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مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویتشریحکرد:

ثمره واکسیناسیون 70درصدی
علومپزشکیمشهداز کاهش 30درصدیبستریهادرپیواکسیناسیون 70درصدیخبرداد

رونــد مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا بهتــر شــده اســت ،متولیان
سالمت اســتان از کاهش  30درصدی بستری های کرونایی
خبر میدهنــد و از طرف دیگر خبــری از پیک های ســنگین و
فوتیهای غم انگیز کرونا نیســت ،وضعیت شــهر هم آبی شده
و مردم ،کاســبان و اقشــار مختلف روند طبیعــی کاری خود را
در پیــش گرفته اند؛ همــه این ها میوه واکسیناســیون اســت،
واکسیناســیونی که حاال بنابر اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهدبهشرایطتکمیل 70درصدیرسیدهونتایجشبهوضوح
قابل مشــاهده اســت ،هرچند که وضعیت بهتر شــده اما خطر
کرونا همچنان در کمین است و باید ضمن رعایت پروتکل های
بهداشتی ،ادامه روند واکسیناسیون را جدی گرفت.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در این زمینه
گفت :با مشــارکت خوب مردم ،میزان واکسیناسیون کرونا به
حدود 90درصد در نوبت اول و  70درصد در نوبت دوم رسیده
است .دکتر حســینی در گفت و گو با وب دا با اشــاره به این که
52درصد جمعیت هدف نوبت یادآور واکسن کرونا ی خود را
دریافت کرده اند ،از شــهروندانی که نوبت واکسن یادآورشان
رسیده خواســت برای دریافت دوز یادآور خود به مراکز تعیین
شده مراجعه کنند .وی درصد نوبت اول واکسیناسیون دانش
آموزان را  85درصد و نوبت دوم را  55درصد ،واکسیناســیون

نوبت اول مادران باردار را  90درصد و نوبــت دوم آن ها را 54
درصد اعــام کرد .معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد با تاکید بر این کــه مردم عــاوه بر مشــارکت در برنامه
واکسیناسیون باید به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز
توجه داشته باشند تصریح کرد :بر اساس بررسی های میدانی
تنها 53درصدمردمدراماکنعمومیو شهرازماسکاستفاده
می کنند .حسینی با اشاره به شیوع سویه جدید ویروس کرونا
با نام اومیکرون در هشت کشور آفریقایی و احتمال شیوع این
ســویه جدید و جابه جایی آن در جهان از شــهروندان خواست
ضمن تکمیل واکسیناســیون همچنان بر استفاده از ماسک و
رعایت فاصله اجتماعی و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
اهتمام ورزند .وی با بیان این که اکنون تمام انواع واکسن های
موجود در کشــور در مراکز و پایگاه های تحت پوشش دانشگاه
موجود است ،افزود :پوشش واکسیناسیون در افراد باالی 18
سال به اســتثنای افرادی که معذوریت پزشــکی دارند باید به
باالی 90تا 95درصدبرسدتادرزمینهکنترلبیماریوکاهش
موارد ابتال و مرگ و میر به اطمینان خاطر برسیم ،از شهروندان
می خواهیم در اســرع وقت برای دریافت یا تکمیل نوبت های
واکسیناســیون خود براســاس فهرســت مراکــز و پایگاههای
واکسیناسیون به نزدیک ترین محل مراجعه کنند.

جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان استان
بهبودی نیا /مدیــرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی
جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان اســتان را تشریح
کرد .قاســمعلی خدابنده در گفت و گو با «خراسان رضوی»
درباره مقاطعی که امتحانات در آن به صورت حضوری برگزار
خواهد شد ،گفت :در ســال تحصیلی جاری ،امتحانات پایه
دوازدهــم و نهم بــه صورت حضــوری برگــزار می شــود و در
بقیه پایه ها شــورای مدارس با توجه به شرایط کرونا و امکان
برگــزاری امتحانات بــرای حضــوری یا غیرحضــوری بودن
امتحانات تصمیم گیری می کنند.
•شورای مدارس مسئول تصمیم گیری

وی از الــزام در برگــزاری حضــوری امتحانات مقاطــع نهم و
دوازدهم دانش آموزان استان خبرداد و تاکید کرد :براساس
دســتورالعملی که به مدارس ابالغ شــده آمــوزش حضوری
اســت اما در باره تعداد ســاعات و نحوه حضور دانش آموزان
در مدرسه این موضوع به شــورای مدرسه واگذار شده است،
همچنین برگزاری امتحانــات در همه مقاطع بــه جز مقطع
نهم و دوازدهــم بر عهده شــورای مــدارس خواهد بــود .وی
در تشــریح دالیل برگــزاری امتحانــات پایه نهــم و دوازدهم
به صورت حضــوری گفت :به دلیل حساســیت ایــن مقاطع

در تعیین سرنوشــت و ادامه تحصیل دانش آمــوزان و این که
دانش آمــوزان این مقاطــع در ادامه به مدارس تیزهوشــان و
نمونه دولتی میروند یا در شرایط شرکت در کنکور و ورود به
دانشگاه هستند تصمیم به برگزاری امتحانات این مقاطع به
صورتحضوریگرفتهشدهوچنانچه دستورالعملجدیدی
از وزارتخانه دریافت شود قطعا به ادارات ارسال می شود .
•پروتکل های برگزاری امتحانات

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در بــاره چگونگــی
رعایت پروتکل هــا در مدارس و نظــارت بر آن نیــز گفت :در
دستورالعمل های ابالغی از وزارتخانه بر استفاده از ماسک،
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از مــواد ضدعفونــی
تاکیدهای فراوانی شده و رعایت این موارد الزامی است.
ویتصریحکرد:طبقامکاناتآموزشوپرورششرایطخوبی
را شاهدیم اما به این معنا نیســت که این موارد در صددرصد
مدارس اجرا می شــود اما طبق بازدیدهای ما شــرایط قابل
قبول اســت .وی یادآور شــد :در برخــی از مــدارس به دلیل
فضای فیزیکی کوچک ،رعایت پروتکل ها کار دشواری است
و از همکاران مان درخواست داریم پروتکل ها به صورت ویژه
رعایت شود.
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