
کرونا ویروس در حالی مردم بســیاری از کشورهای را خانه 
نشــین و به بحران اقتصادی و اجتماعی دامن زده اســت 
که در کشورهای اروپایی به تشدید خشونت علیه زنان نیز 

منجر شده است. 
کشــورهای اروپایی به رغم آنکه ادعــای حمایت از حقوق 
زنان را ســر می دهند اما در عمل دارای باالترین آمارهای 
آشــکار و چنهان خشــونت خانوادگی علیه زنان هســتند 
که در روزهای کرونایی شــدت گرفته اســت چنانکه زنان 
فرانســوی  ای که در دوران قرطینه عمومی مورد خشــونت 
خانگی قــرار می گیرند، برای اطالع نهادهــای مربوطه به 
داروخانه هــا مراجعه می کنند و از عبارت رمزی برای اعالم 
خشونت استفاده میکنند! زنان فرانسوی برای آشکار کردن 
خشونت همسرانشــان در خانه، به داروخانه های این کشور 
رفتــه و با بیان رمزواژه ای دیگــران را آگاه می کنند.پایگاه 
خبری "یورونیوز" نوشــت، زنی در شهر "نانسی" در شرق 
فرانســه به نزدیک تریــن داروخانه محل رفتــه و با گفتن 
رمزواژه »ماســک 19« به متصدی داروخانــه فهماند که 

قربانی خشونت خانگی به دست همسرش شده است !
متصــدی داروخانه که این رمز را می شــناخت، موضوع را 
به پلیس خبــر داد و ماموران پــس از دقایقی، با مراجعه 
به منزل آن زن، همســرش را بازداشت کردند.داروخانه از 
معدود جاهایی اســت که شهروندان در کشورهای قرنطینه 
شــده اروپا اجازه دارند برای رفتن به آنجــا از خانه خارج 

شــوند.با آغاز اجرای مقررات قرنطینه عمومی در بسیاری 
از کشورهای اروپایی، برخی از شــهروندان ناگهان خود را 
در معرض آزار و سوء استفاده شریک زندگی یافتند؛ موارد 
خشــونت و آزار خانگی در دوران قرنطینه در کشــورهای 
اروپایی رو به فزونی گذاشــته و قربانیان نیز غالبا از ترس، 
قــادر نبوده اند با خروج از خانه یا حتی تلفنی، این موارد را 

به پلیس گزارش کنند.
"مارلن شیاپا"، وزیر برابری های جنسیتی و مبارزه با تبعیض 
در فرانســه گفته اســت به افراد قربانی خشــونت خانگی 
پیشــنهاد شــده که در صورت امکان، موضوع را با مسئول 
یا متصدی داروخانه مطرح کنند و اگر نتوانستند در مغازه 
صحبت کنند، فقط از واژه رمزی ماسک 19 استفاده کنند. 
در همین حال طبق آمار نهاد مبارزه با خشونت خانگی در 
انگلیــس، در پی ایجاد محدودیت تردد و برقراری قرنطینه 
در این کشور، خشونت خانگی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده 
است.نهاد "مبارزه با خشونت خانگی" در انگلیس از افزایش 
۲۵ درصدی خشونت میان زوجین در این کشور خبر داد.، 
این نهاد در هفته گذشــته از افزایــش صدها تماس برای 
درخواســت کمک خبر داد! با ایجاد محدودیت و برقراری 
قرنطینه در انگلیس، تماس های خشونت خانگی ۲۵ درصد 
افزایش داشته است.بر اســاس آمار وبسایت ملی مبارزه با 
خشــونت خانگی در انگلیس، مراجعه به این وبسایت 1۵0 
درصد نسبت به ماه فوریه افزایش داشته است.  تسنیم

ســردار عطائی اقدامات این پلیس را در ایام نوروز 99 تشریح 
کرد و گفت: حدود 1۳ هزار گشــت انتظامی به همراه ۳ هزار 
گشت پیاده با رعایت مسائل بهداشت فردی و جمعی شبانه روز 
در راســتای تامین امنیت داخلی کشور فعال بودند که منجر 
به افزایش قــدرت کنترل جرایم و تامین امنیت مطلوب تر در 

