در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎد/
ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺻﻮاب
ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و دورﻫﻤﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در روزﻫﺎی ﺷﯿﻮع
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺧﺘﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﺷﺎه آﺑﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮔﻔﺖ :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻓﺮاد ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﻤﻊ
در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺴﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺎه آﺑﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در روزﻫﺎی ﺷﯿﻮع
ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد واﻓﺰود :ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
ﮐﺮوﻧﺎ از ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻦ زن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،او ﻫﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ زوج ﺟﻮان ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ
زوج ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دو ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از آن ،در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اﻓﻄﺎری ﯾﮑﯽ
از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ زوج ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آن
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  70درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎه آﺑﺎدی اﻓﺰود :اﮔﺮ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮدی ﭘﯿﺮ و
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دارای ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای او ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺟﺎن او را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ
و ﻗﻄﻌﺎ ﻋﺬاب وﺟﺪان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﯾﻦ زوج ﺟﻮان و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آن
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ
روزﻫﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﻨﺘﺮل »ﮐﺮوﻧﺎ« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎه آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ »ﮐﺮوﻧﺎ«در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎدر
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ دارد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  14روز ﺧﻮد را
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮده و از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ در اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ و
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮب آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ دارد.

