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 ناصرصبحی
« 5نفر توی بیمارستان امام رضا کرونا
گرفتند»« ،توی بیمارستان نیروی دریایی یکی
کرونا گرفته که فرستادنش بیمارستان امامرضا».
این موارد و دهها نمونه دیگر ،از جمله شایعاتی
هستند که این روزها در سیرجان دست به دست
میچرخد .همه نیز مدعی هستند منابعشان
موثق است .میگویند تمام ایرانیها دو آشنا
دارند؛ اولی توی اطالعات است که اخبار امنیتی را
میدهد و دومی توی بیمارستان!
در میان این شایعات ،یک مورد از صبح روز
شنبه ،بیشتر از بقیه دست به دست شده است:
«دانشجوی سیرجانی دانشگاه قم که به دلیل ابتال
به کرونا در بیمارستان امام رضا بستری است».
به سراغ معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
میرویم .او جلسه دارد .به جای انتظار به سراغ
مردم و داروخانهها میروم تا وضعیت را بسنجیم.
در خیابانهای افراد ماسکزده بیشتر به چشم
میخورند .با هرکدام که صحبت میکنیم ،دلیل
زدن ماسک را رسیدن کرونا به سیرجان اعالم
میکنند .اطالعات این عده در مورد کرونا قابل
قبول به نظر میرسد اما جالب است که جز یک
نفر ،باقیشان از دستکشهای یکبار مصرف
استفاده نمیکنند .دستکشهای یکبار مصرف
بخشی از فرآیند احتیاطی رویارویی با کرونا
هستن .د
 مردمی که کرونا را جدی نگرفتهاند
با چند نفر از همشهریانی که ماسک نزدهاند،
صحبت میکنیم .جز دونفر ،تمامشان داستان
کرونا و حتا ماجرای مشاهده کرونا در سیرجان
را شنیدهاند اما مشخص است هنوز برایشان
جدی نیست .یکی میگوید من در خارج از شهر
کار میکنم و آنجا کرونا نیست .دیگری که به
همراه سه فرزندش در ماشین نشسته ،میگوید
به هر داروخانهای که مراجعه کرده ،ماسک
نداشتهاند .گفتهاند فقط یک داروخانه ماسک
دارد که به این مورد مراجعه نکرده .میگوید
هنوز فرصتش پیش نیامده اما مشخص است
او هم چندان ماجرا را جدی نگرفته .با دو نفر از
کارکنانشهرداریصحبتمیکنم.اطالعاتشان
در مورد کرونا خیلی زیاد نیست .وقتی میپرسم
چرا ماسک نزدهاید ،میگویند وظیفه شهرداری
است برایمان ماسک بخرد اما نخریده .پسر جوان
و مؤدبی از پارکینگ ابتدای خیابان امام بیرون
میآید .اطالعات او نیز در مورد کرونا زیاد نیست.
وقتی میپرسم چرا ماسک نزدهاید ،محجوبانه و با
لبخندمیگویدببخشید.
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 زنان بیشتر از مردان کرونا را جدی
گرفت هاند
تعداد زنانی که ماسک زدهاند ،بیشتر از
مردان است .به نظر میرسد این موضوع با حس
مسئولیتپذیری زنان در مقابل سالمت خانواده
در ارتباط باشد.
 داروخانهها ماسک فیلتردار ندارند
در شهرهایی که درگیر کرونا شدهاند ،کمبود
و گرانی ماسک یکی از مهمترین دغدغههای
مردم است .به همین منظور به داروخانههایی
که در مرکز شهر وجود دارند ،مراجعه میکنیم.
هیچکدام ماسک فیلتردار ندارند 3 .داروخانه
میگویند که جز ماسک ،مواد ضدعفونی و
دستکش نیز ندارند و معلوم نیست کی به
دستشان برسد 2 .داروخانه دیگر هم این وسایل
جز دستکش را ندارند اما وعده میدهند که به
زودی برایشان بار میرسد 3 .داروخانه دیگر،
ماسک معمولی دارند که یکیشان رو به اتمام
است .هیچکدام بیش از یک یا نهایتا  2ماسک

 نیم نگاه
 به  8تا از داروخانههایی که در
مرکز شهر وجود دارند ،مراجعه
میکنیم .هیچکدام ماسک فیلتردار
ندارند .از این میان 3 ،داروخانه
میگویند که جز ماسک ،مواد
ضدعفونی و دستکش نیز ندارند و
معلوم نیست کی به دستشان برسد