نوروز 99 شد.
ســردار "حمید عطائی" جانشین پلیس پیشگیری ناجا ضمن 
تشــریح اقدامات فراگیر پلیس پیشــگیری ناجا برای تامین 
امنیــت در تعطیالت نــوروز اظهار کرد: پلیس پیشــگیری با 
تشکیل قرارگاه نوروزی ابوذر، پیشگیری از وقوع جرم، کمک 
بــه مهار و کنترل شــیوع ویروس کرونا برای حفظ ســالمت 
عمومــی جامعه و مشــارکت در اجرای طــرح فاصله گذاری 
اجتماعــی را از اولویت های ماموریتی این پلیس در تعطیالت 

نوروزی برشمرد.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه قرارگاه نوروزی ابوذر توانسته 
با مدیرت منســجم و کارآمد فرآینــد تامین نظم و امنیت در 
سراســر کشور را مدیریت کند، گفت: در جریان این ماموریت 
که از روز های پایانی ســال 9۸ آغاز شــد و تا پایان تعطیالت 
نــوروزی ادامه داشــت، نزدیک به 1۳ هزار گشــت انتظامی 
شامل ۸ هزار و ۵00 گشت خودرویی و ۴ هزار و ۵00 گشت 

موتور سوار به همراه ۳ هزار 
گشت پیاده با رعایت مسائل 
بهداشــت فــردی و جمعی 
به صــورت شــبانه روزی در 
راستای تامین امنیت داخلی 
کشور فعال بودند که مجموع 
ایــن فعالیت هــا منجــر به 
افزایش قدرت کنترل جرایم 
و تامین امنیت مطلوب تر در 

نوروز 99 شد.
وی افزود: بــه دلیل اهمیت 
در  بازرســی  ایســتگاه های 
تردد هــای  از  جلوگیــری 
غیرضروری بین شهری برای 
بــا همه گیر شــدن  مقابله 
ویروس کرونا همچنین ارتقاء 

احســاس امنیت هم وطنان عزیز، افــزون بر یک هزار و 1۳۷ 
ایستگاه بازرسی شــامل 10۶ ایســتگاه بازرسی ثابت، ۷۷۵ 
پســت بازرسی موقت و ۲۵۶ ایســتگاه بازرسی موقت در ایام 
نوروز برای نقاط مختلف از جملــه مبادی ورودی و خروجی 

شهر ها فعال بودند که در نوع 
خود نقش موثری در کاهش 
بیماری کرونا  انتقال  زنجیره 
و پیشــگیری از وقوع جرایم 

داشتند.
انتظامی  ارشــد  مقــام  این 
بــا تاکید بــر اینکــه انجام 
تمام  در  انتظامی  گشت های 
ســطوح تاثیر بســیاری در 
پیشــگیری از وقــوع جرایم 
و افزایش کشــفیات در بازه 
زمانی ۲۸ اســفند 9۸ تا 1۶ 
فروردین 99 داشــته است، 
به  توجه  بــا  کــرد:  تصریح 
پلیس  ناپذیر  انکار  اصل  این 
پیشگیری گشت های خود را 
در بخش های کالنتری، پاسگاه و یگان های امداد و به صورت 
خودرویی، موتوری و پیاده ســاماندهی کرده بود که این امر 
منجر به افزایش ۲۳ درصدی کشفیات موادمخدر، افزایش ۲۲ 
درصدی کشفیات سرقت ها و افزایش 19 درصدی دستگیری 

سارقان در مقایسه با مدت مشابه آن شده است.سردار عطائی 
با اشاره به عملکرد سایر یگان های تابعه این پلیس خاطرنشان 
کرد: کارکنان انتظامی مستقر در گیت های ورودی و خروجی 
فرودگاه و ایســتگاه های راه آهن با همکاری کارکنان جمعیت 
هالل احمر و بهداشــت و درمان اقدام به تب سنجی مراجعان، 

