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راضیــه زرگــری| هفتــم اردیبهشــت، بنا به گفتــه وزیر بهداشــت 
کسیناسیون سالمندان به عنوان اولویت دوم گروه های  برنامه وا
کســن کرونا در کشــور کلیــد خورد؛ امــا مثل همه  واجــد دریافت وا
رویدادهای کرونایی این یک سال و اندی، خبرهای ضد و نقیض 
کســن در  از زمان و مــکان ثبت نام این گروه ســنی بــرای دریافت وا
فضای مجــازی مطرح و دردسرســاز شــد. براســاس کلیات ســند 
کسیناســیون کرونا در کشــور، در مرحله اول کادر بهداشت  ملی وا
کسن بودند. در مرحله  و درمان سراسر کشور، در اولویت دریافت وا
دوم افراد دارای بیماری های خاص و زمینه ای در رنج سنی بین 1۶ 
تا ۶4 و همچنین سالمندان زیر ۸0سال و در مرحله سوم زندانیان 
و ســربازخانه ها و گروه هــای خــاص شــغلی که به  دلیــل تجمعات 
کسیناســیون  ریســک باالیی دارند و درنهایت در مرحله چهارم وا

بقیه افراد جامعه از 1۸سال به باال مدنظر قرار گرفته است.
کسن  نیروهای عملیاتی و پیشگیری-ایمنی آتش نشانی وا

دریافت کردند
کز درمانی و پرســنل  در فــاز اول بعــد از کادر درمــان و کارکنــان مرا
ادارات و دانشگاه های وابسته به بیمارستان ها، نوبت به گروه های 
کبان هــا، پرســنل عملیاتی  پرخطــر خــارج از ایــن دایــره رســید؛ پا
و واحدهــای دیگــر آتش نشــانی، جانبــازان شــیمیایی شــدید و 
جانبازان باالی 50درصد. افروز اعظمی یکی از پرسنل آتش نشانی 
کسیناســیون در ایــن صنف به  اصفهــان اســت. او دربــاره رونــد وا
»شهروند« توضیح می دهد: »من در واحدهای پیشگیری و ایمنی 
آتش نشانی مشغول به خدمت هستم و نیروی عملیاتی نیستم. با 
کسیناسیون پارکبان ها و پرسنل آتش نشانی،  این حال در طرح وا

کسن تزریق شد.« برای من و همکارانم هم دوز اول وا
او که 7ســال است در آتش نشــانی فعالیت می کند، تصریح کرد: 
»با توجه به ضرورت حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی در محل 
حادثه و ســطح شــهر و مکان  هایی که پرخطر محسوب می شود، 
کســن قرار داشــتند. بعد از نیروهای  این افراد در اولویت دریافت وا
عملیاتی، دیگر پرســنل از جمله ما کــه در واحدهای ایمن ســازی 
و پیشــگیری فعــال هســتیم و با مباحــث آموزشــی ســروکار داریم، 
کســن قــرار گرفته اند.«اعظمی روزهــای پایانی  در صف دریافت وا
کســن کرونــا را دریافــت کــرده اســت. او از عــوارض  فروردین مــاه وا
کســن نیز بــه »شــهروند« توضیحاتــی ارایه می دهــد: »به  تزریــق وا
کســن مانند کرونای ضعیف شــده اســت  ما گفته شــده بــود که وا
که ممکــن از عوارض ناشــی از ایــن بیمــاری را در بدن افــراد نمایان 
کند. من دو ســه روزی ســردرد و حالت تهوع و بدن درد داشــتم که 
بــا اســتراحت و داروهــای تجویزشــده خیلــی زود خــوب شــدم.« 
تعــداد افــراد مرحلــه اول یک ونیم میلیــون نفر، جمعیــت مرحله 
دوم 12میلیــون نفــر، جمعیت مرحله ســوم 2میلیــون و جمعیت 
مرحله چهــارم 50میلیون نفر برآورد شــده اســت. محمد حیدری 
جانباز 30درصد اســت. او که 7۸ساله است، درباره پیگیری زمان 
کسن جانبازان به »شــهروند« توضیح می دهد: »من با  دریافت وا
دفتر بنیاد جانبــازان و ایثارگــران در تهران تماس گرفتــم که به من 
گفتند در حــال حاضر جانبازان باالی 50درصــد و عزیزانی که دچار 
کسینه می شوند و در هفته های آتی از  عارضه شیمیایی هستند، وا
طرف بنیاد جانبازان با جانبازان درصدهای پایین تر تماس گرفته 

