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پیام روز جهانی تئاتر:

تئـاتر؛ به مثابه پدیدهای مقدس

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از موج دوم کرونا
هدی هاشمی
خبرنگار

آنطور کــه مســئوالن وزارت بهداشــت می گویند
جداســازی و یــا فاصلــه گــذاری اجتماعــی یکــی
از اســتراتژی هــای مهــم آنهــا بــرای مقابلــه بــا
کرونااســت .دیروزایــرج حریرچــی معــاون وزیــر
بهداشــت عاجزانــه از مــردم درخواســت کــرد
کــه جداســازی اجتماعــی را جــدی بگیرنــد ایــن
درخواســت از آنجایی صــورت گرفته که عده ای
از مــردم بیتوجــه به نــکات بهداشــتی در مراکز
خریــد  ،پــارک هــا و دیگر اماکن عمومی هســتند
وبرخی دیگر نیز همچنان در سفر به سر میبرند.
مســئوالن بهداشتی کشــور البته نگران پیک دوم
سفرهای مردم و شیوع موج دوم این بیماری هم
هســتند  .همین نگرانیها موجب شــد تــا وزارت
بهداشــت طرحی را تحت عنــوان فاصلهگذاری
اجتماعــی بــه دولــت ارائه کنــد  .در ایــن طرح از
دولت خواســته شده اســت تا برای حضور مردم
در برخی از مکان ها شــرایط ســختگیرانه تری در
نظر گرفته شــود موضوعی کــه البته دیروز رئیس
جمهور هم به آن اشاره و در جلسه هیأت دولت
بــر آن تأکید کرد  :در ســتاد مبارزه بــا کرونا بحث
مفصلی شــد که سختگیریهاباید بیشــتر شود و
طرح فاصلهگذاری اجتماعی را وزارت بهداشت
آورده بود .این طرح تصویب و ابالغ خواهد شــد
و طبــق این طرح بــرای ســفرها محدودیتهای
ایجاد خواهد شد .آن طور که حسن روحانی گفته
اســت تصمیمگیری در باره این موضوع ســخت
بــوده و آنهــا بــه خاطــر حفاظــت از جــان مردم
ایــن طــرح را اجرایــی می کننــد .با ایــن همه این
پرســش مطرح می شــود که این طرح چقدر می
تواند مؤثر باشــد و اصالً فاصله گذاری اجتماعی
از نــگاه آنهــا به چه معناســت؟آن طــور که دکتر
علیاکبــر حقدوســت معــاون آموزشــی وزارت
بهداشت میگوید این طرح به معنای جداسازی

افراد اســت .او دراین باره در گفت و گو با «ایران»
میگویــد  :طرح فاصله گــذاری اجتماعی به این
معناســت کــه مــردم تمــاس کمتری بــا محیط
بیرون از خانه داشته باشند .در حقیقت این طرح
برای آن دسته از افرادی اجرا می شود که درخانه
نمیمانند تا ما بتوانیــم از موج دوم این بیماری
جلوگیری کنیم.البته ما از هفته های قبل تاکنون
بــرای جداســازی جامعــه ،مدارس،دانشــگاهها،
پاســاژها و مراکــز اجتمــاع عمومــی را تعطیــل
کردیم.امــا همچنــان شــاهد حضــور افــرادی در
ســطح شــهر و البتــه نگــران بازگشــت افــرادی از
مسافرت ها هستیم.
وی ادامــه مــی دهــد  :ما می خواهیــم دراین
طــرح فاصلــه افــراد بــا یکدیگــر را کنتــرل و یا به
حداکثربرســانیم  .متأســفانه برخــی افــراد هنوز
بــه مراکــز خرید و یا پــارک ها مراجعــه می کنند
برخیهــای دیگر هم در ســفر هســتند و توجهی
به نکات بهداشــتی ندارند ما از مردم درخواست
میکنیــم در خانــه بماننــد راهــکار اول وزارت
بهداشت ماندن افراد در خانه است اما اگر برخی
اقلیت توجهــی به این درخواســت نکنند رفت و
آمد آنها ســخت تر خواهد شــد ما جزییاتی را در
ایــن طرح آورده ایم که تماس افــراد در بیرون از
خانه کمتر شودالبته این طرح باید به تأیید نهایی
برســد اما برای مثال یکی از نقاط پرخطر حضور
مردم در اتوبوس  ،مترو و تاکسی است .
او تأکیــد می کند :دســتورالعمل هایــی را برای
رفت و آمد مردم در وســایل حمل و نقل عمومی
در نظــر گرفته ایم بــرای مثال در تاکســی ها فقط
دو نفر در صندلی عقب بنشــینند و یا در مترو و با
اتوبوس باید تعداد مشــخصی ســوار شوند .همه
موظفند که از ماسک و دستکش استفاده کنند
حق دوست با اشــاره به اینکه ما می خواهیم
مــوج دوم ســفرها را بــه صفــر برســانیم تأکیــد
میکند:ابتــدا از مــردم درخواســت مــی کنــم که