نمیفروشند .قیمت ماسک در یکی از داروخانهها
 2هزار و در سایر آنها هزار تومان اعالم میشود.
 معاون بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی سیرجان :هنوز مورد مثبتی در
سیرجاننداشتهایم
پس از پایان این بررسیها به سراغ دکتر
محمد موقریپور؛ معاون بهداشتی دانشکده
علوم پزشکی و رییس شبکه بهداشت شهرستان
سیرجان میرویم .جلسه قبلی تمام اما جلسه
بعدی آغاز شده است .در نهایت قرار مصاحبه به
آخر وقت میافتد و ساعت  10شب در خودروی
ایشان و روبروی محل کارش با او گفتوگو
میکنیم.
 در حال حاضر در سیرجان چه خبر
است؟
همانطور که مستحضر هستید اواخر هفته
پیش بحث کرونا در ایران جدی و پیشبینی شد
که وارد کشور شود .با توجه به چرخه ویروس که
در دنیا وجود دارد و اینکه کشورهای همجوارمان

مثل امارات دچار این ویروس بودند و باتوجه به
مراوداتی که ایران دارد ،طبیعی بود که ویروس
وارد ایران نیز بشود .چهارشنبه هفته گذشته ،دو
مورد در قم مثبت اعالم شد که هر دو موردشان
مشکل تنفسی داشتند و ظاهرا یک مقدار
وضعیتشان وخیم بود و متاسفانه فوت کردند.
در سیرجان فقط دانشجویی از قم به سیرجان
مراجعت کردند و چون عمده مسئله این بود که
ایشان از قم آمدهاند و یک سری عالیم داشتند ،به
هر حال همکاران گفتند که صالح بر این است که
بستری و وضعیتاش بررسی شود .خوشبختانه
مشخص شد که هیچ مشکلی وجود ندارد و تا
دوشنبه مرخص میشوند .موردهای دیگر که
عمدتا با عالیم شبیه به آنفوالنزا هستند اما این
روزها چون بحث کرونا داغ است ،به قول معروف
ی همهشان میگذارند ولی
آن تابلوی کرونا را رو 
آنهابیمارانیباعالیمتنفسیبودندکههمیشههم
در بیمارستانها وجود داشته ولی خُ ب آمار ممکن
است هر لحظه تغییر کند.
 فردی که گفتید مشکوک بوده،
خودش مراجعه کرد یا...
چون قم دانشجو بودند و برای تعطیلیهای
دانشگاه به اینجا آمدند ،یک مقدار عالیم داشتند و
خانوادهاش نگران شده و به اورژانس زنگ زدند که
چنین موردی هست و ما چه کار کنیم .اورژانس
هم آنها را راهنمایی و به بیمارستان جهت بررسی
بیشترمنتقلکردهاست.
 اگر آزمایش ایشان مثبت میشد،
تکلیف خانواده که با این فرد در تماس بود،
چهمیشد؟
ما به خانواده آموزشهای الزم را داده بودیم.
البته با توجه به اینکه اخبار را دنبال میکردند،
خودشان خیلی هوشیارانه رفتار کرده بودند.
چون ایشان از قم آمده بودند و عالیمی شبیه به
سرماخوردگی داشتند ،خانواده موارد جداسازی را
رعایت کرده و ایشان در مکان دیگری استراحت
میکردند.اکنوننیزخوشبختانهمشخصشدکه
موردی وجود ندارد.
 گویا برای تشخیص قطعی باید
آزمایشبهانیستیتوپاستورتهرانفرستاده
شود .چه میزان تا رسیدن به پاسخ آزمایش
زمان نیاز است؟
کیتها فعال در انیستیتو پاستور است و ظاهرا
قرار است به جاهای دیگر هم فرستاده شود ،ولی
جواب سریعا آماده میشود.
 ظرف چند روز؟ مثال یک یا دو روز و
یا...