کسن مراجعه کنند.« می شود که برای دریافت وا
کسیناسیون فاز دوم تا تیرماه طول بکشد شاید وا

دوم  فــاز  وارد  رســما  اردیبهشــت  هفتــم  سه شــنبه  صبــح  از 
کسیناســیون شــده ایم. بــه گفتــه وزیــر بهداشــت، غیــر از کادر  وا
کسیناسیون سالمندان  بهداشت و درمان از  این تاریخ به بعد بر وا
و بیمــاران خــاص متمرکــز می شــویم و از خــرداد شــاهد مصــرف 

کسن های داخل خواهیم بود. وا
کرونــا می گویــد: »بــه ترتیــب از ســنین  ســخنگوی ســتاد ملــی 

۸0ســال به باال، 75 تــا ۸0، 70 تــا 75، ۶5 تا 70 و بیمــاران زمینه ای 
کســن دریافــت خواهنــد کــرد. در ایــن فــاز افراد  و صعب العــاج، وا
سالمند گروه هدف 2/ 7 میلیون نفر هستند و به همین میزان هم 
بیمــاران زمینه ای داریــم و این یعنی این فاز ســنگین خواهد بود. 
کسیناســیون فاز دوم تا تیرماه  پیش بینی ما این است که شاید وا

کسن های داخلی کمک بگیریم.« طول بکشد. در این فاز باید از وا
فرآیند شیفت از فاز اول به فاز دوم درحالی در حال انجام است که 
کسیناسیون ســالمندان برای  در هفته های اخیر حاشــیه های وا
مسئوالن وزارت بهداشت دردسرساز شده، از نحوه ثبت نام گرفته 

تا اولویت بندی ها.
از هفته ابتدایی ماه دوم بهار 1400 خبرهایی مبنی  بر لزوم ثبت نام 
این گروه سنی در سامانه ای به نام سیب درفضای مجازی منتشر 
شد که درنهایت شهنام عرشی، معاون مرکز مدیریت بیماری های 
گیــر وزارت بهداشــت اعــام کــرد اخبــار منتشرشــده در فضــای  وا
مجازی مبنــی  بــر ثبت نــام ســالمندان در ســامانه »ســیب« برای 

کسیناسیون کرونا جعلی است. وا

سردرگمی مردم یا وزارت بهداشت؟
پس از آن، روز اول اردیبهشــت جعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز 
مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت در خبــری اعــام کرد کــه پس از 
کســن کرونا، افــرادی که  فراخــوان وزارت بهداشــت بــرای تزریق وا
فاقد پرونده الکترونیک سامت هســتند، می توانند با مراجعه به 
نزدیک ترین پایگاه سامت یا خانه بهداشت برای تشکیل پرونده 
کسن  خود اقدام کنند. او حتی گفت که اطاع رسانی برای تزریق وا

کرونا از طریق ارسال پیامک به سرپرست خانوار انجام می شود.
این خبر طــی هفته ای کــه گذشــت، تکمیل تر شــد و خبرهایی 
کســن کرونا در تهران توسط  مبنی  بر نشانی پایگاه های ثبت نام وا
برخی خبرگزاری ها و ســایت ها منتشر شــد که در آن قید شده بود 
برای ثبت نام افراد باالی ۶0سال یکی از اعضای خانواده با کدملی 
کــز مراجعه کند. ایــن اخبار هم  افراد ســالمند می تواند بــه این مرا
البته چند ساعت بعد توســط وزارت بهداشــت تکذیب شد و این 
وزارتخانه در اطاعیه ای اعام کرد هیچ ثبت نامی برای نوبت گیری 
کسن انجام نشده و از مردم تقاضا کرد از حضور و تجمع بی مورد  وا
کز بهداشــتی خــودداری کنند.با این حال، فضای متشــنج  در مرا
کنش  جامعه در شرایط بحرانی کرونا به خصوص در کانشهرها، وا
به هر خبری را اجتناب ناپذیر می کند. همین شد که تکذیب های 
نهادهای رســمی هــم جلــودار حجــم بــاالی مراجعات به ســرای 
 محله های تهران نبود. با اســتعام شــهرداری از وزارت بهداشت، 
بــه ســرعت هــر ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ایــران و 
کید کردند که فراخوانی بــرای مراجعه حضوری  شهیدبهشــتی تأ
که هــر مراجعه حضــوری بار  نداده انــد و اخبــار صحــت نــدارد؛ چرا

انتشار بیماری را افزایش می دهد.