در ایــن روزهــا به ســفر نروند اگــر افــرادی به این
درخواســتها و هشــدارها بــی توجــه باشــند مــا
مجبورهستیم دستورالعمل های سختگیرانهای
را اعمال کنیم .
معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت تأکیــد کرد:
در ایــن طرح به افراد عالمت دار هم اشــاره شــده
اســت؛ در حقیقــت افرادی کــه بیمار هســتند و یا
حداقل کمترین عالمت های این بیماری را دارند
که به هیچ عنوان نباید با دیگر افراد ارتباط داشته
باشند برای این موضوع از افرادی که عالئم کمی
دارند هم تســت های سرپایی گرفته می شود این
افــراد عالمــت دار می شــوند .آنها بایــد قرنطینه
خانگی شــوند و یا در نقاهتگاه ها ایزوله شوند .اگر
افراد عالمت دار نسبت به سالمتی خود و دیگران
بیتوجهــی کننــد و نــکات بهداشــتی را رعایــت
نکننــد به صــورت قانونــی آنها را مجبــور به رفتن
بــه نقاهتگاه می کنیم تا در آنجا مراقب جان آنها
باشیم .
ëëعاجزانــه مــی خواهیــم جداســازی اجتماعی را
جدیبگیرید
ایرج حریرچــی معاون وزیر بهداشــت هم در

مدیر آسایشگاه کهریزک در گفت وگو با «ایران» :

سالمندان به خاطر کرونا ممنوع المالقات هستند
پرستو رفیعی

خبرنگار

ســامت مددجویان ضروری بود .منع پذیــرش مددجوی جدید،
حذف مالقات ها و حتی رفت و آمد و مراودات بین دو بخش شرقی
و غربی از دیگر اقداماتی بود که انجام شد.
مدیر آسایشــگاه کهریزک با اشاره به اینکه از میان  ۹۰۰پرسنل
خدمــت دهنــده هم تعــدادی مرخص و بقیه قرنطینه شــده اند
میگوید :تنها بهیاران ،پرســتاران ،مادریاران و به طور کلی افرادی
که به صورت چهره به چهره به مددجویان خدمترسانی میکنند
در مرکز باقی مانده و به صورت  ۱۵روزه قرنطینه شده اند یعنی به
صــورت  ۱۵روز کار و  ۱۵روز اســتراحت فعالیت می کنند .هر چند
این کار بسیار فرسایشی و سخت است اما برای محدود کردن رفت
و آمد به مجموعه چهل هکتاری کهریزک امری ضروری است.
ëëمددجویانیکهچشمبهراههستند
مهمترین شــاخص پذیــرش مددجویان در آسایشــگاه خیریه
کهریزک بی کس و فقیر بودن اســت.از این رو همه ساله بسیاری از
هموطنــان در ایام عید به کهریــزک مراجعه میکردند و با عیادت
و دلجویــی از ســاکنان این مرکز اوقات خوشــی را بــرای آنها فراهم
میکردنــد .جشــن های مفصلی هم از ســوی مســئولین کهریزک
و خیرین برگزار میشــد که متأســفانه امســال برای حفظ سالمت
جسمی ساکنان همگی منتفی شد .صوفی نژاد می گوید  :در سال
جدید امکان انجام هیچ یک از جشــن های ســال گذشته را نداریم
بــه همین دلیــل ازوالدین و یــا فرزنــدان مددجویان خواســتیم در
این شــرایط خاص و ویژه ما را یاری کنند و بســتگان خود را تا پایان
فروردین ماه در منزل نگهداری نمایند تا آنها از نظر روحی و روانی
آسیب نبینند و شرایط خدمت رسانی بهتر به سایر مددجویان هم
فراهمشود.متأسفانهاینامرمحققنشدو نیازهایکهریزکبیشتر
شدهاست.ویمیافزاید:درحالحاضربهشدتنیازمندتهیهمواد
و امکانات بهداشــتی مانند مواد ضد عفونی کننده ،ماســک ،گان و
لباسهستیم.ازاینرواگرفردیاافرادیتمایلبهکمکبهکهریزک
را دارنــد بهتر اســت ملزومات و امکانات بهداشــتی و پیشــگیری از
بیماریویاکمکهایمالیراجایگزینموادغذاییکنند.همچنین
اگر پرسنل متخصص بهیار و پرستار بپذیرند به صورت داوطلب به
صورت یک شیفت  ۱۵روزه به کمک ما بشتابند می توانیم در ارائه
قعملکنیم.
خدماتبهتربهمددجویاناینآسایشگاهموف 