اضطراب کرونا خطرناکتر از کروناست
احتماال .البته چون تا حاال موردی نداشتیم،
زمان دقیق را نمیدانم اما شاید برای ایشان ،حتا
نیازی به ارسال آزمایش نباشد .چون گفتم که
فرد مورد نظر باید دارای مواردی باشد که شک
را قوی کند.
 سیاست استان کرمان و شهر
سیرجان در بحث ویروس کرونا چیست؟
توآمدها قطعا
در چرخه ویروس و این رف 
باید این آمادگی را داشته باشیم .مردم و ما باید
آماده باشیم ،آموزش بدهیم ،از ترس بیدلیل
و استرس مردم جلوگیری کنیم .این واقعیت
را باید بدانیم که این مورد یک بیماری تنفسی
است،انتقالبیماریهایتنفسیمقداریسریعتر
اتفاق میافتد و درصد واگیریشان باالتر است.
البته خوشبختانه درصد کشندگی کرونا به
نسبت سایر بیماریهای ویروسی باال نیست و
حتا از آنفوالنزا کمتر است .بنابراین از این نظر
جای نگرانی نیست .نگرانی از این بابت است که
به هرحال ویروس جدید است و شاید در مورد
بیماران ،رفتار جدیدی داشته باشد .کرونا چون
درصد واگیریاش بیشتر است و تعداد بیشتری
را درگیر میکند ،مقداری باید اقدامات احتیاطی و
مراقبتی با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
به نظر من استرس کرونا خیلی خطرناکتر از
کرونا است .حتا کسانی که هیچ مشکل و موردی
ندارند ،خیلی میترسند .البته حق هم دارند اما
باید راههای پیشگیری اطالعرسانی شود و از این
استرس بیمورد کاسته شود .در عین حال که ما
نباید غافل شویم و بگوییم هیچ خبری نیست و
بعدمشکلپیداکنیم.
 فکر میکنم شاید یکی از دالیل
نگرانی زیاد مردم این است که از نظر آمار
سایت جهانی مرتبط با این ویروس ،ایران
در رتبه  9شیوع قرار دارد اما از نظر تعداد
کشتهشدگان ،در رتبه دوم و بعد از چین
است.
در این سایت فقط مواردی که کامال ثابت شده
آمده است .اپیدیمیولوژیستها این احتمال را
میدهند که مواردی وجود دارد که به این بیماری
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دچار هستند اما مراجعه نکردند که ثبت شوند.
البته من متخصص این کار نیستیم و به نظرم
شما به سایت وزارت بهداشت رجوع کنید تا پاسخ
را ببینید .کاری که من به عنوان معاون بهداشتی
شهرستان سیرجان انجام میدهم ،این توصیه
است که بحثهای پیشگیری و نحوه جلوگیری از
بیماری را دنبال کنند و یا اگر کسی خدایی نکرده
بیمار است یا احساس بیماری میکند ،ضمن

رعایت موارد بهداشتی ،در مکانهای عمومی
کمتر رفت و آمد کند .استفاده مرتب از میوه و
سبزیجات تازه و مایعات زیاد ،نداشتن استرس و
توصیه به رعایت موارد بهداشتی.
عمده مسایلی که کمک میکند ،بحث
شستشوی دستهاست که در پیشگیری کمک
میکند و همچنین رعایت بهداشت فردی اگر
فردی فردی عطسه یا سرفه کرد ،با دستمال

جلوی دهنش را بگیرد یا در گودی آرنجش این
کار را انجام دهد تا ویروس پخش نشود .همچنین
قبل و بعد غذا و قبل از گرفتن دست به چشم،
بینی و دهان حتما باید دست خودشان را بشویند.
 در مورد مکانهایی مثل خوابگاه
پمپبنزینها،
بانکها،
سربازان،
دادگستری،دادسراومکانهاییکهمراجعه
و تماس مستقیم یا غیر مستقیم زیاد است،

تجدید مناقصه عمومی اصالح و بازسازی و تجهیز
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بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی ســامانه021 - 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش
«ثبتنام /پروفایل مزایدهگر» موجود است.