سامانه ای که هنوز معلوم نیست وجود دارد یا نه؟
کسن البته به  ماجرای نحوه ثبت نام از گروه دوم واجد دریافت وا
اینجا ختم نمی شــود. در واقع وزارت بهداشــت بــا اطاعاتی که هر 
روز به یک شــکل در مورد نحوه ثبت نام از این گروه ســنی می دهد، 
خود به نوعــی موجب ســردرگمی مردم شــده. برای مثــال علیرضا 
رئیســی، ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا از راه اندازی سامانه 
کسیناسیون کرونا در کشــور خبر داد که براســاس آن افراد  جامع وا
می توانند در این سامانه شغل و بیماری خود را اظهار کرده و از زمان 
کسن خود مطلع شوند: برای کسانی که پرونده الکترونیک  تزریق وا
ندارند، از طریق این سامانه اعام خواهیم کرد که باید چه اقدامی 
انجام دهند و مراجعه برای دریافت خدمات حضوری خواهد بود. 
با این حال نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای تهران در پاسخ به 
کسن که در لیست وزارت  این سوال که افراد دارای اولویت تزریق وا
بهداشــت نیســتند، در چه ســامانه ای باید ثبت نام کننــد، عنوان 
می کند: »هنوز ســامانه ای در این زمینه اعام نشــده اســت.« او در 
عین حال در مورد افراد باالی ۶5سال که در لیست وزارت بهداشت 
نیســتند، تصریح کــرد: »این افــراد یا باید صبــر کنند یا بــه معاونت 
بهداشــتی وزارتخانــه اطاع دهنــد کــه از طریــق ســامانه 4030 یا از 
طریق 1۹0 می توانند اقدام کنند و اطاع دهند.«برای روشن شدن 
بیشــتر موضوع و کمترشدن سردرگمی، ســراغ چند سالمندی که 
کسیناسیون هستند، رفته ایم. خانم  درحال حاضر واجد شرایط وا
کن منطقه ۹ تهران با ۸4سال سن، هفته اول اردیبهشت  نوذر سا
در خانه بهداشــت محله ای که در آن پرونده ســامتش ثبت شده 
کســن زده. او در توضیح روند کار به »شــهروند« می گوید:  اســت، وا
»یکی از همســایه ها بــرای پرس وجو به به خانه بهداشــت مراجعه 
کرده بود و آنجا اســم من را در لیســت افــراد واجد شــرایط دیده بود. 
کســن اول کرونــا را برایم تزریق  وقتی بــه من گفت مراجعه کردم و وا

کسن دوم مراجعه کنم.« کردند و گفتند سه ماه دیگر برای تزریق وا
کسن زدند تماس نگرفتند، خودمان رفتیم با کارت ملی وا

نوه خانم ماهرخ امینی که دو روز پیش در خانه سامت محدوده 
کسن دریافت کرده است نیز، درباره نحوه  میدان المپیک تهران وا
کسن به »شهروند« توضیح می دهد: »تماسی با  مراجعه و تزریق وا
ما گرفته نشــد؛ وقتی اعام کردند که به ســالمندان باالی ۸0سال 
کســن تزریــق می شــود، ما بــه یکــی از خانه های ســامت محله  وا
کید می کند  مراجعه کردیم و مشخصات مادربزرگ را گفتیم.« او تأ
که همه اعضای خانواده قبا در ســامانه ســامت وزارت بهداشت 
ثبت نام کرده بودند. مادربزرگ ۸5 ساله اش با همراه داشتن کارت 

کسن کرونا را دریافت کرده است. ملی به این مرکز مراجعه و وا
حواستان به تماس و پیامک های وزارت بهداشت باشد

