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 50167 : خبرنگار  1401010602273 :کد خبر   -  ۱۲:۳۳/    ۱۴۰۱فروردین   ۶ / شنبه  

 ابهر رخت آبی کرونایی بر تن کرد

  .در حال حاضر ابهر تنها شهرستان استان زنجان است که در وضعیت آبی کرونایی قرار داردایسنا/زنجان 

آموزش پزشکی، در حال حاضر شهرستان ابهر در وضعیت آبی، شهرستان ایجرود در وضعیت  به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت بهداشت، درمان و  

 .نشان و سلطانیه در وضعیت زرد کرونایی قرار دارددره، خدابنده، زنجان، طارم، ماههای خرمنارنجی و شهرستان 

های بهداشتی را رعایت کرده و این  زدن ماسک، پروتکلویروس کرونا همچنان در نقاط مختلف کشور در گردش است، بنابراین شهروندان باید با  

 .موضوع را فراموش نکنند

 

 

 

 

 

 ۱۵:۱۰ -  ۱۴۰۱فروردین    ۰۶تاریخ:     -    ۳۳۹۷۲۸۲کد خبر:    

 فروردین کرونا در زنجان  ۶آمار 

 نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس استان زنجان افزوده شده است. ۳ساعت گذشته  ۲۴در 

درشبانه روز گذشته با فوت یک بیمار کرونایی دیگر در زنجان آمار جان باختگان    خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛به گزارش گروه علمی فرهنگی  

 های استان بستری شد.زنجانی دیگر، به علت ابتال به کرونا در بیمارستان ۲همچنین در این مدت   رسید. ۹۰۷ان، به هزار و کرونایی استان زنج

نفر، به علت ابتال و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا، در مراکز درمانی استان زنجان، نمونه    ۹۰۸هزار و    ۳۸از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون،  

 نفر به علت ابتال به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند. ۵۵در استان زنجان هم اکنون  ستری شده اند.برداری یا ب

 دانند. کارشناسان تزریق دز سوم واکسن را مهمترین راه پیشگیری از ابتال به نوع شدید و منجر به بستری بیماری کرونا می

  

 

 

 
 

 

 ۱۲:۰۲ -  ۱۴۰۱فروردین    ۰۷تاریخ:     -  ۳۳۹۷۸۷۶کد خبر:    

 های کرونایی زنجان؛ صفر فوتی

 نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس استان زنجان افزوده شده است.  ۱۴ساعت گذشته  ۲۴در 

باختگان    درشبانه روز گذشته هیچ بیمار کرونایی در زنجان فوت نکرد و آمار جان  ان؛خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجبه گزارش گروه علمی فرهنگی  

های استان بستری  همچنین در این مدت یک زنجانی دیگر، به علت ابتال به کرونا در بیمارستان  نفر است.  ۹۰۷کرونایی استان زنجان، همان هزار و  

نفر، به علت ابتال و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا، در مراکز درمانی استان زنجان، نمونه  ۹۲۶ هزار و ۳۸از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون،  شد.

 نفر به علت ابتال به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند. ۶۴در استان زنجان هم اکنون   ند. برداری یا بستری شده ا

 هکار مقابله با کروناست. های بهداشتی و دریافت واکسن مهمترین رارعایت شیوه نامه
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 ۱۰:۰۳ -  ۱۴۰۱فروردین    ۰۷تاریخ:     -    ۳۳۹۷۸۱۷کد خبر:    

 واحد تهیه و توزیع غذا در زنجان ۶۰پلمب  

واحد صنفیِ تهیه و توزیع غذا، به علت تخلف بهداشتی پلمب  ۶۰استان زنجان، بیش از  در طرح تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در

زنجان   اسفند در استان  ۲۵یه و توزیع غذا که از  ته  مراکز  از  بازرسی  تشدید  طرح خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛  به گزارش گروه اجتماعی  شد.