CMYK

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

یک دستگاه خودرو سنگین آتشنشانی اویکو
ـه گلگهر
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه عمـ
ـرکت توسـ
شـ
در نظــر دارد جهــت اصــاح و بازســازی و تجهیــز یک دســتگاه خودرو ســنگین
آتشنشــانی اویکــو را بــه شــرکتهای دارای حداقــل پروانــه بهرهبــرداری
در خصــوص تجهیــز و بازســازی خودروهــای آتشنشــانی یــا شــرکتهای
دارای گریــد  Aتجهیــزات آتشنشــانی و امــداد و نجــات و خدمــات شــهری و
تجهیــزات کاربریهــای خــاص واگــذار نمایــد.
لــذا از شــرکتهای ذیصــاح متقاضــی دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1398/11/28بــه ســایت ایــن شــرکت
بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نماینــد.
 -1آخريــن مهلــت دريافــت اســناد مناقصــه از ســايت :ســاعت 15:00
مــورخ 1398/12/07
 -2آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات 15:00 :مــورخ
1398 /12 /12
 -3شركت در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.
 -4سپرده شركت در مناقصه95/000/000 :ریال
 -5هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از انبار موضوع مناقصه :از تاریخ 1398/12/10
 -8سایر مشخصات در اسناد قید گردیده است.
 -9محــل تحويــل اســناد ،پيشــنهادات و بازدیــد :ســيرجان ،كيلومتــر
 50جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -10تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

چه برنامهای وجود دارد؟ آیا مسایل آموزش
داده شده؟
بله .امروز و یا هفته گذشته برای پادگانها
برنامه آموزشی گذاشتیم و به همین صورت برای
زندانها .بنرها و تراکتهایی تدارک دیده شده تا
جاهایی مثل دادسرا استفاده شود و ما خوراک
آموزشی را بهشان دادیم .همه ادارت موظف به
زدن بنرهای آموزشی هستند تا اربابرجوع در

پرونده 5

جریان قرار بگیرند .بحث دست ندادن ،روبوسی
نکردن ،عدم استفاده از وسایل مشترک ،قلیان
نکشیدن حداقل در این برهه که یکی از راههای
انتقال ویروس است چون ممکن است به صورت
مشترک استفاده شود و یا اگر هم نشود ،اصال
ضدعفونی نشده باشد .طبق دستورالعمل وزارت
بهداشت حتما باید قلیانها در این مقطع
جمعآوریشوند.

 ما با معضلی به نام زبالهگردها هم
روبرو هستیم که هم شامل کودکان و هم
افراد بالغ است و ممکن است از این طریق
آلوده به ویروس شوند.
همش بحث آموزش است.
 اما دسترسی چندانی به این افراد برای
آموزش وجود ندارد.
به هر حال مردم باید ماسک یا دستمال
مصرفشده را در پالستیک سربسته یا سطل
سربستهدفنکنندونبایدجاییبیندازندکهامکان
دسترسی باشد .زیرا حتا اگر کسی هم دست نزند،
ممکن است با باد و گرد و غبار در فضا پخش و
دوباره مشکلساز شود .البته استفاده از ماسک از
طرف متخصصان خیلی توصیه نمیشود .بیشتر
برای افراد مبتال و پرسنل بیمارستانها و مراکز
درمانی مهم است که از ماسک استفاده کنند
وگرنه در اثربخشی ماسک تردید قوی وجود دارد.
البته در مکانهای خیلی شلوغ ،شاید استفاده از
ماسک در حین مدت حضور بهتر باشد.
 یکی دیگر از مباحث مرتبط به بحث
میوهوترهباروهمچنینخوراکیهایفلهای
و یا خوراکیهایی است که در مغازهها در
معرض دسترس عموم قرار دارند؛ مانند
خشکبارویاتخمه.
بهترین حالت استفاده از مواد بستهبندی و
موادی است که مطمئن هستیم از جای مطمئنی
آمده .کنترل میوه و ترهبار به دلیل فلهای بودن
بسیار مشکل است و حتما باید قبل از مصرف
به صورت صحیح شستوشو و ضد عفونی شوند؛
البته همیشه باید این کار را بکنند و فقط مربوط
بهویروسنیست.همچنینتوصیهمیکنیممردم
از غذای آماده و فستفود کمتر استفاده کنند.
سعی کنند گوشت و تخممرغ را از جای مطمئن
مورد تایید دامپزشکی تهیه و کامال بپزند و به طور
کی از محصوالت ایمن و پاستوریزه استفاده کنند.
 گویا کرونا محملی شده برای برخی
مدعیان در بحث طب سنتی که توصیههای
عجیبیبرایمقابلهباکرونادارند.اینادعاها
مبنایعلمیدارند؟