گفتنی اســت جعفر صادق تبریــزی، در آخرین اظهارات رســمی 
کسیناســیون ســالمندان توضیح  وزارت بهداشــت دربــاره روند وا
داده اســت: »از سه شــنبه گذشــته با افراد بــاالی ۸0ســال در حال 
کســن کرونا از آنها دعوت به عمل  تماس هســتیم و برای گرفتن وا
می آوریــم تــا در زمــان و محل خاصــی کــه از قبل پیش بینی شــده 
است، حضور یابند.« به گفته رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت 
یک میلیون و 150هزار نفر باالی ۸0ســال در کشــور داریم که حدود 
25درصد از آنها در روستاها و باقی آنها در شهرها حضور دارند که کار 
کید می کند  کسیناسیون آنها شروع شده است.صادق تبریزی تا وا
کسیناســیون  همه تاش ما این اســت که تا 15 اردیبهشــت ماه وا
باالی ۸0 ســاله ها بــه اتمام برســد. به این منظــور، اطاع رســانی و 
خبرکردن افراد تا اوایل هفته آینده از طریق تلفن و سپس از طریق 
تلفن و پیامک خواهد بود. برای روســتاییان عزیز از طریق تماس 
تلفنی و برای شهرنشینان از طریق پیامک خبررسانی خواهد شد. 
این پیامک هــا صرفا بــا پیش شــماره های وزارت بهداشــت یعنی 

v.behdasht     انجام می پذیرد.

کسیناسیون کرونا برای سالمندان  فاِز سنگین وا
کسن ایرانی کرونا کسن گرفته تا امید به رسیدن وا از سردرگمی ها برای ثبت نام و نوبت گیری وا

از صبح سه شنبه 7 اردیبهشت رسما وارد 
کسیناسیون شده ایم. به گفته  فاز دوم وا

وزیر بهداشت، غیر از کادر بهداشت و 
کسیناسیون  درمان از  این تاریخ به بعد بر وا

سالمندان و بیماران خاص متمرکز می شویم 
کسن های داخل  و از خرداد شاهد مصرف وا

خواهیم بود

بیانیه سازمان معلمان ایران به مناسبت روز معلم

 معلمان را دریابیم 
تا فردای بهتری داشته باشیم

شــهروند| مناســبت ها بهانه هایــی هســتند بــرای پرداختــن بــه 
گــرو پرداختــن بــه  آنچــه تجربــه دیــروز و نیــاز امــروز و فــردای مــا در 
موضوعــات مهــم زیســت فــردی و اجتماعــی اســت. مناســبت ها 
به ما می گوینــد تــا از تکرارهای بی حاصــل پرهیز کنیــم و آنچه را که 

تکرارش مثل نفس کشیدن حیاتی است، تسهیل و تسریع کنیم.
مــا  بــه  نــوع جهانــی اش  از  چــه  و  ملــی  نــوع  از  چــه  معلــم  روز 
کــه بــرای بهتــر زیســتن، چــاره ای جــز آموختن و  یــادآوری می کنــد 
توانمندترشــدن نیســت و زمــان طایــی کودکــی و نوجوانــی، بهــار 
آموختــن و توانمندشــدن اســت که فقــط و فقط در ســایه داشــتن 
معلمانی ســالم، ماهر، باانگیزه و دارای منزلت و معیشت متناسب 

با این حرفه سرنوشت ساز میسر می گردد.
کــه ســال تحصیلــی تمــام  روز معلــم 1400 در حالــی فرامی رســد 
کار  کرونایــی بیــش از همیشــه اهمیــت، ارزش، اعتبــار و ســختی 
بــا تمــام  معلمــان را نمایــان ســاخت و همــه مــادران و پــدران، 
وجودشــان به این مهم پــی بردند؛ به طوری که بیش از هر کســی، 
کــه بــرای عادی شــدن شــرایط مــدارس و  ایــن والدیــن هســتند 
حضوری شدن آموزش روزشماری می کنند؛ آنها دریافتند که وقتی 
مدیریــت یک یــا دو فرزنــد آنقــدر کار حرفه ای و دشــواری اســت که 
گی های شــخصیتی معلمانه اســت،  نیازمنــد دانش، مهــارت و ویژ
مدیریت 20 یا 30 و حتــی در برخی از کاس های 40 نفری کودکان و 
نوجوانان، یک تنه توســط معلم، چه معجزه ای اســت که کمتر به 

ارزش و سختی و اهمیت آن بها داده می شود.
در ســال تحصیلــی کرونایــی، معلمــان آنقدر خوش درخشــیدند 
کــه مســئوالن مجبــور بــه تســلیم در برابــر خاقیت هــای معلمان و 
مدارس شدند و معلم محوری و مدرسه محوری که سال ها توسط 
کارشناسان و منتقدان فریاد می شد، چشمه هایی از اعجاز خود را 