غربالگری و عودت افراد مشکوک به ویروس کرونا می کردند.
جانشــین پلیس پیشــگیری ناجا در بخش دیگری از سخنان 
خود بــه تالش بی وقفــه و قابل تقدیر کارکنــان یگان های 
حفاظت از ســازمان ملی و زمین و مسکن در ۴00 شهرستان 
برای جلوگیری از زمین خواری اشاره کرد و گفت: نتیجه این 
تالش های ارزشــمند رفع تعــرض از ۲۸۴ فقره اراضی دولتی 
در تعطیالت نوروز است.وی تشدید اقدامات حفاظت از منابع 
طبیعی و ملی در تعطیالت نوروزی و ممانعت از حضور مردم 
در عرصه های طبیعی و محیط های جنگلی توســط یگان های 
انتظامی و یگان حفاظت ســازمان جنــگل ها، و اجرای طرح 
خلوت سازی توســط محیط بان های یگان حفاظت از محیط 
زیســت کشــور که منجر به عدم تجمع انسانی در پارک ها و 
بوســتان و در نهایت حفظ ســالمت عمومی جامعه در مقابله 
با ویروس کرونا شــد را از دیگر اقدامات موثر توســط پلیس 

پیشگیری ناجا در تعطیات نوروز 99 برشمرد.  میزان

علیرضا زالی فرمانده مدیریت مقابله با بیماری کرونا 
در شــهر تهران که مهمان دویست و هفتمین 

جلســه علنی شــورای شــهر تهران بود، در 
گزارش عملکــرد این نهاد گفــت: در اولین 
روز شــکل گیری ستاد آقای هاشمی و دیگر 
مدیران شــهری و همچنین اعضای شــورای 

شــهر تهران در ســتاد حضور پیدا کردند و با 
من تماس گرفتند و از این ســتاد و برنامه های آن 

حمایت کردند که جای تشکر قدر دانی دارد.
وی افــزود: بســیاری از اقدام ها در مدیریت شــهری برای 
شــهروندان رضایت خاطر ایجاد کرد که در اینجا نیز نقش 
مدیران خدمات شــهری شــهرداری تهران پــر رنگ بود.
فرمانده مدیریت مقابله با بیماری کرونا در شهر تهران ادامه 
داد: شهر تهران شهر پیچیده ای است و مختصات متفاوتی 
دارد که این ویژگی  آن را از دیگر شــهرها متمایز می کند. 
یکی از ویژگی های شــهر تهران جمعیت آن است، چراکه 
تراکم جمعیت در مناطق مرکزی و جنوبی تهران باالســت 
و در بســیاری از شــهر های کشــور این ظرفیت جمعیت 
وجود نــدارد و باید گفت یکی دیگر از موارد شــهر تهران 
یک میلیون جمعیت شــهر است که گاهی برابری می کند 
با جمعیت یک شــهر کشــور که باز هم شکل مدیریت در 

پایتخت را با چالش جدی مواجه کرد.
زالی ادامــه داد: مجموع مرگ و میر در شــهر تهران 0.۲ 

درصد بود و اگر بــه کل جمعیت مراجعه کننده به 
بیمارســتان تقســیم کنیم 1.۳ درصد می شود 
کــه این رقم مطلوب اســت .فرمانده مدیریت 
کرونای شــهر تهران افزود: اگر بخواهیم این 
سوال را بپرسیم تا کی با ویروس کرونا درگیر 
هستیم، بستگی به شکل دخالت و عملکرد ما 
دارد و اگر مداخالت کم باشد داستان مقابله با 
کرونا متفاوت خواهد بود و من پیش بینی می کنم 
شــکل مداخالت در پایتخت در حد متوسط بوده و ما 
نتوانســتیم به شکل سختگیرانه مداخله کنیم. او بیان کرد: 
در شــهر تهران همچنان شــیب صعودی بیماری کرونا را 
شاهد هســتیم و در برخی از روز ها شــکل آمار سینوسی 

می شود. 
فرمانده مدیریت کرونای شــهر تهران افزود: در هفته آینده 
با تعداد بیشتر مبتالیان رو به رو هستیم و حضور پر شمار 
شهروندان در سه روز گذشته در پایتخت آثار خود را نشان 
خواهد داد و این آثار تا 9 روز آینده مشــخص می شــود، 
تلفات آن نیز تا دو هفته آینده معلوم می شود و نباید گفت 
شلوغی دو روز پیش در پایتخت هیچ اثری نداشت. او بیان 
کرد: برنامه ریزی برای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
انجام شده است و تأکید من این است که باید از تصمیمات 
عجوالنه پرهیز کرد، زیرا این شــکل تصمیم گیری موجب 

آسیب بیشتر می شود.