تفرجگاهها و پارکهای تهران تعطیل شد

 ۱۳۳مایحتاج شهروندان در قرنطینه را تأمین می کند
کرونــا هــر روز رفــت و آمدهــای شــهر تهران و ســایر
شــهرهای کشــور را محــدود تــر مــی کنــد .در همیــن
راســتاعلی نوذرپــور شــهردار منطقــه  ۲۲از تعطیلــی
بوســتان های این منطقه به منظوری جلوگیری از شیوع
کرونا در پایتخت خبر می دهد .او به ایسنا می گوید«:بنا
بــه مصوبــه ســتاد مقابله با کرونا شــهرداری تهــران و با
هدف پیشــگیری از ابتالی افــراد به ویروس کرونا و قطع
زنجیره شیوع کرونا ویروس ،بوستانهای سطح منطقه
 ۲۲از جملــه جوانمــردان ،لتمــال کــن ،چیتگــر ،آبشــار
تهــران و ...از هفتم فروردینماه تا اطالع ثانوی تعطیل
خواهد شد.
همچنیــن بــه گفته ســرهنگ جمشــید محبت خانی
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست پارکینگ
هــا و بوفه هــای پــارک طبیعت پردیســان ،بــرای حفظ
سالمت شــهروندان و جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا
از پنــج شــنبه هفتــم فروردین تــا اطالع ثانــوی تعطیل
خواهــد بــود .وی با اشــاره به اجــرای تصمیمات ســتاد
مقابلــه با کرونا برای جلوگیری از شــیوع بیشــتر بیماری
اعــام کــرد :پارکینــگ هــا و بوفــه هــای پــارک طبیعت
پردیســان از صبــح پنج شــنبه هفتم فروردیــن تا اطالع
ثانــوی تعطیــل اســت.حمید موســوی شــهردار منطقه
یک هم از مسدود شدن راههای منتهی به دربند ،درکه،
دارآباد ،کلکچال تا پایان نوروز در راســتای قطع زنجیره
شیوع کرونا ویروس خبر داد.
او بــا اشــاره بــه انتشــار تصاویــری در مــورد
حضورحداکثری مــردم در مناطق تفریحی منطقه یک
از جمله دربند و درکه با بیان اینکه در پی هماهنگیهای
انجام شــده با فرمانداری شــمیرانات و سرکالنتری یکم
تهــران ،پلیس کوهســتان و ...تصمیماتی در مورد ایجاد
محدودیت اخذ شــد؛ می گوید :براین اساس در راستای
قطــع زنجیره انتقال ویروس کرونــا ،ورودیهای منتهی
بــه تفرجــگاه دربند ،درکــه ،کلکچــال و دارآباد تــا پایان
تعطیالت نوروز بسته شد.
مدیــر عامــل اتحادیــه تاکســیرانیهای شــهری
کشــورهم از آمادگی ســامانه  ۱۳۳تاکســیرانی در سراسر
کشــور برای همــکاری با هدف تأمیــن مایحتاج ضروری
شــهروندان و فروشــگاههای زنجیــرهای خبــر مــی دهد.
مرتضــی ضامنــی ایــن همــکاری را در راســتای قطــع
زنجیــره ابتــای کرونــا و در خانــه مانــدن شــهروندان
میداند.
او مــی گوید«:معــاون محتــرم اقتصــادی رئیــس
جمهــوری طــی نامــهای از وزیر کشــور خواســت امکانی

دکتر رئیسی ،معاون وزیر بهداشت در نشست خبری آنالین:

چارهای جز تشدید سختگیریها نداریم

معاون «بهداشت» وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور گفت :در خصوص
بیماری کرونا دســت کم برای ۴تا ۶ماه آینده منتظر آمدن واکســن نباشید و باید بدانید که
احتماالً این ویروس ،مانند ویروس ســارس نیســت که از بین برود .دکتر علیرضا رئیســی
در نشســت آنالین خبری با اصحاب رســانه ،با اشاره به شیوع وسیع ویروس کرونای جدید
در جهان ،گفت :موج شــیوع ویروس در جهان موجی نگران کننده اســت که به کشــورهای
زیادی رسیده و مدتی است که شاهدیم کانون شیوع ،کشورهای اروپایی شدهاند .پیش بینی
اپیدمیولوژیک ما این است که کانون بعدی شیوع امریکا است و این کشور در آمارها از همه
جلو خواهد زد .البته ما تا از امریکا حرف میزنیم ،برخی «کهیر» میزنند ولی من فنی و به
دورازسیاستحرفمیزنموبایدتأکیدکنمکهمتأسفانهمردمامریکاشیوعباالییراتجربه
خواهند کرد و متأســفانه عده زیادی را از دســت خواهنــد داد .وی در ادامه درباره وضعیت
شیوع بیماری کرونا در کشور گفت :پیش از آنکه درباره شیوع در ایران چیزی بگویم ،الزم

