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ورود دوباره هالل احمر به پیشگیری از کرونا در کشور

  یاسر مختاری

در حالیکه میزان مبتالیان روزانه کرونا عدد شش 
هزار و 800 نفر را رد کرده و به هفت هزار 
نفر در روز نزدیک می شود، از آن سو مرگ و 
رکورد  روز  هر  بیماری  این  از  ناشی  میرهای 
از حضور  ثبت می کند. پس  را  سیاه جدیدی 
اعضای ستادملی کرونا در محضر رهبر معظم 
انقالب، و توصیه های ایشان در رابطه با حضور 
داوطلبان و خیرین در مسیر مبارزه با این بیماری 
اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است. سه 
که  شهرها  شلوغ  خیابان های  در  است  روزی 
محل رفت و آمد هزارن عابر است. افرادی را 
می بینیم که  با کاورهای مخصوص هالل احمر 
یا تذکر دادن  به مردم  در حال اهدای ماسک 
به آنها برای رعایت نکات پیشگیری و سالمت 
در برابر بیماری هستند. این افراد که جمعیت 
هالل احمر با وام گرفتن از وظیفه دینی» امر به 
معروف و نهی از منکر« از آنها با عنوان » آمران 
سالمت« یاد می کند قرار است داوطلبانه بخشی 
از وظایف اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از 

ابتال به کووید19 را بر عهده داشته  باشند.

12 هزار آمر سالمت در خیابان های 
پرازدحام شهرها

سخنگوی  نصیری،  محمد  سپید،  گزارش  به 
ایران  اسالمی  احمر جمهوری  جمعیت هالل 
در  رهبری  معظم  »مقام  گفت:  رابطه  این  در 
داشتند،  کرونا  ستاد  مسئوالن  با  که  جلسه ای 
اعالم کردند که جوانان مانند دوره اول شیوع 
بیماری، وارد کار شوند. ما این موضوع را مورد 
ارزیابی قرار دادیم که در چه حوزه هایی می توانیم 
اقدام کنیم. ما در دوره های اول در بحث های 
مربوط به حوزه معیشت، توزیع ماسک و... از 
طریق جمعیت داوطلبان هالل احمر حضور پیدا 
کردیم. در روزهای محرم نیز برای غربالگری 
و تب سنجی در هیئت های مذهبی حضور پیدا 
اهمیت  حاضر  حال  در  که  موضوعی  کردیم. 
دارد، این است که اعالم شده که اگر سطحی 
از رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از 
ماسک در جامعه وجود داشته باشد، شیوع اپیدمی 

کاهش می یابد.«
اینکه جمعیت هالل احمر در  بیان  با  نصیری 
مواقع بحران همواره به میدان می آید و در حال 
حاضر وضعیت به همین صورت است، گفت: 
»بر این اساس در ستاد کرونای جمعیت هالل 
تا جوانان و داوطلبان  این شد  بر  احمر، قرار 
هالل احمر در مناطق پر ازدحام و پر رفت وآمد 
شهرها و کالن شهرها حضور پیدا کرده و درباره 
رعایت پروتکل های بهداشتی نکاتی را به افراد 

متذکر شوند.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت: »در حال 
حاضر بالغ بر سه هزار و 400 پایگاه در کل 
کشور و با حضور تقریبا 12 هزار نفر از داوطلبان 

در این طرح مشارکت دارند که مباحث مربوط 
به فاصله اجتماعی و رعایت نکات ایمنی را به 
افراد متذکر می شوند. البته در کنار این موضوع 
اگر افرادی باشند که ماسک به همراه نداشته و 
یا امکان تامین هزینه ماسک را نداشته باشند، 
ماسک هم از سوی داوطلبان هالل احمر به آنها 
هدیه می شود تا بتوانند پروتکل ها را رعایت کنند.«
وی با بیان اینکه پیشگیری از این بیماری باید 
به صورت همه جانبه بوده و ایمنی تمام افراد 
جامعه را تامین کنیم، گفت: »این طرح از دوشنبه 
آغاز شده و دوره اول آن را ده  روزه در نظر 
بحران  زمانی که  تا  کلی  طور  به  اما  گرفته ایم. 

