اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺴﺘﺮده از ژاﭘﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮۀ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺧﺮوج در ﻫﺎﻟﻪای از
اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺶ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۰۹۳ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۷ :اﺳﻔﻨﺪ ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸

ﮐﺸﺘﯽ  ۳۷۰۰ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ ﺗﺎ  21ﻓﻮرﯾﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،در اﯾﻦ
ِ
آزﻣﺎﯾﺶ  ۷۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻣﻮﺟﯽ ﮔﺴﺘﺮده از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮥ ﮐﺸﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ژاﭘﻦ را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻨﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ  ۲۳ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺴﺖ ﻣﺠﺪد از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻫﻔﺘﮥ
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ.
"ﮐﺎﺗﺴﻮ ﻧﻮﯾﻮ" وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﯾﺎدآورﺷﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی درﺑﺎرۀ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ

ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪه و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ
روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر "ﮐﺮﯾﺲ وﯾﺘﯽ" ﻣﺪﯾﺮارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ :از ﻣﯿﺎن  ۳۲ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
اﯾﺮﻟﻨﺪی ﻫﻤﮕﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۸آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺷﺶ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ژاﭘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ ﭘﺮﻧﺴﺲ را ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮآورد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم
ﮐﺎﺑﯿﻦﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