من اطالعاتی در رابطه با طب سنتی ندارم که
بخواهم قضاوت کنم .اگر ادعایی مطرح میشود
باید منبع علمی داشته باشد .به طور کلی خوردن
میوه و سبزیجات تازه ،مایعات زیاد و موادی که
مواد معدنی ،ویتامینها و پروتئینهای بدن را
تامین میکند ،توصیه میشود اما اینکه چیز
خاصی در این رابطه در طب سنتی ثابت شده
باشد ،من اطالع ندارم ولی معموال در این قضایا
افرادی نیز پیدا میشوند که به دنبال فروختن
جنس یا محصول یا فالن روش درمانی هستند
که بحث سودجویی است
 در مورد کمبود ماسک ،چه مشکلی
وجود دارد.
االن وزارت بهداشت در حال تامین کامل
ماسک است که به طور کامل و به هر تعداد که
نیاز است در اختیار مردم قرار بگیرد .اصال چرخه
توزیع در حال تغییر است و براساس آنچه اعالم
کردند ،ظاهرا هیئتامنای ارزی کامال تولیدات
ماسک را در اختیار وزارت بهداشت و آنهم در

 نیم نگاه

 خوشبختانه درصد کشندگی کرونا
به نسبت سایر بیماریهای ویروسی
باال نیست و حتا از آنفوالنزا کمتر است.
بنابراین از این نظر جای نگرانی نیست.
نگرانی از این بابت است که به هرحال
ویروس جدید است .کرونا چون درصد
واگیریاش بیشتر است و تعداد بیشتری
را درگیر میکند

اختیار دانشگاههای علوم پزشکی بگذارد که در
مکانهای خاص مثل مراکز بهداشت درمانی،
خانههای بهداشت یا پایگاههایی که به منظور
اطالعرسانی در مورد این بیماری قرار است
ایجاد شود ،برای مردم توزیع شود تا مردم نگرانی
نداشته باشند .چون متاسفانه عدهای سودجو در
بحث احتکار ماسک وارد شده بودند و در برخی
جاها انبارهای بزرگی کشف شد .متاسفانه ما
گاهی برعکس عمل میکنیم و میخواهیم از این
آب گلآلود ماهی بگیریم .با توجه به ورود وزارت
بهداشت به بحث ،به نظر میآید مشکل کمبود
ماسک در همین هفته حل شود و حتا احتمال
در اختیار گذاشتن ماسکها به مردم به صورت
رایگان نیز وجود دارد.
 با داروخانههایی که ممکن است در
این مدت دست به گرانفروشی بزنند،
برخوردیمیشود؟
من مسئولیت و اطالعی در این قضیه ندارم و
معاونت غذا و دارو قطعا نظارت دارند و رسیدگی

