
شمارههفتصدوپنجاهوششهفتتیـرنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

چرا باید استفاده از ماسک الزامی شود؟
»طرحالزاماستفادهازماسکدرنقاطیکهضروریباشد،تصویبوابالغخواهدشد«؛اینبخش
مهمیازسخنانرئیسجمهوردرجلسهروزشنبه)31خرداد(ستادملیمقابلهباکرونایکشور
بود.بهگزارش»سالمت«،حسنروحانیدراینجلسهبااشارهبهاینکهطرحالزاماستفادهازماسک
احتماالتا2هفتهآیندهتصویبخواهدشد،اظهارداشت:»بایدبهموضوعفاصلهگذاریتوجهشود
ودرتجمعاتحضورپیدانکنیم.همچنینبهداشتفردیرامراعاتکنیموحتماماسکبزنیمزیرا

ماسکمیتواندپیشگیریوکمککندتازنجیرهانتقالبیماریقطعشود.«
بااینمقدمهسراغیافتنپاسخاینپرسشمیرویمکه»آیااستفادهازماسکبایدالزامیشود؟«گروهی
ازکارشناسانومشاورانسازمانبهداشتجهانیدرتحقیقیبهارزیابیوبررسیاینموضوعپرداختند.
پژوهشگرانمؤسسهفناوریماساچوستوامآیتیدراینتحقیقبااستفادهازدوربینهایپرسرعت
وحسگرهایقویبهطوردقیقمتوجهشدنددرهربارعطسهیاسرفهچهرویمیدهد.آنهادریافتند
درهرباربازدم،ابریکوچکوسریعازگازآزادمیشودکهحاویذراتمایعدراندازههایمختلف

استوکوچکترینذراتموجوددراینابرمیتوانندتافاصلهزیادیمنتقلشوند.اینتحقیقکه
درشرایطآزمایشگاهیانجامگرفتنشاندادسرفهمیتوانداینذراتمایعراتا۶متروعطسهکه

سرعتبیشتریدارد،میتواندتا۸مترپراکندهکند.
کارشناسانارشداینتحقیقمیگویندکهبایدبهمفهومفعلیوموجود»فاصلهایمن«فکرکنیمزیرا
بازدمانسانوعطسهوسرفهابریازگازاستکهسرعتزیادیداردومیتواندتافاصلهزیادی
پراکندهشودوذراتوقطراتیبههمهاندازهرادرمحیطاطرافشمنتشرکند.پساینباورکه1یا
2مترفاصلهایمناستواینذراتدراینفاصلهبههرحالرویزمینمیافتند،مطابقتیباآنچه
ارزیابیواندازهشده،ندارد.بهنظراینمحققاندرموقعیتهایخاصی،بهویژهدرمحیطهایبسته
کهجریانهوایخوبیندارد،استفادهازماسکخطرابتالبهبیماریراکاهشمیدهد.برایمثال
وقتیبافردیکهمبتالبهبیماریاستتماسدارید،ماسککمکمیکندکهجریانهوایتنفسیاو

بهشمانخوردوانبوهیازویروسهاراازصورتودهانشمادورنگهمیدارد.
البتهماسکهاینازکویکبارمصرفجلویورودذراتخیلیریزموجوددرهوارانمیگیرند
چونهیچفیلتریندارندوخاصیتریزپاالییهمندارندامابههرحالجلویابرپرسرعتیازذرات