درخواست از مردم برای اهدای خون
سخنگوی ســازمان انتقال خون با درخواست از مردم 
برای اهدای خون، گفت: اهــدای خون در مراکز این 
ســازمان در محیطی کامال اســتریل انجام می شود؛ 
ضمن اینکــه ویروس کرونا از طریق خون انتقال پیدا 
نمی کند. بشــیر حاجی بیگی، ســخنگوی ســازمان 
انتقال خون در باره وضعیت خون در سیستم درمانی 
کشور، اظهار داشت: در اسفند ماه به طور متوسط ۳۵ 
درصــد کاهش مراجعه کننــده و اهداکننده خون در 
کشــور داشــته ایم که این میزان در استان های البرز، 
تهران، ایــالم، آذربایجان غربی و آذربایجان شــرقی 
به ۴0 درصد نیز رسیده اســت.وی با دعوت از مردم 
به اهــدای خون، افزود: در همــه مراکز اهدای خون 
کشور تمامی دســتورالعمل های الزم رعایت می شود 
و ایــن اهدای خون در محیطی کاماًل اســتریل انجام 
می شود و هیچ خطری سالمت اهداکنندگان را تهدید 
نمی کند. سخنگوی ســازمان انتقال خون با اشاره به 
انجام معاینه و مشاوره پزشکی از مراجعه کنندگان به 
مراکز اهدای خون، خاطرنشان کرد: اگر فردی دارای 
عالیم سرماخوردگی باشد از اهدای خون معاف شده 
و ایــن فرد می تواند پس از یک مــاه مجدداً به مراکز 

اهدای خون مراجعه کند.  فارس

آخرین مهلت ثبت نام سرباز امریه 
وزارت علوم

متقاضیان ثبت نام در فراخوان سرباز امریه وزارت علوم 
تا امروز  فرصت دارند در این فراخوان ثبت نام کنند.

بر اســاس این فراخوان تمامی مشــموالن وظیفه و 
دانش آموختگانی که تمایل به گذراندن دوره سربازی 
خــود در قالب نیروی امریه ارتباط با صنعت را دارند، 
با داشــتن برگه اعزام با تاریــخ 01/0۴/1۳99 جهت 
اطالع از اعالم نیاز اســتان ها، شرایط جذب و مدارک 
مورد نیاز از یکم فروردین فرصت دارند نسبت به ثبت 
نام برای این فراخوان اقدام کنند.فرصت ثبت نام برای 
فراخوان سرباز امریه وزارت علوم فردا بیستم فروردین 
مــاه 1۳99 پایــان می پذیرد و عالقه منــدان تا فردا 
می توانند نســبت به ثبت نام در ســایت امریه وزارت 
علوم بــه نشــانی www.amriye.msrt.ir اقدام 
کنند.همچنین نتایج اولیه این ثبت نام جهت تایید یا 
رد درخواست در تاریخ ۲۶ فروردین ماه 1۳99 اعالم 

خواهد شد. ایسنا 

وضع تهران در مقابله با کرونا 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: مسؤوالن به 
دلیل ترس از پیامدهای اقتصــادی و ایجاد نافرمانی 
های مدنی اقتدار الزم بــرای وضع قوانین و مقررات 
سختگیرانه با هدف مقابله با کرونا را در تهران ندارند.
 محسن هاشمی رئیس شــورای اسالمی شهر تهران 
در ابتدای جلســه امروز شورای شهر تهران گفت: در 
آستانه والدت امام زمان)عج( قرار داریم که امیدواریم 
با ظهور حضرت گشایشــی برای همه حاصل شــود.
رئیس شــورای اسالمی شهر تهران گفت: این ازدحام 
در سیســتم حمل و نقل عمومی و میادین میوه و تره 
بار نشــان می دهد که وضعیت کالنشهر تهران با ده 
میلیون جمعیت قابل مقایســه با سایر شهرها نیست.
محسن هاشمی ادامه داد: اگر قرار است پاندمی کرونا 
را شکســت بدهیم باید شــرایط متفاوتی را از تنظیم 
قوانین و مقررات برای شــهر تهران وضع کنیم و این 
درســت نیســت که بخواهیم همه مشکالت را هم به 