آنهــا بررســی شــود با مــا همــکاری الزم را داشــته
باشــند .امیدوارم با همکاری که امروز شکل گرفته
و بــا به میدان آمدن بخــش خصوصی و نیروهای
مسلح -که با برپایی بیمارستان در نقاط مختلف
و کمک های مختلف را ارائه میدهند -بتوانیم بر
این بیماری غلبه کنیم.
او با اشاره به شرایط بحرانی در برخی کشورهای
پیشرفته بعد از شیوع ویروس کرونا میگوید :امروز
خوشــبختانه با همــکاری همه مســئوالن و مردم
توانســتیم به جایی برســیم که میزان تخت آماده
ما بیش از  ۴۰هزار تخت اســت که البته امیدواریم
هیچ یک از این تخت ها مورد استفاده قرار نگیرد .
ëëجلوگیریازموجدومشیوعکرونا
وزیر بهداشت با اشاره به تصویب طرح فاصله
گــذاری اجتماعی در جهــت مقابله با کرونا گفت:
این طرح برای آن دسته از افرادی است که در خانه
نمینشــینند و همراهــی نمیکنند تــا از موج دوم
بیماری به دلیل ایاب و ذهابها جلوگیری کنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی با اشاره به
طرح بســیج ملی مبــارزه با کرونا اظهــار کرد :آمار
غربالگری کرونا و طرح بسیج ملی مقابله با کرونا
از مرز  47میلیون و  500هزار نفر گذشت.
وی افــزود :در هیــأت دولــت و تأییــد رئیــس
جمهوری طرح فاصله گذاری اجتماعی تصویب و
قرار شد توسط رئیس جمهوری ابالغ شود.
وزیــر بهداشــت با اشــاره به همراهــی و همت
وزیــر کشــور و تیم کمیتــه امنیتی اجتماعی ســتاد
ملی مدیریــت کرونا دربــاره طرح فاصلــه گذاری
اجتماعی گفت :قرار شــد جنبههــای اجرایی الزم
در نظر گرفته و طرح در اســرع وقت شــروع شــود.
امیــد اســت همانطور کــه تاکنون مــردم همراهی
کردنــد و در خانه نشســتند؛ برای آنها کــه در خانه
نمینشــینند و همراهــی نمیکننــد ایــن طــرح را
اجرایی کنیــم تا از موج دوم بیماری به دلیل ایاب
و ذهابها جلوگیری کنیم.

است از آنهایی که به حرف ما گوش کردند و به سفر نرفتند و افزون بر آن ،در خانه ماندند،
صمیمانه تشکر کنم و بعد از آنهایی که حرف ما را گوش نکردند و به سفر رفتند بخواهم که
در بازگشت ،چه تب داشته باشند و چه نشانهای نداشته باشند و سالمند ،بار دیگر در سامانه
 SALAMAT.GOV.IRمراجعه کنند و ثبت نام کنند تا در صف بررسی قرار گیرند.
رئیسی در ادامه گفت :همان گونه که رئیس جمهوری گفتند ،سختگیری ها را تشدید
خواهیــم کــرد اما فراموش نکنید که تا همینجا هم اتفاقات زیادی در کشــور رقم خورده که
برخیندیدمیگیرندومدامکشورهایدیگروتصمیماتیکهاتخاذکردهاندرامثالمیزنند؛
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در کشورمان از جمله این اقدامات بوده یا تعطیلی نمازهای
جماعات و نماز جمعه و یا حتی حرم ها که همه کارهای بزرگی هســتند که در کشــورمان
ســابقه نداشته است .اینکه سینماها ،کنسرت ها ،مســابقات ورزشی و اجتماعات مختلف
تعطیلومتوقفشدند،چیزینیستکهندیدبگیریم.وی افزود:بر اساسبرنامههایآتی