رامیگیرندونمیگذارنددرهواپخششوندبنابراینالزماستهمیشهازماسکاستفادهکنیم.
پساگراینشواهدتاییدشودبایدگفتاستفادهازماسکبهاندازهفاصلهگذاریاجتماعییاحتی
خیلیبیشترازآنمؤثراست.البتهماسکبایدبهطوردرستوبهصورتیکههمهاجزایبینیرا
بپوشاند،استفادهشودووقتیهممرطوبشد،افرادبایدبااحتیاطآنهارابردارندتابراثرتماسبا
آنهادستهایخودراآلودهنکنند.البتهتحقیقاتنشانمیدهداستفادهازماسکدرزمانهایطوالنی
باعثشدهپیرویواجرایدستوراتبهداشتیبهمرورمیانافرادکاهشپیداکند.سازمانجهانی
بهداشتبرایجلوگیریازگسترشبیماریتوصیهمیکندازهرکسکهسرفهیاعطسهمیکند
حداقل1مترفاصلهبگیریدوتوصیهمیکندکسانیکهبیمارهستندیانشانههایبیماریدارنداز
ماسکاستفادهکننداماتوصیهکردهافرادسالمفقطدرصورتیکهنگرانابتالیاحتمالیدیگرانهستند
یاخودشانسرفهوعطسهمیکنند،ازماسکاستفادهکنند.ضمناتحقیقاتجدیدنشانمیدهدذرات
ناشیازسرفهوعطسهخیلیبیشترازآنچهتصورمیشد،پراکندهمیشوندوتأکیدمیشوداستفاده
ازماسکهمراهباشستنمرتبدستهاهمچنانتنهاراهکارمفیدومؤثردرمقابلهباکرونااست.
منبع:بیبیسی

خبــر

درحالیکهکروناهمچنان
درحالشیوعاستوهنوز
هیچپایانیبرایآنمتصور
نیست،بازگشاییمدارسو
دانشگاههایکیازدغدغههای

خانوادههایایرانیاست.
بازگشاییها وضعیت »سالمت«، گزارش به
برایمدیرانآموزشیکشورهمناروشناست
وسناریوهایگوناگونیبرایبازگشاییدرنظر
گرفتهمیشود.البتههفتهگذشتهودرجلسه
ستادملیکرونااعالمشدکهقراراستمدارس
ودانشگاههااز15شهریورماهسالجاریفعالیت

وکارخودراآغازکنند.
اینخبرراحسنروحانی،رئیسستادملیمقابله
باکرونادرتشریحمصوباتجلسهاینستاد
اعالمکردواظهارداشت:»تصمیمگرفتهشده
کهدانشگاههااز15شهریورفعالیتخودراآغاز
کنندوبخشیازفعالیتهادرفضایحقیقیو
بخشیهمدرفضایمجازیخواهدبود.البته
برایماکالسوخوابگاهخلوتاصلاستو
بایداجازهدادهشوددانشجویاندردانشگاهشهر
خود،ترمپیشرورابگذرانندتاازتراکمجمعیت

درخوابگاههاکمشود.«

لغو تعطیلی پنجشنبه های مدارس
رئیسجمهوردررابطهبافعالیتمدارسنیزگفت:
»همچنینآموزشوپرورشاز15شهریورفعالیت
خودراآغازمیکندوایناجازهبهآموزشوپرورش
همدادهشدکهبهتناسباستانهاازاولشهریور
تعطیلی و کند آغاز بهتدریج را فعالیتخود
پنجشنبهمدارسهمحذفمیشودتاکالسها

خلوتترباشد.«
وزیر حاجیمیرزایی، محسن این از پیش
آموزشوپرورشهماعالمکردهبوداینوزارتخانه
آمادههروضعیتیاستکهبرایمدارسقراراست
رخدهدوسناریوهایمختلفیراتهیهکردهتادر
صورتدستورستادملیکروناآنهارااجراکند.
رضوانحکیمزاده،معاونآموزشابتداییوزارت
آموزشوپرورشنیزدررابطهبافعالیتمدارس
از15شهریورماهگفت:»هنوزجزئیاتوبرنامههای
تنظیمیقطعینشدهکهآنرااعالمکنیمامادر

برنامهریزیهایمابرایبازگشاییمدارس،عوامل
مختلفیازجملهتفاوتدورهابتداییبادورههای
دیگرلحاظمیشود.«وییکیازسناریوهای
مطرحشدهبرایفعالیتمدارسدردورانکرونارا
استفادهازروشترکیبیآموزشدرفضایحقیقیو
مجازیعنوانکردودربارهلغوتعطیلیپنجشنبهها
توضیحداد:»احتماالتمختلفیمطرحشدهوممکن
استاگربهزمانبیشتریبرایآموزشنیازباشد
ودانشآموزانبهدوگروهتقسیمشوند،الزمباشد