گردن مردم بیاندازیم.  فارس

در مبارزه با کرونا فریب الکل را نخورید
سرپرست دانشکده علوم پزشــکی ساوه گفت: از بین 
رفتن ویروس کرونا با شــرب الکل اتانول هیچ ســند 
علمی ندارد. دکتر مهدی مصری اظهار کرد: اســتفاده 
از الکل اتانول بــرای از بین بردن ویروس کرونا داخل 
بدن هیچ سند علمی ندارد و در محافل علمی پذیرفته 
نیست.وی افزود: متاســفانه تعدادی از مردم به علت 
عدم آگاهــی از این موضوع، الکل هــای تقلبی حاوی 
متانول مصرف کرده و جان خود را از دســت داده اند.

این متخصص پزشــکی قانونی و فلوشیپ سم شناسی 
گفت: یکی از دالیل فوت بیماران فاقد مشکل زمینه ای 
یا بیماری خاص در بحث کرونا در کشــورهای غربی، 
مصرف طوالنی مدت الکل اتانول یا همان مشــروبات 
الکلی است.وی گفت: مصرف مزمن الکل اتانول سبب 
تغییرات عملکردی در ســلول های میــوکارد قلب و 
تغییرات QT طوالنی )پیش زمینه ای بی نظمی قلبی( 

می شود.  ایسنا

تمرکز سازمان تامین اجتماعی بر 
بیماری های نوپدید

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت: تمرکز 
بر مخاطرات سالمتی ناشــی از بیماری های نوپدید و 
بازپدید از مهمترین اهداف معاونت درمان این سازمان 
در سال 99 اســت. امیرعباس منوچهری در خصوص 
طرح هــا و برنامه های معاونت درمان ســازمان تامین 
اجتماعی در سال 99 اظهار داشت: اصالح روش اداره 
مراکز درمانــی ملکی و همچنیــن تخصیص منابع و 
بودجه ریزی در مراکز ملکــی از مهمترین طرح ها در 
ســال 99 به شــمار می رود.وی با اشــاره به اهمیت 
استقرار نظام نوین سطح بندی خدمات درمانی سازمان 
تامین اجتماعی نیز در ســال 99 ادامــه داد: اصالح 
ساختار راهبری بخش درمان و توسعه زیرساخت ها به 
منظور پاسخ دهی به نیازهای جدید همچون تمرکز بر 
مخاطرات ســالمتی ناشی از بیماری های نوپدید و باز 
پدید، تغییرات دموگرافیک و سالمندی نیز در دستور 

کار معاونت درمان قرار گرفته است. ایرنا

تغییر ترکیب پسماندهای استان تهران 
در پی شیوع ویروس کرونا

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره 
به اینکه اواخر هر ســال همزمــان با خانه تکانی حجم 
عظیمی از پســماند در کل شهر تولید می شود، گفت: 
در اسفند ماه سال 9۸ متاسفانه به  دلیل شیوع ویروس 
کرونا آنالیز و ترکیب پســماند در استان تهران تغییر 
کرد و این تنها مربوط به ایام نوروز نیست بلکه تقریبا 
از اســفند ماه و همزمان با شیوع این ویروس در ایران 

این اتفاق افتاده است. ایسنا
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گزارش

 کمیته اطالع رســانی ستاد ملی مبارزه با کرونا در اطالعیه ای 
مــوارد مهمی از طــرح فاصله گذاری هوشــمند را که از ۲۳ 
فرودین در اســتان های کشــور و از ۳0 فروردین در تهران به 

اجرا در می آید، برای اطالع عموم مردم منتشر کرد.
در این اطالعیه که روز ســه شنبه انتشــار یافته، آمده است: 
ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم عزیز ایران در اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با ویروس کووید 19 
و با توجه به مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا در مورد طرح 