اخبار

بیــش از یــک مــاه از شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران و بســیاری از
کشــورهای جهــان میگــذرد .حــاال دیگر همــه افــراد جامعه این
بیماری را می شناســند و با راههای پیشــگیری و مقابله با آن آشنا
شــده اند .با این حال و با همه تدابیر انجام شــده ،شــیوع بیماری
کرونا همچنان در حال افزایش است .در این میان به گفته سازمان
جهانی بهداشت چند گروه از جامعه مانند سالمندان و مبتالیان
به بیماریهای زمینهای نســبت به ســایر اقشــار جامعــه در برابر
ویروس کووید ۱۹آســیبپذیرتر هســتند و مراقبت از آنها نیازمند
تدابیر ویژهای اســت .مقام های بهداشــتی کشــور نیز ابتال به این
ویــروس را برای افراد مســن خطرناک تر دانســته ،به آنها توصیه
کردند از حضور در اجتماعات و تماس با افراد ناقل پرهیز کنند .در
همین راستا بسیاری تصمیم گرفتند از رفت و آمد و دیدار با اقوام
و خویشــان ســالمند خودداری کنند و یا آن را به حداقل برســاند.
تصمیمــی که بــه گفته کارشناســان بهداشــتی درحفظ ســامت
ســالمندان و مبتالیان به بیماریهای زمینهای بسیار مفید است.
اما در عین حال می تواند زندگی گروهی از آنها و همچنین افرادی
که از آنها نگهداری می کنند را با مشــکالت متعددی مواجه کند.
ســالمندان و مبتالیان به بیماری های جسمی و حرکتی ساکن در
آسایشگاه کهریزک نمونهای از همین افراد هستند که برای در امان
ماندن از ابتال به بیماری کرونا در قرنطینه به سر می برند .قرنطینه
ای که مســئوالن این مجموعه را با مشــکالت عدیده مواجه کرده
است .در آسایشگاه خیریه کهریزک با کمک های مردمی اداره می
شود ،هزار و  ۷۵۰مددجو زندگی می کند ۱۱۰۰ .نفر از این جمعیت
را ســالمندان تشــکیل میدهند ،حدود  ۲۰۰نفر مبتال به ام اس و
 ۴۵۰نفر معلول جسمی و حرکتی در این مجموعه حضور دارند.
از این رو میتوان گفت آسیب پذیرترین افراد جامعه در کهریزک
گردهم آمده اند ،این در حالی است که کرونا به این مرکز راه یافته
و تا کنون توانسته  ۸۷نفر از مددجویان را مبتال کند .بنا به اظهارات
مسئولین  ۵نفر از مبتالیان نیز فوت کرده اند .محمدرضا صوفی
نــژاد مدیــر آسایشــگاه کهریــزک در گفت وگو بــا «ایــران» با تأیید
ابتالی ۸۷مددجو و  ۶۸نفر از پرسنل به کرونامیگوید :از روزی که
نتیجه اولین تست مثبت اعالم شد ،بخش هایی را که در آن بیمار
حضور داشــت قرنطینه و بخش هــای نزدیک را تخلیه کردیم .با
افزایش تعداد مبتالیان کل مرکز قرنطینه شد.
ویاقداماتانجامشدهبرایپیشگیریازابتالیسایرمددجویان
به بیماری کرونا را چنین برمیشمارد :با اعالم شیوع این بیماری در
ایران با تشــکیل یک ســتاد بحران تصمیم گرفتیم از  ۱۵۰۰نیکوکار
داوطلبیکهروزانهبرایانجامامورمددکاریوخدماتیدر ۲۴بخش
اینمرکزحضورمییافتندجلوگیریکنیم.اینتصمیمبارخدماتی
چند برابری به نیروهای شاغل در مجموعه وارد کرد اما برای حفظ

مراسم افتتاح مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه دو
هزار تختخوابی شهید دکتر هجرتی نیروی زمینی
ارتــش در تهــران ،میگوید:جداســازی بیمــاران و
قرنطینه افراد مشکوک یکی دیگر از استراتژی های
ما در مقابله با ویروس کرونا است و خوشبختانه تا
به امروز کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته است.
معاون وزیر بهداشــت اظهار می کند :اقدامی
کــه ارتــش بــا برپایــی بیمارســتان و نقاهتــگاه
۲۰۰۰تختخوابــی انجــام داده اســت در راســتای
همین استراتژی جداسازی اجتماعی است و برای
این است که ما دیگر بیمارانی که بهبود یافته اند را
به منازلشان نفرستیم و مدتی دراین نقاهتگاه ها
تحت نظر و درمــان قرار دهیم تا به صورت کامل
بهبود یابند و بعد به خانه بروند.
حریرچی خطاب به مردم می گوید :خواهش
عاجزانــه مــا از مــردم ایــن اســت کــه جداســازی
اجتماعی را جدی گرفتــه و تماس های خود را به
حداقل برسانند و دوم اینکه در اقدامات دیگر ما را
همراهی کنند و زمانی که برای غربالگری با شماره
 ۴۰۳۰با آنها تماس میگیریم و ازآنها میخواهیم
کــه به مراکز بهداشــتی ما مراجعــه کنند تا عالئم

