
 

 

 

 

 

 تنظیم شده است.  9/9/9911 تا 91/99/9911در استان اصفهان از تاریخ   91-تحلیل زیر بر اساس اطالعات مرتبط با همه گیری کووید

همااگووگه که در گمودار مااااهده مو شااود  بروز          

اسااتاگدارد شااده ساانو بیماری در شااهرسااتان های   

را گاان  %92فریدوگااهر و وور و بیاباگ  افاای  ددود  

گفر  9/1در فریدوگاااهر  میاان بروز بیماری از مو دهند. 

وور درگفر در هر ده هاار گفر و  1/1در هر ده هاار گفر به 

گفر در هر ده هاار گفر  7/6روز بیماری از میاان ب و بیاباگ 

 افاای  یافته است. گفر در هر ده هاار گفر 1به 

تغییری را گاان گمو میاان بروز بیماری تیران و کرون در  

 9دهاد و سااایر شااهرسااتان ها در دو هفته منتهو به   

اردیبهات ماه گسبت به قبل از آن با کاه  بروز بیماری 

کااه  را در بروز بیماری در   مواجاه بوده اگاد. کمتری   

درصد  99شاهرستان گایی  مااهده مو کنیم  که ددود  

به دست آمده است و بیاتری  کاه  را در بروز بیماری 

 درصد  مااهده مو کنیم. 18در گطنا با ددود 

گفر در هر  98فروردی  ماه با  99اردسااتان تا قبل از         

اوتصاص داده است.  ده هاار گفر باالتری  میاان را به وود

گفر در هر ده هاار  97و گایی  با  8/92، چادگان 9/99گطنا 

 9. در طو دو هفته منتهو به رار گرفته اگدق عد از آنبگفر 

گطنا ، اردستان و چادگان کاه   9911 اردیبهاات ماه  

ل مالدظه ای را گاان داده اگد اما گایی  با وجود ای  که باق

رتبه چهارم را از گظر بروز داشته است اما کمتری  کاه  

را گاان داده است. تغییرات در شهرستان هایو که میاان 

بروز کمو داشااته اگد دتو در مواردی ماگند شااهرستان 

 ههای فریدوگاهر و وور و بیاباگ  که با افاای  همراه بود

در گایی  جلب توجه مو  اگد کمتر از ساارعت کاه  بروز

 کند.

 

 

 یانهادات:پ

توجه با ای  گکته ضاروری اسات که موموعه اقداماتو که منور به کاه  چامویر بروز در گطنا شده است تیویت شده و در صورتو که همان   

 استراتژی در گایی  مورد استفاده قرار گرفته عوامل کاه  تاثیر آن مورد بررسو قرار گیرگد. 
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