فاصله گذاری هوشمند، موارد زیر به اطالع عموم می رساند:
1- بــا توجه به ماهیت گســترش و قابلیت بیمــاری کووید 
19)کرونا( فاصله گــذاری اجتماعی مهم ترین راهکار کنترل 
همه گیری این بیماری است و رعایت این فاصله تاز مانی که 
که بیماری در جامعه درچرخش باشــد ضروری و با عنایت به 
اینکــه می تواند تا 9۵ درصد مانع از شــیوع گردد، باید ادامه 

یابد.    
۲ - طرح فاصلهگذاری هوشــمند ادامه طــرح فاصلهگذاری 
اجتماعی است که از اسفند ماه همزمان با شیوع بیماری کرونا 
در ایران اجرا شــده و در این مرحله، صرفا مشــاغل »غیر پر 
ریسک« همراه با التزام به  رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۲۳ 
فرودین در استان های کشور و از ۳0 فروردین در تهران مجوز 

فعالیت پیدا میکنند. 
۳ - سیاســت کلی و راهبرد عمومی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
همچنان اســتمرار اصل »در خانه بمانیم« اســت و خروج از 
منزل تنها درصورت اضطرار و بصورت بسیار محدود با رعایت 
دقیق و کامل دستورالعمل های بهداشتی برای مقابله با کرونا 

ممکن می باشد. 

۴ - بخش های تولیدی - اصناف و مشــاغل مشخص شده در 
طرح برای خدمت رســانی به مردم نیز با اجرای دستورالعمل 
های تخصصی و عمومی بهداشــتی مصــوب و ابالغی وزارت 
بهداشــت درمان و اموزش پزشکی امکان فعالیت کسب و کار 

خواهند داشت. 
۵ - با تالش مستمر و هماهنگی بین اتاق بازرگانی و اصناف و  
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی دستور العمل های 
بهداشــت صنوف و کسب و کارها تدوین و طی روزهای آینده 
در اختیار عموم قرار خواهــد گرفت و هرگونه فعالیت صنفی 

منوط به اجرای این دستورالعمل ها خواهد بود.  
۶ - براســاس برنامه ریزی انجام شده کلیه صنوف موظف به 
ثبت نام و اخذ تعهد از صاحبان کارگاهها و صنوف در ســایت 
وزات بهداشت )مبنی بر رعایت دستورالعمل¬های بهداشتی( 
خواهد بود  و پــس ازدریافت  کد مجوز فعالیت صادر خواهد 

شد.
۷ - بــا اجرای این طــرح، تعطیلیهای پایه )شــامل تعطیلی 
مدارس، دانشــگاهها، ورزشــگاهها، مراکــز فرهنگی، هنری، 
مشاغل پرریســک و ... ( و همچنین ممنوعیت ترددهای بین 

استانی، تا اطالع ثانوی ادامه خواهد یافت. 
۸ - مراکــز اداری نیز از تاریــخ ۲۳ فروردین با رعایت اصول 
بهداشــتی، به جای یک سوم، با دو سوم کارمندان خود فعال 

خواهند شد و ساعت کاری از ۷ صبح تا 1۴ خواهد بود.
در پایان ضمن تشــکر مجدد از مردم عزیز ایران اســالمی در 
همراهی و همکاری ومشــارکت جمعی بــرای مقابله با کرونا 
اطالعات تکمیلی  و ســایر مراحل اجرایی  بصورت شفاف در 

اطالعیه های بعدی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
در همین حال وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در 