یادداشت

«ایران» از جدیدترین طرح وزارت بهداشت برای مهار کرونا در کشور گزارش می دهد

فراهــم شــود تــا ظرفیت نــاوگان حمل مســافر شــهری
شامل تاکسیرانی شهری برای حمل کاال بکارگرفته شود
که اجازه حمل بار و کاال و ارســال مرســوالت پستی برای
تاکســیهای مســافری و نــاوگان درون شــهری بــه دلیل
شــیوع ویــروس کرونا به صــورت موقت از ســوی وزارت
کشور صادر شد».
بدیــن منظــور ســامانه  ۱۳۳تاکســیرانی در سراســر
کشــور بــا عنایت به کاهــش تقاضای جابجایی مســافر و
ضــرورت جلوگیری از تردد در شــهرها ،آمــاده همکاری
با فروشــگاههای زنجیرهای و عرضه کننــده مواد غذایی
و ملزومــات مورد نیاز شــهروندان میباشد.شــهروندان
میتوانند درخواســت استفاده از تاکسی خود را از طریق
سامانه  ۱۳۳اعالم کنند.
ëëراه اندازی سامانه سفر برگ
دراین راســتا شورای هماهنگی ترافیک استان تهران
هم اقدام به راهاندازی سامانه «سفربرگ» و ممنوعیت
تردد در مبادی خروجی استان تهران می کند.
براســاس تصمیم های این شورا ممنوعیت تردد در
مبادی خروجی اســتان توســط نیروی انتظامی و پلیس
راهور اجرا می شــود .همچنین در صورت نیاز به نیروی
کمکی از نیروهای مسلح (سپاه ،ارتش و بسیج) و هالل
احمــر اســتفاده مــی شــود .همچنیــن براســاس رایزنی
ایــن شــورا وبه منظــور اثــر بخشــی ممنوعیت تــردد در
ســطح استان تعطیلی ادارات و ســازمان ها و نهاد ها تا
پانزدهم فروردین ماه به ســتاد ملی کرونا پیشــنهاد می
شود.
این شورا تردد کلیه خودروها به استثنای خودروهای
حامل ســوخت و امدادی و خدماتی(حامل مواد فاســد
شــدنی دارویی و غذایی) و امنیتی و انتظامی به خارج از
استان را ممنوع کرد.
همچنین مقرر شد پیشنهاد جریمه نقدی و اقدامات
بازدارنــده برای خودروهای متخلف به ســتاد ملی کرونا
ارسال و پس از تأیید در سطح استان اجرایی شود.

هم سخت گیری در ترددهای بین شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت و افزون بر آن در
حوزهفعالیتمشاغلهمبراساسدستهبندیایعملخواهیمکردکهطرحآنتهیهشده
و در آن مشاغل به  3دسته تقسیم شدهاند؛ یک گروه مشاغلی که مایحتاج مردم را تأمین
میکنند و میبایســت دایر باشــند و حتی الزم است زمان فعالیت روزانه شان افزایش هم
پیدا کند (مانند داروخانهها ،فروشــگاهها ،نانواییها و ،)...یک دسته مشاغلی که پشتیبانی
این مشــاغل گروه اول را عهدهدار هســتند (مانند کارخانهها) و گروه بعدی مشاغلی مانند
فروشگاههاوبرخیلوازمخانگییاطالفروشیوامثالاینهاهستندکهبایدبستهباشند.اودر
ادامه با تاکید بر این نکته که دایر بودن یا نبودن برخی مشاغل و اتخاذ تصمیم در خصوص
آنها به اســتانداران سپرده شــده ،از تدارک برنامهای جدید در حوزه شناسایی بیماران خبر
داد و گفت :بر اساس این برنامه که احتماالً تا یک هفته اجرایی خواهد شد ،احتماال تعداد
مبتالیان قطعی شناسایی شده باال خواهد رفت چراکه قصد داریم به جای آزمایش افراد
مشــکوک که اکنون صرفا در بیمارستانها و از افراد بستری صورت میگیرد ،از برخی افراد
مشکوک به صورت سرپایی هم تست بگیریم .وی افزود :در نتیجه این دستور کار یا همان
 ،Case findingمیشــود پیش بینی کرد که آمار مبتالیان در کشــورمان افزایش پیدا کند و
نتیجه احتمالی این کار از دید من ،افزایش شــمار مبتالیان و کاهش نســبت مرگ و میر به