هزار مورد بازدید از مراکز تهیه و و توزیع غذا   ۷بازرسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تاکنون   فروردین ماه ادامه دارد.   ۲۰آغاز شده است تا 

   یی معرفی شدند.واحد متخلف پلمب و به مراع غذا ۶۰در استان زنجان انجام داده اند که بیش از 

رستوران  بین  مشترک  نقطه  و  تخلف  مهتوریت  غذایی  مواد  تهیه  در  آن  از  استفاده  و  سوخته  روغن  بود. وجود  متخلف  مراکز  و   ها 

در    های بهداشتی از مهمترین موارد نظر بازرسانی محصوالت و مواد اولیه و رعایت شیوه نامهبررسی کیفیت مواد غذایی اولیه، تاریخ مصرف و انقضا

از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ست. ی  سامانه  ۳۳۰۱۹۰توانند در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی موارد را با شماره  ها میهم استانی  بازدید 

 گزارش تخلفات بهداشتی اطالع دهند. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 50295 : خبرنگار   1401010702808 :کد خبر   -  ۱۳:۱۳/   ۱۴۰۱فروردین   ۷ / یکشنبه  

 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم تاکید کرد 

  واکسیناسیون، عامل پایداری وضعیت کرونا در طارم

واکسیناسیون خوب نیست و از مردم تقاضا داریم تا به    شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم گفت: در حال حاضر استقبال از  مدیر  ایسنا/زنجان

  .تزریق واکسن بپردازند شایعات توجهی نکرده و به

های بهداشتی  رعایت پروتکل  های بهداشتی در شهرستان طارم، اظهار کرد: متاسفانه میزانرعایت پروتکل  وگو با ایسنا، درباره در گفت  ارشد بهرامی

 .نیز کاهش یافته و شهرستان در وضعیت زرد و پایداری قرار دارد ر میزان شیوع بیماریاست از سویی دیگ کاهش یافته

مبتالیان کاهش یافته، انجام    بهداشتی کاهش یافته ولی شهرستان در وضعیت پایداری قرار داشته و میزان  هایوی افزود: دلیل اینکه رعایت پروتکل

  ۸۵.۲درصد دز اول، .  ۹۲.۳واکسیناسیون در شهرستان طارم،    مسئول با بیان اینکه میزان تزریق  این  .واکسیناسیون و از تاثیرات آن در جامعه است

سوم باید به میزان بیشتری برسد، تصریح    درصد است و میزان تزریق دز  ۹۵درصد دز سوم است که هدف ما رسیدن به میزان    ۵۵درصد دز دوم و  

تزریق واکسن بپردازند زیرا اگر در    ست و از مردم تقاضا داریم تا به شایعات توجهی نکرده و بهواکسیناسیون خوب نی  کرد: در حال حاضر استقبال از

نوروز، ادامه داد: برای جلوگیری از    بهرامی با اشاره به دید و بازدیدهای عید   .انجام واکسیناسیون است  حال حاضر وضعیت پایداری داریم به دلیل

استفاده کنند. همچنین بعد از   عید از روبوسی و دست دادن پرهیز کنند؛ فاصله را رعایت کرده و از ماسک  هایشیوع ویروس کرونا مردم در مهمانی

کرونا بود، حضور  را ضدعفونی کنند؛ اگر هم در محلی که بیمار مشکوک با عالئم سرماخوردگی یا  ها نیز بهتر است وسایل استفاده شدهخروج مهمان

بیان اینکه تقاضا  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم با .ها حضور نیابدمهمانی ت خود را قرنطینه کرده و درنیابند و اگر فردی عالئمی داش

باید    هر سه دز واکسن را دریافت کنند، خاطرنشان کرد: مسافران ایام عید نیز هم   داریم تا مردم شهرستان واکسیناسیون را جدی گرفته و حتما

 .صورت نامحسوس توسط پلیس جریمه شوند ه در صورت عدم انجام واکسیناسیون، ممکن است بهواکسن زده باشند چرا ک

https://zanjan.iribnews.ir/
https://www.isna.ir/


 

3 

 

 50167 : خبرنگار   1401010702806 :کد خبر   -   ۱۳:۰۹/   ۱۴۰۱فروردین   ۷ / یکشنبه  

  پایگاه تجمیعی واکسیناسیون زنجان در ایام نوروز ۴فعالیت  

  .کرونا در ایام تعطیالت نوروز در سطح شهر زنجان فعال استپایگاه تجمیعی واکسیناسیون  ۴ ایسنا/زنجان

 .پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا در شهر زنجان طی تعطیالت نوروز آماده ارائه خدمات به شهروندان است  ۴به گزارش ایسنا، در حال حاضر 

