود را بدون دلیل موجه ترک کنند. همچنین پارک ها 
بسته می شوند و مغازه ها و رستوران ها با یک دوم ظرفیت فعالیت خود را 
ادامه می دهند. موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹  در پایتخت اسپانیا با وجود 
اعمال محدودیت ها و تجمع حداکثر ۱۰ نفر، همچنان روند افزایشی دارد.

یونان نیز محدودیت های شدیدتری را در منطقه آتن اعمال کرده و به انجام 
تست های تشخیصی و ایجاد هتل های مخصوص برای قرنطینه مبتالیان 
سرعت داده است. از ۲۱ ماه جاری میالدی )سپتامبر( تا چهارم اکتبر تجمع 
بیش از ۹ نفر در پایتخت به استثنای رستوران ها و کافه ها ممنوع خواهد بود.
در دانمارک هم مقامات این کشور پس از افزایش موارد جدید ابتال طی 
یک روز، تجمع افراد را از ۱۰۰ نفر به ۵۰ نفر محدود و به محدود کردن 

ساعت فعالیت رستوران ها و کافه ها اقدام کرده اند.

آغاز مجدد محدودیت های گسترده در سرزمین های اشغالی
رژیم صهیونیستی هم پس از افزایش چشمگیر موارد ابتال به کرونا، دومین 
محدودیت های گسترده را در سراسر سرزمین های اشغالی اعمال کرده است. 
بر اساس این محدودیت ها همه باید در محدوده ۵۰۰ متری از خانه خود 
بمانند مگر اینکه بخواهند برای خرید غذا یا لوازم ضروری، رفتن به محل 

کار و ورزش خانه خود را ترک کنند.
مدارس در این مناطق به جز در مورد آموزش کودکان استثنایی از روز 
پنجشنبه هفته گذشته تعطیل شده و برگزاری اجتماعات به ۱۰ نفر در داخل 

و ۲۰ نفر در فضای باز محدود خواهد بود.

هشدار سازمان جهانی بهداشت به همه کشورها

آغـاز مـوج جدیـد کـرونـا در جـهـان