در دسترس سالمندان خانواده باشیم

در هفته های اخیرهمه ما با بحران ناشــی از بیماری
ویروس کرونا روبرو بوده و هستیم .تعداد افراد مبتال
و مــرگ و میر براثر این بیماری دردنیا ،رو به افزایش
اســت و تاکنون درمان قطعی برای این بیماری پیدا
نشــده است .بنایراین آنچه در حال حاضردر مقابله
دکتر فرناز اعتصام
روانپزشک و عضو
بــا ایــن شــرایط از اهمیــت اصلی برخــوردار اســت،
هیات علمی
دانشگاه پیشگیری از ابتال به کرونا است .برای دستیابی به این
علوم پزشکی تهران
هدف ،بســیاری از خانواده ها به درستی تا حد امکان
ارتباطات خود را با محیط خارج از خانه کاهش داده و یا به درستی قطع کردهاند .اما
سالمندانازآسیبپذیرترینافرادنسبتبهعوارضناشیازابتالبهبیماریویروس
کروناهستند.لذاترجیحبرایناستکهتارفعهمهگیری،افرادمسنکمترینتماس
فیزیکی با محیط بیرون از خانه را داشــته باشــند .از طرف دیگر خیلی ازمردم برای
محافظت از بســتگان و عزیزان سالمند خود ارتباط خود را با آنها محدود کرده اند.
این در حالی است که افراد مسن بدلیل درجاتی از کاهش در قوای جسمانی و بعضاً
محدودیتهاییدرتواناییهایشناختیمانندتمرکزوحافظهنسبتبهافرادجوان
تر نیاز بیشتری به کمک و همراهی دیگران دارند لذا در این شرایط حمایت از آنها
در ابعاد مختلف از اهمیت بیشــتری نســبت به قبل برخوردار اســت .در این راستا
توصیه هایی ذکر می شــود :گرچه هدف این یادداشــت ،توجه به نکات مورد نیاز در
حفظ وبهبود سالمت روان سالمند در شرایط حاضر است  ،اما بسیار مهم است که
بدانیم،درهرزمانوبرایهرفرد،سالمتجسمانیواحساسامنیتفیزیکی،اصل
وپایهحسآسودگیراتشکیلمیدهدلذارفعنیازهایپایهوضروریفردسالمنداز
قبیل تأمین غذا ،اقالم بهداشتی ،داروهای مورد نیاز و آسایش و ایمنی محل زندگی
مهمتریندرجهازاهمیترادارد.فردسالمندبایدایناطمینانخاطرراداشتهباشد
که هرزمان نیازی داشته باشد ،فردی برای کمک به او در دسترس است .بهتر است
بعضی آموزش ها به سالمندان داده شود  .در مورد چگونگی شیوه های محافظت
از خود با شســتن دســت ها و تمیز کردن و ضد عفونی کردن اقالم خریداری شده تا
استفادهازمنابعمختلفحمایتیمثلدسترسیبهشمارهتلفنهایمختلفمورد
نیاز ،خدمات اورژانســی و ســرویس های حمایــت اجتماعی  .افزایــش اطالعات و
دسترسی ها احساس کنترل را در آنها افزایش می دهد.
بــا توجه به احتمال افزایش حس تنهایی در ســالمندان بخاطر محدود شــدن
روابط ،توصیه می شــود تعداد تماس های تلفنی با آنها افزایش داده شــود .صرف
وقتبرایسالمندان،گوشدادنبهصحبتهایشانوصبوریومالیمتدرتعامل
با آنها و توجه به نگرانی ها و همدلی با آنان ،نقش بســیاری در تقویت احساســات
خوب درعزیزان مسن خانواده دارد .ارسال عکس ها وفیلم هایی از اعضای خانواده
و برقراری تماس های تصویری برای افرادی که می توانند از اینترنت و شــبکه های
اجتماعیاستفادهکننددرکاهشحستنهاییوجداشدگیازمحیطافرادمؤثربوده
و با تقویت حس تعلق داشــتن وارزشــمندی  ،آنها را محافظت می کند .همچنین
افراد خانواده می توانند پیشنهاداتی برای چگونه گذراندن ساعات روز و کاهش افکار
و احساســات ناراحت کننده به عزیزان ســالمند خود داشته باشند .توصیه هایی در
موردنرمشوفعالیتروزانهدرخانه،محدودیتخوابروزبرایخواببهترشبانه،
چگونــه پرت کــردن حواس از افــکار ناراحت کننده با دعا و نیایــش ،خواندن قرآن،
گوش کردن به رادیو  ،موسیقی و فایل های صوتی آرامش بخش  ،مشاهده فیلم ها
و کلیپ های تصویری مفید و خواندن کتاب  ،می تواند ســودمند باشد .و در نهایت
به یاد داشــته باشــیم ســامت و آرامش روان دارای نقش بسیار مهمی در افزایش
سطح ایمنی بدن و افزایش توان در مقابله با کلیه بیماری ها از جمله بیماری ناشی
از ویروس کرونا است .پس بر همه ما است تا در تقویت سازوکارهای مرتبط با آن و
افزایشتواناییهایخوددرزمینهبهبودسازگاریوانطباقبامشکالت،کوشاباشیم.

