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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر 
یادآور شد: »در مجموع روز 6 آبان ماه به یک 
عام  و  بشردوستانه  خدمات  نفر،   70 و  هزار 
المنفعه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا ارائه شده است، 10 شعبه جمعیت هالل 
احمر در استان بوشهر در حال ارائه خدمات 

پیشگیرانه به آحاد جامعه هستند.«

بهره مندی بیش از 6 هزار شهروند 
کردستانی و کرمانشاهی

استان کردستان یکی از استان های کشور است 
بیماری  این  از زمان شیوع کرونا، بحران  که 
هم  هنوز  و  بود  کننده  نگران  استان  آن  در 
تعدادی از شهرهای این استان جزء مناطق فوق 
خطرناک کشور از نظر این بیماری محسوب 
مدیر  جاللی،  پیام  راستا  همین  در  می شوند 
عامل جمعیت هالل این استان از بهره مندی 
3 هزار و721 نفر از خدمات آمران سالمت 
تیم   10 هر شهرستان  »در  گفت:  و  داد  خبر 
پر تردد،  با حضور در معابر  نفره در روز   3
از  پیشگیری  بهداشتی  نکات  آموزش  ضمن 
شیوع ویروس کرونا، به هموطنانی که بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی تردد می کنند، 

می دهند.« تذکر 
هالل  جمعیت  مدیرعامل  معتمدی،  فرزین 
اینکه  بیان  با  نیز  کرمانشاه  استان  احمر 
به  مردم  دعوت  برای  سالمت  آمران  طرح 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط جوانان 
و داوطلبان جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه 
از دوشنبه آغاز شده است، تصریح کرد: »در 
اجرای طرح ملی آمران سالمت با بهره مندی 
 2 داوطلبی و جوانان  ارزنده  از ظرفیت های 

هزار و 648 ماسک، توزیع شده است.«

مناطق تفریحی کیش هم زیر پوشش 
طرح آمران سالمت رفت

رئیس  عراقی  محمدی  شهاب الدین  محمد 
با  رابطه  در  نیز  کیش  احمر  هالل  جمعیت 
حضور آمران سالمت در جزیره کیش اظهار 

کرد: »آنچه که در حال حاضر برنامه ریزی و 
اجرا می شود برپایی 7 پایگاه در مراکز پرتردد 
اسکله  و  یونانی  کشتی  محوطه  مانند  جزیره 
تفریحی، فرودگاه و بندرگاه، خانه هالل مستقر 
مرکز   2 و   ) ص(  االنبیاء  خاتم  مسجد  در 
متعلق به مرکز توسعه سالمت کیش، است.«
محمدی عراقی با اشاره به همکاری داوطلبانه 
بیش از 200 داوطلب در کیش افزود: »از همه 
افراد عالقه مند درخواست می کنیم تا با مراجعه 
و یا تماس تلفنی با این مرکز و تکمیل فرم های 
داوطلبی، به عنوان عضو داوطلب با این مرکز 
دوره های  برگزاری  باشند.  داشته  همکاری 
های  دوره  سایر  و  نجات  و  امداد  مختلف 
از جمله خدمات هالل   ، نیاز  آموزشی مورد 

احمر برای نیروهای داوطلب خواهد بود.
محمدی عراقی یادآور شد: »عالوه بر پایگاه 
های فعال هالل احمر 2 پایگاه هم با همکاری 
مرکز توسعه سالمت کیش دراین طرح همکاری 

دارند.« ومشارکت 

گشت زنی آمران سالمت در همدان
هالل  جمعیت  مدیرعامل  سنجربیگی،  علی 
احمر همدان، نیز با اشاره به برپایی ۵0 ایستگاه 
ثابت و سیار آمران سالمت، گفت: 30 تیم در 
شهر همدان و 20 تیم در سایر شهرستان ها در 
مکان های شلوغ و پرتردد از جمله فروشگاه ها، 

روز بازارها، مراکز خرید، بازار میوه و تره بار، 
حضور  اماکن  سایر  و  ترمینال های  پاساژها، 
یافته و اقدام به ارائه توصیه و ارشادهای الزم 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا می پردازند.«
وی افزود: »هر تیم شامل سه نفر از اعضای 
بیشتر  که  بوده  احمر  هالل  داوطلب  جوانان 
آنها به صورت پیاده یا با استفاده از دوچرخه 
اقدام به گشت زنی و امر به معروف شهروندان 
می کنند. همچنین تفاهم نامه همکاری با گروه 
اجرای  در  مشارکت  جهت  گیگیلی ها  هنری 
بهتر طرح آمران سالمت نیز امضا شده است.«

بهره مندی 28 هزار نفر از خدمات 
آمران سالمت در خراسان رضوی

 سید مجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان خراسان رضوی با اشاره به ارائه 
خدمت به 27هزار و 914 نفر از مردم استان 
در طرح آمران سالمت هالل احمر خراسان 
رضوی در 2 روز نخست اجرای این طرح، 
گفت: »در روز نخست این طرح سه هزار و 
666 نفر ودر روز ششم آبان ماه جاری تعداد 
24 هزار و 248 نفر از خدمات جمعیت هالل 

بهرمند شدند.« استان  احمر 
وی افزود: »پس از تأکید رهبر معظم انقالب 
نیروهای  و  داوطلبان  حضور  برای  اسالمی 
آموزش،  برای  پایگاه   170 تعداد  مخلص، 
کرونا  با  مواجهه  ترویج  و  فرهنگ سازی 
آمران  طرح  قالب  در  و  احمر  هالل  توسط 
روز  نفر  هزار   ۵1 که  شد  تشکیل  سالمت 
امدادگران  و  داوطلبان  جوانان،  اعضای  از 

دارند.« مشارکت 
به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
کاشمر  پایگاه،   38 با  مشهد  شعب  رضوی، 
تربت  بردسکن،  جوین،  نیز  و  پایگاه   12 با 
پایگاه   10 با  کدام  تربت جام هر  و  حیدریه 
طرح  پایگاه های  تعداد  بیشترین  ترتیب  به 
به خود  را  استان  احمر  آمران سالمت هالل 

داده اند.« اختصاص 
همچنین 310 پایگاه در استان فارس ، 71 پایگاه 
و 41 خانه هالل و 112 تیم داوطلب در استان 

گیالن نیز در این طرح مشارکت دارند.

نصیری : ماسک را به صورت 
همگانی توزیع نمی کنیم، 

بلکه اگر فردی ماسک 
نداشته باشد، به صورت 

رایگان به او هدیه می دهیم




