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 7171/711ابالغیه شماره  بر اساستوجه به شرایط به وجود آمده در سطح کشور و نیاز مدیریت بحران با 

رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری  وزیرمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 52/75/7931مورخه 

 یتیم های بازرس بر نظارت و برپایی مسئولجهت کنترل شیوع بیماری کرونا جمعیت هالل احمر کرونا 

شعب  که با استفاده از ظرفیت های موجود در پایگاه ها وگردیده  شهرها خروجی در مستقر سالمت

در ورودی بازرسی سالمت  سراسر کشور اقدام به استقرار تیم های های پایش و جمعیت هالل احمر در

 امکانات و سنج تب دستگاه به مجهزو و خروجی شهرها، ترمینال ها، ایستگاه های قطار و فرودگاه ها 

  خواهند نمود. تشخیص اولیه

علوم پزشکی  کلیه سازمانها ونهادهای ذکر شده در ابالغیه مذکور شامل دانشگاه هایدر این طرح 

ضابطین قوه  و، سازمان حمل ونقل جاده ای ها سراسرکشور، اورژانس کشور، نیروی انتظامی، استانداری

 .به عنوان همکار جمعیت هالل احمر خواهند بود قضاییه

 ناولی به سریعا،  سامانه مشخصات در پس از ثبت بیمار می بایست یا و مشکوک افراد اساس این بر

 ردیابی هداشتیب پرسنل توسط شوند و تکلیف تعیین مستقر معالج پزشک نظر با و منتقل پایگاه قرنطینه

 .بیمار و خودرو صورت پذیرد

 اهداف:

 کمک به ارتقاء سالمت و حفظ ایمنی اقشار مختلف مردم 

 پایش وغربالگری مسافرین در مبادی ورودی وخروجی های شهرها 

 مشکوک به بیماری و ارجاع به نظام سالمت کشور اجرای طرح غربالگری تب سنجی و شناسایی افراد 

  از افراد ناقل به افراد سالم 73قطع و کوتاه کردن زنجیره انسانی انتقال ویروس کووید 

 ارائه اموزش های عمومی وهمگانی در خصوص کرونا ویروس 

 انسانیساختار نیروی 

  عملیاتی ساعته75هر شیفت  نفر در چهارشامل 

 

 

 مسئول شیفت

 نجاتگر داوطلب  نجاتگر داوطلب  نجاتگر داوطلب 
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 ) مورد مشکوک (در غربالگری تعریف موارد بیماری

فرد با شرررح حال سرررفه خشررک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب که حداقل یکی از 

 مشخصات زیر را داشته باشد:

o   نتقال روز قبل از شرروع عالئم بیماری در استان هایی که ا  71اقامت در عرض  یا سرابقه سرفر

  محلی ویروس گزارش شده

o   روز قبل از شروع عالئم  71سرابقه تماس نزدیک با مورد محتمل/ قطعی بیماری کرونا در عرض

 بیماری

o  که در درمانی با شررح حال سرررفه خشک با لرز یا گلودرد با یا بدون تب   ،کارکنان بهداشرتی

 )صرفنظر از شدت عالئم( تماس با بیماران تنفسی بوده اند

 تجهیزات محافظتی:

o انفرادی: تجهیزات مورد نیاز 

o ماسکN95 –  لباس   –شیلد محافظ صورت یا عینک   –دستکش التکس معمولی  -الیه  9ماسک

 امدادی

o :تجهیزات مورد نیازتیمی 

o  امدادیچادر  – صابون مایع –ضدعفونی کننده دست –دستگاه تب سنج 

 های بازرسی سالمت: پایگاهالزامات اجرایی  مقررات و

 ید ملی مدیریت بیماری کروناستابا هماهنگی های بازرسی سالمت  پستراه اندازی  تاسیس و -1

 تایید دبیرخانه کشوری کرونای جمعیت می باشد. استان و

 عاونمو پیگیری با  مدیرعاملهماهنگی اکیپ های استان برعهده  مسئولیت نظارت، ارزیابی و -2

و الزم است با هماهنگی  استان می باشد و معاون بهداشت درمان و توانبخشی نجات و امداد

 .بازدیدهای مستمر صورت پذیرد ،دانشگاه های استان معاونین بهداشت و درمان
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وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مدیریت  با عنایت به ابالغ -3

در صورت مقاومت و ایجاد درگیری افراد مشکوک یا مبتال، مسئولیت برخورد قانونی بیماری کرونا 

با پرسنل نظامی و انتظامی و ضابطین قضایی بوده که در این راستا می بایست هماهنگی الزم از 

 صورت پذیرد.طریق ستاد استانداری 

عبه ش ی هرها پست نظارت بر برعهده مسئول شیفت می باشد و پستمسئولیت اجرایی امور  -4

  .شعبه میباشد امداد و نجاتمسئول رئیس و عهده  بر

رئیس  برعهده پسترفاهی  تجهیزات انفرادی و تامین امکانات وتجهیزات عملیاتی، پشتیبانی، -5

 باشد. شعبه می

ها رایگان بوده ودریافت هرگونه وجه ،اجناس ولوازم درقبال  پستکلیه خدمات ارائه شده در  -6

 خدمات ارائه شده اکیدا ممنوع می باشد.

 22صورت ه ب 25/22/86مورخ  46463/22/86طبق بخشنامه شماره ها  پست تمامفعالیت  -7

رداخت هزینه ایاب و ذهاب و پ (بعد صبح روز 6شب تا  22و شب  22صبح تا  6) ه عملیاتیساعت

 است. 35723/23/86بر اساس بخشنامه 

بازرسی سالمت جمعیت هالل احمر در  یها پستاطالع رسانی محل استقرار  تبلیغات و -6

اعالم شده توسط روابط عمومی جمعیت هالل احمر الزامی  طرحمطابق  ،تمامی محل های استقرار

 می باشد.

انتقال بیماری می بایست فاصله یک متری را رعایت و نکات نجاتگران جهت پیشگیری از  -8

بهداشت فردی را مراعات کرده و از استفاده مکرر تلفن همراه و یا دست زدن به ماسک اجتناب 

 نمایند.

هماهنگی وهمکاری با ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا واستفاده از امکانات و  -22

 هت استقرار اکیپ ها با هماهنگی استانداری صورت پذیرد.ساختمانهای سایر سازمانها  های ج
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کامل امدادی  لباس نیروهای مستقر در محل باید عالوه برتجهیزات انفرادی و کلیه عوامل و -22

توسط ستاد کرونای جمعیت تامین این تجهیزات  ماسک باشند و مجهز به دستکش التکس و

 د پذیرفت.هصورت خوا

سازمان  24/22/86مورخ  46462/22/86در نامه گزارشات روزانه براساس فرم های ارسالی  -22

 EOC به صبح 8هر شب و  22راس ساعت در دو نوبت  جمع آوری گردیده و امداد و نجات

 .سازمان اعالم گردد

  .رعایت کلیه دستورالعمل ها صادره از سوی دبیرخانه مرکزی کرونای جمعیت الزامی است -23