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خبر داد

برنامهریزی برای رونق دوباره گردشگری
بعد از مهار کرونا

وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی گفت :بهطور حتم بعد از مهار
کرونا ،برنامهریزیهای خوبی برای رونق مجدد صنعت گردشــگری اجرا خواهد
شد و شاهد رونق و احیای این صنعت در کشور هستیم.
بهگزارششبکهخبر،علیاصغرمونسان دربارهتأثیرکرونابرصنعتگردشگری
گفت :شیوع کرونا به صنعت گردشگری آسیبهایی را وارد کرده است؛ اما از همان
روزهای اول ابتدا دستورالعمل و پروتکلهایی را برای واحدهای اقامتی سراسر کشور
صــادر کردیم ،برنامههای نوروزی لغو شــد و موضوع رعایت مســائل بهداشــتی در
تمــام محیطها و اماکن تحت نظارت این وزارتخانه بهطور جدی در دســتور کار قرار
گرفت .او گفت:یکی از مســائلی که از همان روزهای ابتدای شــیوع کرونا با آن روبه رو
شــدیم مراجعه مردم برای لغو تور ،بلیت و یا اقامتی بود که از قبل رزرو کرده بودند
که از آنها خواســتیم به جای لغو این رزروها ،زمان ســفر خود را به بعد از مهار کرونا
منتقل کنند و خوشبختانه شاهد همکاریهای بســیار خوب مردم بودیم و این قول
را نیــز بــه هموطنان میدهیم که بعد از مهار کرونا رزرو بلیت ،تــور و یا اقامت آنها
بدونافزایشقیمتدرزمانمناسباعمالشود.مونسان درباره اختصاصسهمیه
بنزین سفر برای بعد از مهار کرونا نیز گفت :این موضوع جزو اختیارات دولت است و
با توجه به اهمیتی که رئیس جمهوری برای صنعت گردشگری قائل است مطمئن
هستم که دولت محترم با اتخاذ تدابیر گوناگون از این صنعت حمایت خواهد کرد .او
باقدردانیازمردمبرایهمکاریدرکاهشسفرهاگفت:خوشبختانهبررسیهانشان
میدهد در مجموع  54درصد سفرها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته
است .این قول را به مردم عزیزمان میدهیم که بعد از مهار کرونا بستر بسیار خوبی
برای سفر و گردشگری برای همه هموطنان فراهم خواهد شد و یک فرصت خوب
برایرونقمجددصنعتگردشگریبهوجودخواهدآمد.

شناسایی ۲۲۰۶مورد جدید و ۲۰۷۷فوتی کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی 2206مورد جدید بیماری کرونا در کشور
خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر کیانوش جهانپور گفت :از ظهرروز سه شنبه تا ظهر
روز چهارشنبه و براساس یافتههای قطعی آزمایشگاهی ۲۲۰۶ ،مورد جدید ابتال
به بیماری کووید ۱۹-در کشور شناسایی شد و مجموع مبتالیان به این بیماری در
ایران به  ۲۷۰۱۷نفر رسید .وی گفت :خوشبختانه تاکنون  ۹۶۲۵نفر از مبتالیان به
کووید ۱۹-در کشور ،بهبود یافته و ترخیص شده اند.
بــه گفتــه جهانپور ،با جــان باختن  ۱۴۳بیمار مبتــا به کوویــد ۱۹-در طول ۲۴
ساعت گذشته ،تعداد درگذشتگان براثراین بیماری تا  ۶فروردین  ۱۳۹۹به ۲۰۷۷
نفر رسید .جهانپور افزود :تاکنون بیش از  ۴۷میلیون و  ۵۰۰هزارنفر از نظر ابتال به
کووید ۱۹-در کشورغربالگری شده اند و طرح بسیج ملی مقابله با کرونا با قدرت
در کشور در حال اجرا است و الگوی موفقی برای سایر کشورها به حساب می آید.
نسبتمبتالیاندرکشورماناست،چراکهاینطرحمنجربهشناساییافرادمبتالیبیشتری
میشود.رئیسی درپاسخبهسوالیدرخصوصاخباروشایعاتدربارهتولیدواکسنویروس
کرونای جدید گفت :فارغ از صحت و سقم اینکه برخی کشورها ادعاهایی در این خصوص
مطرح میکنند و برای ما قابل بررسی نیست ،باید بگویم که از دید خوش بینانه ،دست کم
۴تا ۶ماه طول میکشد واکسنی تولید و به بازار عرضه شود.
وی در ادامه افزود :نکته قابل توجه در خصوص این ویروس این است که مشابه ویروس
سارسنیستکهازبینبرود،بلکهاحتماالبهمانندویروسآنفلوانزایفصلیباقیمیماند
و هر سال در فصلش بازخواهد گشت .بر این اساس امیدواریم که هرچه سریع تر واکسنش
ساخته و به جهانیان عرضه شود .البته باید بدانیم نتیجه یک تحقیقات در چین نشان داده
که افراد مبتال به این ویروس بعد از بهبود تا حدود  40هفته مصون هستند .او در پاسخ به
سؤال دیگری درباره کشف ویروس جدید در چین با نام «هانتا» گفت :قبل از هر چیز بهتر
است یادآوری کنم که ویروس های زئونوتیک یا همان ویروس های مشترک میان انسان و
حیوان در کشور چین مشکل بزرگی هستند ،اما درباره ویروس هانتا ،به رغم آنکه باید تأکید
کنیم بر اساس چارچوب های سازمان بهداشت جهانی همه هشدارها مهم هستند و باید
جدیگرفتهشوند،امابابتویروسهانتابایدبگویمکهویروسینیستکهنگرانشباشیم.