سالن پیام از ساعت    واقع در  ۵اه تجمیعی واکسیناسیون شماره  در پردیس علوم پزشکی زنجان و پایگ  پایگاه خودرویی واکسیناسیون شماره یک واقع

شب   ۲۲صبح الی  ۸ای از ساعت واقع در سالن ورزشی برق منطقه ۳همچنین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره  .عصر فعال است ۱۹صبح الی  ۸

های  پایگاه  در  سترازنکا، رازی کووپارس، فخرا و اسپوتنیک پاستوکووک، پاستوکووک پالس، آ  ،های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن واکسن  .فعال است

 .تجمیعی شماره یک، سه و پنج موجود است

پایگاه تجمیعی واکسیناسیون از ساعت    ۹شماره    گفتنی است  الی    ۸واقع در سالن ورزشی امام علی )ع(  های  بوده و واکسن  عصر فعال   ۱۹صبح 

 .آسترازنکا، رازی کووپارس، فخرا موجود است پالس،  ستوکووک، پاستوکووک، پاسینوفارم، برکت، اسپایکوژن

واکسن نبوده و برای    بستری بوده نه پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا و ابتالی طبیعی جایگزین  هدف از واکسیناسیون جلوگیری از مرگ و کاهش 

 .و تکمیل شود  های واکسن دریافتنوبت تر، الزم است همهتر و ایمنتر، طوالنیایمنی کامل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84697831 :کد خبر   2785 :کد خبرنگار   -    ۸:۲۸  ، ۱۴۰۱فروردین  ۸   - ایرنا  

 نخستین پیوند کلیه سال جاری در زنجان به ثبت رسید

ان به صورت دریافت پیوند کلیه بیمار دیالیزی این است  مدیر انجمن خیرین حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان گفت: نخستین  -ایرنا   - زنجان

از    یکی:  افزود  ایرنا  خبرنگار با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  محمدرضا طهماسبی   .روزهای نخست سال جاری به ثبت رسید  کلیه از جسد بوده که در

ز یک اهدا کننده مرگ  ا کلیه دریافت با که بود همودیالیز سال تحت یک مدت به  بیماران انجمن کلیوی شهرستان ماهنشان با بیماری مزمن کلیوی

  دارند،   قرار  دیالیز  درمان زنجان تحت  بیمار دیالیزی در استان  ۴۲۰وی، با بیان اینکه در زمان حاضر بیش از    .زندگی عادی خود بازگشت  مغزی به

نارسایی    طهماسبی با اشاره به اینکه پیوند کلیه اغلب یک درمان انتخابی برای  .شرایط پیوند کلیه هستند   درصد واجد   ۵۰  تعداد   این   از:  کرد  اضافه

تا در   می تواند بیماری مزمن کلیه یا بیماری کلیوی در مرحله پایانی را درمان کند کلیه در مقایسه با انجام دیالیز تا آخر عمر است افزود: پیوند کلیه

این انجمن با توجه  :گفت  و   شد   یادآور   را  سال   چند   در  پیوند    وی به هزینه باال و محدویت عمل  .دتر شدن مدت زندگی موثر باشبهتر شدن و طوالنی

این مسوول با اشاره به   .دارد قرار فعالیت اولویت در دارو های  هزینه تامین  و  ندارد به ماهیت فعالیت آن که یک نهاد خیریه است و بودجه مشخصی

کند ابراز می  حمایت  را  بیماران  پیوند،   عمل  های  هزینه  تامین  در   نیز در صورت مشارکت خیرین  عمل پیوند   انجام  خصوص  در   اینکه انجمن کلیوی

 پیوند بیماران واجد شرایط در راستای شکوفایی دوباره زندگی بیماران دیالیزی  برای  فرصتی  کرونا،   امیدواری کرد در سال جدید با کاهش شیوع

کلیه سالم از اهدا کننده زنده یا فوت کرده در بدن شخص مبتال و    ه پیوند کلیه یک روش جراحی برای قرار دادنطهماسبی با اشاره به اینک  .باشد

  محدود  بسیار  نیز  کشور  در  جسد  از  کلیه  پیوند   شود، و  این عضو مهم است خاطر نشان کرد: اغلب پیوندهای کلیه از افراد زنده انجام می  نیازمند به

 .ه فرهنگ سازی داردب نیاز امر این که است
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