ت و روب معابر و
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و رف 
جمعآوری زباله در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات
ت و روب معابـر و جمـعآوری زبالـه در محـدوده منطقـه دو شـهرداری سـیرجان) بـه شـماره
تنظیـف و رفـ 
 2098005674000119را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزسهشنبه تاریخ 1398/12/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/12/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1398/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 413205077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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ت و روب معابر و
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و رف 
جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات
ت و روب معابـر و جمـعآوری زبالـه در محـدوده منطقـه یـک شـهرداری سـیرجان) بـه شـماره
تنظیـف و رفـ 
 2098005674000118را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزسهشنبه تاریخ 1398/12/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/12/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ 1398/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 413205077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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میکنند .مردم هم اگر گزارش بدهند ،قطعا
برخورد میشود .در انتها از مردم میخواهم خیلی
به شایعات توجه نکنند .آنچه که بیشتر از کرونا
ما را نگران کرده ،استرس و ناراحتی و ترس از
کرونا است که مردم را خیلی اذیت میکند.
آرامش و سالمت روانی مردم نباید برهم بخورد.
 آیا این وعده را به مردم سیرجان
میدهید که هر اتفاقی در بحث این بیماری
افتاد ،بدون هرگونه مماشات در اختیارشان
بگذارید.
بله ،حتما .ما در بحث سالمت مردم ،هیچگونه
مماشاتینداریم.
 با افرادی که به شایعات بیاساس
پیرامون کرونا دامن بزنند برخورد قاطع
میشود
دادستان سیرجان در خصوص شایعات در
فضایمجازیپیرامونبیماریکروناگفت:هرگونه
اطالعرسانی نسبت به بیماری کرونا بایستی
از طرف مسئوالن وزارت بهداشت و طبیعتا
در شهرستان از طریق دانشگاه علومپزشکی
و مسئوالن مربوط به بهداشت و درمان انجام
میشود .متاسفانه افرادی هستند به انگیزههای
مختلف یا بحث سودجویی نان خودشان را
در این میدانند که امنیت روانی مردم را برهم
بزنند و یکسری شایعات را مطرح میکنند که
پلیسفتا مکلف شده به صورت شبانهروزی فضای
مجازی را رصد کنند و هرکس با هر عنوانی به
این موضوع دامن بزند شناسایی میشود و به اتهام
نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی با او برخورد
قاطع میشود .وی افزود :طبیعتا در این وضعیتی که
این بیماری رقم خورده و شرایط کشوری و جهانی در
این وضعیت قرار دارد برخورد با صنوف تشدید میشود
و قطعا هر موردی که گزارش شود و ماموران ما با آنها
برخورد کنند عالوه بر پلمپ آن واحد صنفی با متصدی
هم برخورد قانونی و کیفری میشود.
قاضی نیکورز با بیان اینکه در این زمینه جلسهی
شورای تامین برگزار شده است ،گفت :آخرین جلسهای
که در این زمینه تشکیل شد دیشب بود که با حضور
مسئوالن بهداشتی درمانی شهرستان تشکیل شد و در
آخرین جلسهی شورای تامین به این موضوع پرداخته
شد که یکی از مواردی که آنجا خواسته شد پیگیری از
طریق مسئوالن بهداشت و درمان بوده اینکه یکسری
اقدامات پیشگیرانه و آمادگیهایی انجام شود و اینجور
نیست که حاال مسکوت باشد و ما دستورمان بر اصل
پیشگیری است و تا االن هم طبق آنچه که رسما اعالم
کردند مورد مثبتی را با این نوع بیماری در سیرجان
دیده نشده است .و امیدواریم اتفاق خاصی نیفتد.

یادداشت

راهکارهای پیشگیری ازبیماری ویروسی کرونا
 اکبر اسدی
بیش از چند هفته ازشیوع بیماری ویروسی کرونا
درکشور چین وچندین کشور دیگر میگذرد و این بیماری
باسرعتاپیدمیوهمهگیرشدهاست.
درکشورمانیز باتوجهبهارتباطاتمتنوعباکشورچین
وبرخی کشورهای درگیر این بیماری وارد کشور شده است.
ویروسکروناتقریباازخانوادهویروسهایآنفلوانزااست
که یک تغییر ژنوم پیدا کرده که فعال به دلیل همین تغییر
شکل نه دارو و نه واکسن مناسب برای درمان وپیشگیری
ازکرونا پیدا شده است .با شرایط و راههای
انتقال مشابه و راههای پیشگیری مشابه
با آنفلوآنزا توصیههای جدی را به تمامی
شهروندان وهمشهریان عزیز یادآور
میشویم:
 )۱همواره باتوجه به برودت وسرمایی
هوا پیشگیری از عدم انتقال به آنفلوانزا،
شب هآنفلوانزاوسرماخوردگیراجدیبگیرید.
)۲هرگز بدون تجویز پزشک آنتی
بیوتیک مخصوصا در درمان آنفلوانزا و
شبهانفلوانزااستفادهنکنیدکهخودباعث
کاهش سطح ایمنی بدن مخصوصا در کودکان وگروههای
درمعرضخطرمیشود.
 )۳به محض داشتن چهارعالمت؛ تب ،سرفه ،عطسه
پیدرپی،گلودرد ،درد شدید عضالنی به پزشک یا
نزدیکترینمرکزدرمانیمراجعهکنید.
 )۴هنگام سرفه و عطسه حتما جلو بینی ودهان خود
رابپوشانید.هرگزدرکفدستانعطسهنکنیدکهمتاسفانه
این کار رایج است واگر دستمال هنگام عطسه در دسترس
نبود در آستین دست راست وچپ این کار را انجام دهید.
 )۵از نگهداری حیوانات اهلی و وحشی درمحل زندگی
جداخوداریکنید.
 )۶هرگز سگ،گربه ،خرگوش یا گونه دیگری از این
حیوانات را درمنزل نگه ندارید و هرگز با این گروه از
حیوانات تماس با دست نداشته باشید .مخصوصا در مورد
کرونا ویروس .تماس نگرفتن با این گروه ازحیوانات بسیار
الزم وحیاتی است .اگر مجبور به تماس دست با این
حیوانات شدید حتما دستها را با آب وصابون بشورید.
 )۷درصورت خرید مرغ وماهی بعدازتماس با گوشت
این گروه حتما دستها را با آب و صابون یا مایع شستشو
دهید .و وسایل و کاردی که مرغ وماهی را با آن خورد
کردهایدبادقتشستوشودهید.
 )۸درصورتیکه درمغازهای مرغ وماهی کارمیکنید