ازظرفیتپنجشنبههاهماستفادهکنیم.«

جزئیات دستورالعمل های بهداشتی 
بازگشایی محیط های آموزشی

سالمت مرکز فنی معاون فرهادی، محسن
بااشارهبه محیطوکاروزارتبهداشتهم
مصوبهستادملیمقابلهباکرونادربارهبازگشایی
مدارس،دانشگاههاوخوابگاههایدانشجوییاز
15شهریورماه،گفت:»دستورالعملهایبهداشتی
مربوطبهاینمواردتدوینشدهووزارتبهداشت

بررونداجرایآنهانظارتخواهدداشت.«وی
افزود:»درزمینهبرگزاریکالسهااعمازدانشجویی
یادانشآموزی،دستورالعملمربوطباهمکاری
متولیانمربوط؛یعنیباهمکارانوزارتعلومو
وزارتآموزشوپرورشبرایدانشگاههاومدارس
تهیهشدهاست.«فرهادیبابیاناینکهپیشبینی
شدهکهبهمحضبازگشاییمدارسودانشگاهها
دستورالعملهایبهداشتیاجراشود،تاکیدکرد:
»ایندستورالعملهاعمدتارویمحورهایمربوط
بهرعایتبهداشتفردی،فاصلهگذاریاجتماعی،
گندزداییمیزونیمکتهاو...است.ازآنجاییکه
بایدفاصلهگذاریانجامشود،ایناحتمالوجود
داردکهتشکیلکالسهابهصورتشیفتیباشدو
تعدادکمتریازافراددریککالسقرارگیرند.«
معاونفنیمرکزسالمتمحیطوکاروزارت
بهداشتادامهداد:»مثالکالسیکه3۰نفرهبوده
وقراراستکهدراینشرایطبا15نفربرگزار
شودیابایدتعدادکالسهاافزایشیابدیاساعت
کاربهصورتشیفتیمشخصشودکهمدیریت

اینمواردباآموزشوپرورشاستومدتهاست
رویاینموضوعدرحالکارکردنهستند.شاید
همبرگزاریکالسهابهصورتتلفیقحضوری
والکترونیکیباشدکههمهاینموارددرجلسات
آتیباآموزشوپرورشنهاییمیشود.نظارتبر
اجرایهمهاینمواردهمبرعهدهوزارتبهداشت
وهمبرعهدهوزارتآموزشوپرورشاست.«

فرهادیدربارهوضعیتبازگشاییخوابگاههای
دانشجویینیزگفت:»برایخوابگاههایدانشجویی
عنوان تحت را مجزایی دستورالعملهای
دستورالعملهایخوابگاهیتدوینکردهایم.البته
توصیهماایناستکهتاحدممکنازخوابگاهها
استفادهنشودوشرایطیایجادشودکهدانشجو
درشهرخودشکالسهاراادامهدهد.البتهطبیعتا
حضوربرخیافرادودانشجویاندرخوابگاهها
الجرماستکهدراینزمینهنیزدستورالعملهای
بهداشتیمربوطبهآنرااعالمکردهایمودرسایت
بهداشت وزارت کار و محیط سالمت مرکز

بارگذاریشدهاند.«

 علی 
ابراهیمی

آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه ها از 15 شهریورماه؛

بوی ماه مدرسه این بار از شهریور می آید

رضوان حکیم زاده،  
معاون آموزش 

ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش: 

 هنوز جزئیات و 
برنامه های تنظیمی 
قطعی نشده اما در 

برنامه ریزی های 
ما برای بازگشایی 

مدارس، عوامل 
مختلفی ازجمله 

تفاوت دوره 
ابتدایی با 

دوره های دیگر 
لحاظ می شود

باتصمیمستادملیمقابلهباکروناسالنهایسینماوکنسرتکناردیگرمراکزهنریاز
ابتدایتیرماهبا5۰درصدظرفیتورعایت»دستورالعملهایبهداشتی«فعالیتخود
راازسرگرفتندوعالقهمندانهنرهفتمباردیگربهسالنهایسینماوکنسرترفتند.
اینتصمیمدرپیدرخواستسیدعباسصالحی،وزیرفرهنگوارشاداسالمیبرای
بازگشاییسالنهایسینما،تئاتروموسیقیازستادملیمقابلهباکرونادرجلسهروزشنبه
1۷اردیبهشتاینستادبودکهبابازگشاییاینمراکزبهشرطرعایتدستورالعملهای