باشد، جمعیت هالل احمر نیز حضور دارد.«
نصیری تاکید کرد: »البته ما ماسک را به صورت 
همگانی توزیع نمی کنیم، بلکه اگر فردی ماسک 

نداشته باشد، به صورت رایگان به او ماسک 
هدیه می دهیم.«

آمران سالمت در استان های  کشور
نمود  تهران  آمران سالمت در حالی در  طرح 
برجسته ای دارد که داوطلبان سرخ پوش هالل 
احمر در سایر مناطق کشور که عموما در وضعیت 
قرمز کرونایی قرار دارند نیز به خیابان ها آمده اند و 
در حال ارائه نکات سالمت به شهروندان هستند.
امیر جعفرزاده، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان آذربایجان غربی از فعالیت 143 پایگاه 
طرح آمران سالمت در مناطق مختلف شهرها 
و مراکز پرازدحام این استان خبر داد و گفت: 
» تاکنون13 هزار و 314 نفر از مردم در سطح 
استان از این خدمات بهره برده اند، ضمن اینکه 
فعالیت  و  ظرفیت  از  آمران سالمت  طرح  در 
کانون های طالب شهرستان ها هم استفاده شده 
است و دبیرخانه طرح آمران سالمت در معاونت 
امور جوانان هالل احمر استان راه اندازی و امور 
ویژه این پایگاه ها را بررسی می کنند، همچنین از 
ظرفیت  39 خانه  هالل روستایی برای استقرار 
ایستگاه های آمران سالمت استفاده شده است.«
حمید حسن پور مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به راه اندازی 
111 ایستگاه طرح آمران سالمت درسطح استان 
آذربایجان شرقی و ارائه خدمات به 29 هزار نفر 
از  شهروندان این استا گفت: »در اجرای شیوه نامه 
آمران سالمت، جوانان، داوطلبان و نجاتگران 
هالل احمر در 111 نقطه استان مستقر  شده 
و اقدام به یادآوری نکات بهداشتی مربوط به 

کووید 19 به هم شهریان کردند.«

 وی افزود: »در مدت 2 روز اجرای طرح، 306 
تن از اعضا به حدود  29 هزار نفر از هموطنان 
ارائه کرده و 4 هزار و ۵00  را  خدمات الزم 

ماسک میان شهروندان توزیع شد.«
علیرضا میربهاءالدین، مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای 
طرح آمران سالمت در این استان، گفت: »تا کنون 
60  پایگاه در شهرستان های استان فعال شده و 
اعضای داوطلب هالل احمر با برپایی چادر در 
مکان های پر ازدحام، فروشگاه ها، ترمینال های 
مسافرتی، میادین اصلی شهرها، آحاد مردم را به 
رعایت پروتکل های بهداشتی دعوت می کنند.«
میر بهاءالدین گفت: »180  نفر از اعضای جوان 
و داوطلب جمعیت در قالب 60  تیم 3 نفره در 
43  پایگاه ثابت و 17 پایگاه سیار و همچنین با 
استفاده از ظرفیت خانه های هالل در سطح استان 
با تجهیزات حفاظتی بهداشتی، بیش از 6 هزار نفر 
از هموطنان را به حفظ فاصله اجتماعی و استفاده 
از تجهیزات بهداشتی تشویق کردند که در همین 
راستا تعداد یک هزار و ۵1۵ ماسک، بروشور 
آموزشی و مواد ضد عفونی توزیع شده است.« 
هالل  جمعیت  مدیرعامل  حاجیانی  غالمرضا 
استقرار  در خصوص  هم  بوشهر  استان  احمر 
پایگاه های آمران سالمت استان بوشهر گفت: 
آمران  پایگاه های  در  داوطلب  و  جوان   120«
سالمت در سراسر استان مشغول به ارائه خدمات 
بشردوستانه به مردم شریف استان بوشهر هستند، 
پایگاه سیار ویژه طرح  پایگاه ثابت و 10   40
استان  احمر در  آمران سالمت جمعیت هالل 

بوشهر فعالیت می کنند.«
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 خیابان های پر ازدحام شهرها در قرق آمران سالمت
تذکر و اهدای ماسک به شهروندان  

نصیری: در ستاد کرونای 
جمعیت هالل احمر، قرار بر 

این شد تا جوانان و داوطلبان 
هالل احمر در مناطق پر 
ازدحام و پر رفت وآمد 

شهرها و کالن شهرها حضور 
پیدا کرده و درباره رعایت 

پروتکل های بهداشتی نکاتی 
را به افراد متذکر شوند