هرگز با لباسکار به منزل مراجعه نکنید و هر لحظه مرتب
دستها را با آب و صابون شستوشو دهید.
 )۹دستمالی که جلوی بینی و دهان میگیرید حتما
بدار قرار دهید و از انداختن درمعابر عمومی
درسطل در 
جداخوداریکنید.
 )۱۰افراد مسن ،کودکان زیر ۵سال ،زنان باردار ،افرادی
که مشکالت تنگی نفس و آسم دارند ،بیماران دیالیزی
و پیوند کلیهها ،بیمارانی که شیمی درمانی میکنند
وگروههای درمعرض خطر فصل سرما را جدی بگیرند و

هرگز با کسی دست و روبوسی نکنید .همچنین دراماکن
پرجمعیترفتوآمدنکنید.
 )۱۱درمنزل جهت خورد کردن گوشت حتما از
دستکش یکبارمصرف استفاده کنید بعداز پایان کار
بدار قرار دهید.
دستکش را در سطل در 
 )12طبق آمارها  98درصد افرادی که به این بیماری
مبتال میشوند بهبود مییابند و فقط دو درصدشان فوت
میکنند .بنابراین میتوان گفت میزان خطرناک بودن این
بیماری کمتر از آنفلوانزاست .بطوریکه در همین سیرجان
امسال حدود  500نفر به بیماری آنفلوانزا مبتال شدند که
فقط 4-3نفرشان فوت کردند.
 )13هرچه رو به فصل گرما میرویم از عمر این ویروس
کاستهمیشود.
 )14هیچکدام از درمانهای طب سنتی که در
فضایمجازی پخش میشود تا به حال برای درمان این
بیماری اثبات نشدهاند بنابراین تنها راه پیشگیری و رعایت
بهداشتفردیاست.
 )15استفاده از ماسک زیاد تاثیر ندارد چون ماسکها
در ایران استاندارد نیستند و اگر بیشتر از یکساعت استفاده
شوند خودشان عاملی برای رشد ویروس و باکتری هستند.
فقطماسکها N98موثرند.
*رییسگروهبیماریهایعلومپزشکيسیرجان

جناب آقاي حاج شهباز حسنپور
انتخاب مجدد حضرتعالی به عنوان نماینده
شهرهای سیرجان و بردسیر را صمیمانه تبریک
گفته ،توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه
ایزد یگانه خواستارم.

مدیرعامل شرکت مروارید سیرجان ،سعید قاسمی

آگهی شناسایی تامینکننده
ی ورزشـی مجتمـع گلگهر سـیرجان
شـرکت فرهنگـ 
در نظـر دارد «دو قطعـه زمیـن چمـن طبیعـی بـه ابعـاد
اسـتاندارد بـه انضمـام پنـج هـزار متـر زمیـن چمـن خزانـه» مـورد نیاز
خـود را جهـت تمرینـات تیمهـای فوتبـال بـه مـدت سـه سـال از طریق
عقـد قـرارداد اجاره در محدوده شـهر سـیرجان یا حوالـی آن حداکثر با
فاصلـه بیسـت کیلومتـر تامیـن نماید .لـذا مالکیـن و یـا تامینکنندگان
واجـد شـرایط مـدارک مالکیـت ،اجازه سـاخت و مجوز بهرهبـرداری خود
را با رزومه مختصر حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ 98/12/10
بـه نشـانی :سـیرجان -بلـوار صفـارزاده -خیابـان مـدال -سـاختمان
مجموعه ورزشـی سـردار سپهبد شـهید حاجقاسم سـلیمانی -مدیریت
مجموعههـای ورزشـی تحویـل و رسـید دریافـت نماینـد.
شماره تماس جهت اطالعات بیشتر41425050 :