بهداشتیواستفادهاز5۰درصدظرفیتموافقتشد.
مسعودنجفی،مدیرروابطعمومیسازمانسینماییکشوردرتشریحجزئیاتاین
بازگشایی،گفت:»عمدهقوانینبرایبازگشاییسینماهادربارهرعایتدستورالعملهای
بهداشتیاستکهنحوهسانسبندیونحوهورودوخروجدر15بندتدوینمیشود.«
ویبابیاناینکهکسانیکهاعضایخانوادههستندکنارهممینشینندوسایرافراد
بافاصلهزمانیکهمیخواهندبلیتخریداریمیکنند،افزود:»فاصلهسانسها
بیشترشدهتاضدعفونیکردنسالنهادرستانجامشودوهمهباخیالراحتبه
سینماهابیایند.«مدیرروابطعمومیسازمانسینماییادامهداد:»ازاولتیرماه۷فیلم
اکرانمیشود؛5فیلمکهازاسفنداکرانشانمتوقفشدوفقط2فیلمجدیدروی
پردهخواهدرفتکهبهزودینامشاناعالمخواهدشد.«نجفیگفت:»درمورد
محرومیت۶ماههفیلمهادرصورتانصرافازاکران،آییننامهبهصراحتگفته
کهاگرفیلمیقراردادمنعقدکندوبعدازقراردادبگویداکراننمیکنیممحرومیت
۶ماههدارد.«ویخاطرنشانکرد:»اکرانآنالینادامهمییابدبهخصوصکه۴۰
فیلمدرصفاکرانآنالینهستندوبهنظرمیرسداکرانآنالینهمزمانبااکران

سراسریباقدرتبهکارخودادامهخواهدداد.«
براساساعالمسازمانسینماییکشوراهمدستورالعملهایبهداشتیبهشرحزیراست:
1.درمقطعبازگشاییوتااعالموضعیتسفیدقطعی،ظرفیتفروشبلیتبرایهر

سالنتاسقف5۰درصدمجازاست.
2. الزماستهنگامورودوخروجتماشاچیانوحضوردرسالنانتظار،فاصلهگذاری

ایمنرعایتشود.
3.دردسترسبودنمایعضدعفونیکنندهبرایمراجعهکنندگانالزامیاست.

4.ضدعفونیکاملسینماوسالنهاطبقدستورالعملاعالمیوزارتبهداشتهر
روزیکبارالزامیاست.

5.بوفههایسینماوسالنهایهنریوآموزشگاههاموظفبهرعایتحداکثرموازین
بهداشتیهستندومجازبهعرضهموادغذایی،تنقالتونوشیدنیبهصورتفلهنیستند.

6.تمامیهنرجویانآموزشگاههاازوسایلآموزشیاختصاصیاستفادهکنند.
7.استفادهازدستکشوماسکدرمحیطسالنهایسینمایی،هنریوآموزشگاهها

برایکارکنان،هنرجویانومراجعانالزامیاست.
8.نسبتبهتعطیلیسینماها،سالنهایهنریوآموزشگاههاییکهرعایتدستورالعملها

رانداشتهباشند،اقدامخواهدشد.
9.اداراتکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهامکلفبهنظارتدقیقبراجرای

دستورالعملهاخواهندبود.
همچنینباتوجهبهبازگشاییسینماهاازابتدایتیرماه،مقررشدسازماناورژانس
کشوردرخصوصآموزشدستورالعملهایالزمبهمدیرانوکارکنانسینماباسازمان
سینماییهمکاریکندوباحضورنمایندگانیازدوسازمانبرنامههایآموزشینیز

درصداوسیمابرایاطالعرسانیوآموزشگستردهترتولیدوپخششود.