نمایان ساخت.
تعــدادی از معلمان در آتش عشــق معلمی ســوختند و تــا دقایق 
پایانی زندگــی خود، روی تخت بیمارســتان و در بســتر بیماری هم 
گوشــی و تبلــت بــه دســت، از نشــاندن بــذر امیــد و دانــش در دل و 
ذهــن دانش آموزان خود غافــل نبودند.در زیر غبــار محرومیت ها و 
مظلومیت های دانش آموزاِن بــه دور از اینترنت و محروم از موبایل 
کار بودند که آمــوزش حضوری  و تبلــت، این معلمان عاشــق و فــدا
را به بهای جــان خود برقــرار کردند و اجــازه ندادند تــا کرونا فرصت 
دانســتن و توانســتن را از کــودکان و نوجوانان این مرزو بــوم بگیرد. 
امــا روز معلــم فرا می رســد و باز هــم مثل همه ســال های گذشــته و 
شــاید بدتر، بیشتر مســئوالن در رده های مختلف، پاسخگوی این 
پرسش تکراری باشند که چه زمانی معلم در صدر می نشیند و قدر 

می بیند؟!
گر تــا روز معلم 1400 چــاره ای برای بهبود و ارتقــای حرفه معلمی  ا
و رفــع مشــکات و مســائل معلمــان اندیشــیده نشــده اســت، آیــا 
امیدی به 1401 اســت؟!در پایــان یادآوری می نماید که راه توســعه 
همه جانبــه و پایدار از مســیر نظام آموزشــی کارآمد و برخــورداری از 

معلمانی توانمند، باانگیزه و امیدوار می گذرد.
این تشــکل، ضمن تبریک روز معلم به همــه معلمان ایران زمین 
از دورتریــن و محروم تریــن نقاط تا نقطــه مرکزی و پایتخــت، بر این 
رویکرد توسعه گرایانه پای فشــرده و معلمان را نیز به متشکل شدن 
دعــوت می نمایــد؛ همچنیــن پذیــرای ایفــای نقش هــای موثــر و 
کنشــگری مدنــی و دموکراتیــک در بســتر صنــف و سیاســت بــرای 

برون رفت از این شرایط خواهد بود.

آغاز دوره آموزش مجازی دانش آموز 
آماده در روزهای سخت )دادرس(

دانش  آموزان به عنوان یکی از اقشــار کلیــدی و مؤثر تغییر نگرش 
در خانــواده و جامعــه در راســتای توســعه پایــدار، در مدرســه و بــا 
نظــام آمــوزش و پــرورش رشــد و نمــو می  یابند. مدرســه بــه عنوان 
مکانــی کــه دانش  آموزان، زمــان زیــادی در آن حضــور دارند، می 
بایســت محیطــی ایمــن و بــه  دور از تهدیــد و مخاطرات باشــد. به 
گونه  ای کــه والدین، بــا آرامش خاطــر، فرزندان خود را به مدرســه 
بســپارند و دانش آموزان نیز بدون نگرانی از بروز حوادث و آسیب
 هــای احتمالی به تحصیــل و پویایی بپردازند. اهمیت این قشــر از 
جامعه تا حدی است که اصول دهگانه برای تاب  آورسازی شهرها 
در برابــر ســوانح  نیــز بــه این موضــوع پرداختــه و بــر ارزیابــی ایمنی 
مدارس، تنظیم برنامه های درســی و آموزشی در خصوص کاهش 
خطرپذیــری بایــا، ترویج و گنجانــدن دانش کاهــش مخاطرات و 
کید  اثــرات بایــا در برنامه های درســی مــدارس در همه ســطوح تأ
ح  داشــته اســت. جمعیت هال احمر امیدوار اســت بــا اجرای طر
دادرس و افزایــش ایمنــی دانش آمــوزان در مدرســه، برنامه  ریــزی 
و اجــرای اقدامات پیشــگیرانه و آمادگــی در برابر حــوادث، آموزش 
کارکنــان و دانش آمــوزان مدرســه و اطاع رســانی بــه خانواده  های 
گاهی و انگیزه اجرای  آنها، شــاهد تغییرات قابل توجهی در ارتقاء آ

اقدامات کاهش خطر پذیری در سطح جامعه باشد.
کنــون دوره دادرس را نگذارنــده اید، می توانیــد آن را به  گــر تا ا
صــورت مجــازی در ســایت khadem.ir بگذارنیــد و گواهینامــه 

دریافت کنید.
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