نامه ای به وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی کشــور و با 
توجه بــه ضرورت رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و الزامات 
سالمت محیط و کار، راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19 
را ابالغ و بر اجرای آن تاکید کرد.دکتر ســعید نمکی در این 
نامه ضمن تاکید بر ضرورت فاصله گذاری اجتماعی به منظور 
کاهش آمار ابتال به کووید 19، براساس مطالعات، این طرح را  
در بعضی همه  گیری ها تا بیش از 9۵ درصد در کاهش موارد 
و گســترش بیماری، موثر دانست. در متن نامه وزیر بهداشت 
آمده است:» داشتن فاصله مناسب در روابط اجتماعی به این 
معنی است که فاصله فیزیکی از سایرین به اندازه ای باشد که 
انتقال بیماری صورت نگیرد. این نوع برخورد در همه گیری ها، 
جایگاه ارزشمند و بسیار خاصی دارد. فاصله فیزیکی امن برای 
جلوگیری از ابتال به بیمــاری کرونا )کووید-19( حداقل یک 
متر اســت. بدیهی اســت که رعایت این فاصلــه تا زمانی که 
بیماری در جامعه در چرخش باشد، ضروری بوده و باید ادامه 
یابد. به بیــان دیگر با توجه به قابلیــت انتقال باالی ویروس 
کرونــای جدید، حتــی ابتالی یک نفر و عــدم رعایت فاصله 
مناسب در یک جمعیت، می تواند به طور انفجاری باعث انتقال 
ویروس در افراد آن جمعیت شــود. بعد از تماس احتمالی که 
ممکن اســت منجر به ابتالی فرد به بیماری کووید 19 شود، 
حداقــل باید یک دوره کمون )معادل 1۴ روز( بگذرد تا بتوان 
اطمینان داشت که آیا فرد مبتال و عالمت  دار شده است یا نه، 
اما روی دیگر ســکه، افرادی هستند که با طی دوره کمون به 

ویروس مبتال می شوند ولی عالمتی ندارند.
با توجــه به این که افراد بدون عالمت نیــز می توانند بیماری 
را به ســایرین منتقل کنند، این گروه بی عالمت چون عموماً 
به عنوان فرد ســالم فرض می شوند، به صورت بالقوه می توانند 

برای ســایرین خطرناک تر باشــند. بنابراین وقتی ویروس در 
جامعه در حال چرخش باشد و فاصله اجتماعی مناسب رعایت 
نشــود، دوره های کمون بیماری برای هر فــرد همواره پایان 
طوالنی تری را بــرای اپیدمی ایجاد خواهــد کرد.در حقیقت 
هنوز وضعیت گســترش بیماری به گونه ای است که نمی توان 
گفت چه زمانی می توان به زندگی عادی برگشت و شاید بتوان 
گفت که این گونه زندگی با فاصله گذاری اجتماعی، تا مدت ها 

به عنوان روش زندگی معمولی باید در نظر گرفته شود.
مطالعات دقیق نشــان داده که فاصله  گــذاری اجتماعی در 
بعضی همه گیری ها تا بیــش از 9۵ درصد در کاهش موارد و 
گسترش بیماری نقش داشته است. اما شرط اساسی آن است 
که از ابتدای امر به درستی برای آن برنامه ریزی و همه جوانب 
علمی و اجرایی آن در نظر گرفته شــده باشــد. در ابتدا باید 
این موضوع برای همه روشــن شــده باشد که برای اثربخشی 
اســتراتژی فاصله گیری اجتماعی، باید پذیرفت که این اقدام 
بــرای یک مدت طوالنــی به اجرا در خواهد آمد.در شــرایط 
فعلی و با توجه به ماهیت، گســترش و قابلیت انتقال بیماری 
کوویــد 19، فاصله گیری اجتماعــی از مهم ترین راهکارهای 
کنترل این همه گیری می باشد. از اینرو این وزارت در راستای 
سیاست های ســتاد ملی مدیریت کنترل بیماری) کووید 19 
( راهنماهای گام دوم مبــارزه با کووید 19 با تأکید بر فاصله 
گذاری اجتماعی و الزامات ســالمت محیــط و کار را تدوین 
و ابالغ نموده اســت. به پیوســت، راهنمای گام دوم مبارزه با 
کووید 19 و فاصله گذاری و الزامات ســالمت محیط و کار در 
محیط های اداری جهت اســتحضار و بهره برداری ارسال می 
گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرا و نظارت 

بر آن اقدامات الزم معمول گردد.« ایرنا

کمیته اطالع رسانی ستاد مبارزه با کرونا  ضمن صدور اطالعیه ای اعالم کرد 

شرایط  اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند 

شتابزدگی در تصمیم گیری ها موجب بحران جدید می شودکرونا و تشدید خشونت علیه زنان در اروپا

جانشین پلیس پیشگیری ناجا خبر داد

فعالیت ۱۳ هزار گشت پلیس در نوروز ۹۹