بازگشایی سالن های سینما از ابتدای تیرماه
چشم مشتاقان هنر هفتم به پرده سینما روشن شد

بازتاب

ورزشکارباشیوقهرمانیایکآدمعادی.مدالطال
ونقرهآسیاییوجهانیراداشتهباشی،یایکپزشک
ومهندسوکارمند.ازدستویروسکرونادرامان
نیستی.یاسرعمویی،کمانداریکهبعداز2سالدوریاز
ورزشقهرمانی،آمدهبودتاهدفهایشرانشانهبگیرد،فکرشرانمیکرد
کهویروسکرونا،ورزشکهنههمهزندگیاشراتحتالشعاعقراربدهد.
بعداز4-3ماههنوزهمسرفههایشونفسهاییکهبهشمارهمیافتاد،ازآن
طرفخطتلفنبهگوشمیرسد.50درصدریهاشآسیبدیدهحاالحاالها
کارداردکهبهزندگیطبیعیبرگردد.عمویی31سالهازروزهایسخت
کروناییمیگوید.تاکیدمیکندکهفقطبایدنکاتبهداشتیراتاریشهکن
شدنکرونارعایتکرد.یکبیاحتیاطیممکناستبهقیمتازدست
رفتنزندگیتمامبشود.اوازکاربزرگمتخصصانیمیگویدکه2روز

نشستهخوابیدندتانفساشبندنیایدوزندهبماند.
:آقایعموییشماهمجوانهستیدوهمورزشکار،فکرشرا

میکردیدکرونابگیرید؟
نه،من31سالدارم.اصالبیماریزمینهاینداشتماماکروناگرفتم.درهمان

روزهایاولدراسفندماهمریضشدم.شرایطخیلیسختیبود.
:چطورتستتانمثبتشد؟

منساکنتاکستانهستموکارمندجهادکشاورزی.اربابرجوعزیادیاز
روستاهاداشتیمومنمبتالشدم.
:عالئمیهمداشتید؟

بدندرد،تبولرزوسرفهداشتم.تب۴۰درجهکهاصالقطعنمیشد.
روزهایاولبود.آنزمانهمهازاینبیماریترسداشتند.بهبیمارستانرفتم

امادکترهایخوبیبودندکهگفتندچکاربکنموچکارنکنم.
:ازروزهایقرنطینهبگویید،چهاتفاقیبرایتانافتاد؟

25روزدرقرنطینهبودم.همسرمدراینمدتبارعایتهمهنکاتبهداشتی
همراهمبود.دریکاتاقجدامیماندموباکسیارتباطنداشتم.لباسوغذا

راهمبرایممیآوردند.
:درستاست50درصدریهتانآسیبدیده؟

بدندردمخوبشداماتنگینفسوسرفهبامنماند.بعدافهمیدمکه5۰
درصدریهامآسیبدیده.

:االنهمبعدازچندماههنوزسرفههایتانقطعنشدهوصحبت
کردنبرایتانسختاست.

بایکگردوخاککوچکسرفهاممیگرفت.کرونارفعشدهبوداماریهام
مشکلداشت.2۰روزپیشبرایبازدیدازیکباغرفتهبودم.سمپاشی
میکردند.وقتیبهخانهبرگشتمنفسمبندآمد.یکی-دوروزتعطیلیبودو

پزشکمتخصصینبود.
:حتماروزهایسختیراسپریکردهاید؟

وقتیبرگشتمحالمخیلیبدشد.درازمیکشیدم،نفسمبندمیآمد.بهخاطر
همینآندوروزنشستهمیخوابیدمتاپیشمتخصصبروم.

:ارزشکارپزشکانومتخصصانراآنموقعبیشترفهمیدید.
بعدازتعطیالتبهبیمارستانرفتموتستریهدادم.دوتامتخصصخوب،خانم
دکترامیدیانوآقایدکترزحلخداراشکرکارهاییکردندکهشرایطمبهترشد.

:االنوضعیتتانچطوراست؟
3روزپیشسیتیاسکنریهگرفتم.خداراشکرگفتندعفونتریهاتبهتر
شدهودیگرنیازیبهشستشویریهنداری.»دوز«داروهایمراهمکمکردهاند.

:میتوانیدسرکاربروید؟
االنوضعیتمبهترشدهوسرکارمیروم.بایدخیلیمواظبباشم.دکترمیگوید

ریهاتآسیبدیده.بایدتامدتیهمیشهماسکداشتهباشم.
:آسیبدیدگیریهتانبرطرفمیشود؟

دکترگفتهآسیبدیدگیریهترمیممیشودامازمانمیبرد.خداراشکرآن
سمپاشیباعثشدبفهممکهریهاممشکلداردوگرنهممکنبودآنتنگی

نفسباعثایستقلبیبشود.
:اینمحدودیتهایکروناییبرایورزشکاریمثلشماباید

خیلیسختباشد.
االنبرایسالمتامفقطپیادهرویمیکنم.نمیشودبااینشرایطباشگاهبروم

وتمرینکنم.بایدارتباطمبادیگرانکمبشود.
:شماروزهایسختیگذراندهاید،خیلیهاهنوزهمرعایت

نمیکنند.
مردمبایدکرونارابسیارجدیبگیرند.خیلیهابهخاطرجدینگرفتنو
احتیاطنکردنازدسترفتهاند.بایددرجمعفاصلههارارعایتکرد.همه

بایدمواظبباشند.
:خودتانمراقببودیدورعایتمیکردید؟

منشایداوایلآنقدرجدینمیگرفتم.مارگزیدهازریسمانسیاهوسفید
میترسد.هرکسرامیبینمباخودممیگویمشایدیککروناییباشد.اوایل
نمیدانستمکروناچیست.ازالکلفقطبرایتمیزکردنمیزکارماستفاده
میکردماماخودالکلهمبرایسالمتضرردارد.بایددستهارامدام

بشوییم.ممکناستیکباردستترانشوییومتوجهنشویودستترا
بهصورتتبزنی.ممکناستکروناازطریقدستسرایتکند.بیماریخیلی
سختیاست.همینتستیکهازبینیمیگیرندخیلیسختاست.چشمانت

ازشدتدردبستهمیشود.
:بسیاریازافراد،مخصوصاجواناننهماسکمیزنندونه

رعایتمیکنند.
اولمیگفتندزنانکمترمبتالمیشوند.شایدبهخاطرایناستکهآنهابیشتر
درخانههستند.میگفتندجوانترهاکرونانمیگیرندامااینهاثابتنشده
است.من31سالدارموهیچمریضیهمنداشتماماکروناگرفتم.شدیدهم
گرفتم.روزهایاولمیگفتندهواگرمترشودویروسکروناضعیفمیشود
وازبینمیرودامااالنخوزستانباگرمایباالی۴۰درجهسانتیگراددر

وضعیتقرمزقراردارد.
:بعضیهارعایتمیکنند،مثالدستهایشانراخیلیمیشویند

واطرافیانآنهارامسخرهمیکنند.
االنخیلیسختشدهامابایدمراقببود.تنگینفسآنقدرشدیدوسخت
استکهنمیتوانیدوکلمهراپشتسرهمبگویی.منمرتبدستهایم
رامیشویم.شایدبعدهااینمراعاتکردنهابهوسواسهمتبدیلبشوداما

چارهاینیست.
:خیلیهامجبورنددراینشرایطسرکاربروند،برایآنهاحرفی

دارید؟
منخودمکارمندمولیتازمانیکهکروناریشهکنبشودبایدرعایتکنیم.
سالمتدرخطراست.چیزیمشخصنیست.شایدآنهاییکهمریضشدهاند
دوبارهمبتالبشوند.همهمردمبرایسالمتخودشانفقطبایدرعایتکنند.
:افرادیکهکروناگرفتهاندمیتوانندبااهدایپالسمایشانبه

بیمارانکروناییکمکبکنند.شماچیزیدراینبارهمیدانید؟
نیازباشدحتمابهبیمارستانمیروموپالسمایمرااهدامیکنم.من
قبالبرایسالمتخودمخوناهدامیکردم.االنکهسالمتامرابه
دستآوردهام،اهدایپالسماعملخیرخواهانهایاستکهمیشود

برایبقیهبیمارانانجامداد.

گزارش اختصاصی »سالمت«؛ یاسر عمویی، کمانداری که به دام ویروس کرونا افتاد، بعد از 4 ماه هنوز سرفه می کند
روزهایی که نفسم بند می آمد، یادم نمی رود
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