
جلسه قرارگاه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت با 
حضور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران و معاونین 
این وزارتخانه با موضوع بررسی آخرین وضعیت 
بیماری کووید19 در کشور و راهکارهای تقویت 

مقابله با آن، برگزار شد. 
به گزارش سپید، سعید نمکی در این جلسه تاکید 
کرد: »باید تعداد مراکز سرپایی برای رسیدگی سریع 
به بیماران کووید19 را از یک هزار و 20 به حداقل 
5 هزار مرکز در سراسر کشور برسانیم و کیت های 
تشخیصی به ویژه کیت سریع را باید در این مراکز 
به تعداد کافی تامین کنیم.« وی عنوان کرد: »اخیرا 
دکتر علی عسکری، رییس سازمان صدا و سیما برای 
کمک به فرهنگسازی و آموزش به مردم در جهت 
پیشگیری از ابتال به کرونا با بکارگیری روش های 
جدید اعالم آمادگی کرد که باید در این زمینه 
همکاری های خودمان با این سازمان را تقویت کنیم.«
وی یادآور شد: »می توان برای کارمندان در  بخش 
دولتی و خصوصی آزمایشات دوره ای در نظر گرفت 
و آنها را به سه گروه با ریسک خطر باال یعنی افراد 
دارای بیماری های زمینه ای، با خطر متوسط و نیز کم 
خطر تقسیم کرد که گروه اول به صورت هفتگی 
با تست های سریع، گروه دوم هر دو هفته یکبار و 

گروه سوم هر ماه یکبار آزمایش بدهند.«
علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
نیز در این جلسه گفت: »در 43 شهرستانی که 5 
آبان محدودیت هایی در آنها اعمال شد، وضعیت 
بیماری رو به کاهش بوده است. از بین این 43 

شهرستان، 40 شهر سیر نزولی دارد، یکی از آنها 
روند نزولی را آغاز کرده و دو شهرستان دیگر در 
وضعیت ثابت قرار دارند که امیدواریم روند بیماری 

در این شهرها نیز رو به کاهش باشد.«
وی افزود: »محدودیت ها در 46 شهرستان دیگر 
نیز 14 آبان اعمال شد که اثرات کاهش بیماری 
در این مناطق قابل مشاهده است. با طرح جدید 
محدودیت های کرونایی که هفته پیش به تصویب 
رسید و از اول این هفته اجرایی شد، 79 میلیون 
نفر تحت پوشش قرار گرفتند که 53 میلیون نفر در 
160 شهرستان با وضعیت قرمز، زندگی می کنند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
»در وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا 7 استراتژی 
مشخص و جدی داریم که همه برنامه ها باید به 

طور دقیق اجرایی شود. خوشبختانه در گام چهارم 
بسیج ملی مقابله با کرونا تعدادی از مدیران وزارت 
بهداشت برای نظارت بر روند اجرایی این مرحله در 
مناطق مختلف کشور ماموریت یافته اند که برای آنها 
چک لیست های نظارتی در نظر گرفته شده است.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: «برای 
اجرای طرح محله محور مبارزه با کرونا، بسته های 
آموزشی برای مراقبت از بیماران کووید19 در منزل، 
دستورالعمل نقش، جایگاه و وظایف دستگاه های 
همکار مانند بسیج، کارت شناسایی برای همکاران 
اجرایی و تجهیزاتی مانند کوله پشتی برای جابجایی 
لوازم حفاظت فردی و کیت های تشخیصی سریع 
و دستورالعمل آموزشی برای افرادی که متمایل به 
همکاری در این طرح هستند، آماده و تهیه شده است.«

رییسی افزود: »دستورالعمل راهنمای پیاده سازی 
گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا برای تیم های 
عملیاتی آماده شده که شامل سرفصل هایی مانند 
برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و آموزش تیم های 
عملیاتی، استفاده از وسایل حفاظت فردی، ثبت و 

گزارش دهی فعالیت ها و نظارت و پایش است.«
بیماران  قرنطینه و رصد  »برای  یادآور شد:  وی 
کووید19 با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و 
فناوری اطالعات و همچنین راه و شهرسازی اقدامات 
بسیار خوبی انجام شده و  بخش های مختلف از جمله 
حمل و نقل عمومی شامل شرکت های هواپیمایی 
و قطارها به وزارت بهداشت متصل شده است. در 
حال حاضر هر فردی که ما به او دسترسی می دهیم با 
گوشی موبایل می تواند در محیط هایی مانند ورودی 
مترو، اتوبوس، ادارات یا فرودگاه ها، با اسکن کارت 
یا شماره ملی، از وضعیت بیماری مراجعان به آن 
مرکز آگاهی پیدا کند.« معاون بهداشت وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »طرح کنترل ورودی ها با 
اسکن کارت یا شماره ملی روز 29 آبان به صورت 
آزمایشی در مترو اجرا شد که در آن یک روز 164 
بیمار که اطالعات آنها در بانک های اطالعاتی وزارت 
بهداشت وجود داشت در مترو حضور پیدا کرده 

بودند که از حضور آنها ممانعت شد.«
به گزارش وبدا، گفتنی است در این جلسه گزارشاتی از 
حوزه های مختلف از سوی معاونین وزارت بهداشت 
و علیرضا زالی، فرمانده عملیات مبارزه با بیماری 

کرونا در کالنشهر تهران ارائه شد.

جلسه قرارگاه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت برگزارشد

مسئول امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور 
در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با ایزدی مدیر کل حوزه 
وزارتی و اسکندری دبیر انجمن هتل داران کشور در خصوص 
ابعاد مختلف اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و نحوه تقویت 

همکاری ها دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند در ابتدای این جلسه با اشاره به 
غربالگری صحیح و سریع افراد مبتال به کرونا گفت: »اگر افراد مبتال 
از افراد سالم سریعاً شناسایی و جداسازی شوند قطعاً مراجعات به 

بیمارستان ها کاهش خواهد یافت.«
وی افزود: »در حاشیه شهرها، خانواده هایی که قادر به اجرای صحیح 
قرنطینه نیستند و تعدادشان در یک خانه زیاد است و همچنین در 
اماکنی که تجمع بیشتر است افراد مبتال هم افزایش خواهند یافت 

و کنترل این بیماری بسیار سخت تر خواهد شد.«
کولیوند با اشاره به شناسایی سریع و جداسازی افراد بیمار در این 
طرح، اضافه کرد: »در تهران خانه های کوچکی وجود دارند که 
ممکن است در آنها چندین نفر زندگی کنند که اگر یک نفر مبتال 
شود همه اعضای خانواده مبتال خواهند شد و امکان قرنطینه فرد 
مبتال در این منازل برای آن خانواده ها بسیار سخت خواهد شد.«

مسئول قرارگاه و پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
»در بحث کنترل ویروس کرونا یک از بهترین روش ها شناسایی 
زودهنگام افراد مبتال و جداسازی آنها از افراد سالم است که اگر 

این امر به درستی اجرا شود افراد سالم خواهند ماند.«
وی افزود: »علی رغم اینکه پیش بینی می کردیم پاییز سختی خواهیم 
داشت در حال حاضر پیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود 

زمستان سخت تری نیز در پیش خواهیم داشت. افراد هنگامی که 
مبتال می شوند از مراجعه به بیمارستان ترس دارند و شانس درمان 
افرادی که با تأخیر به بیمارستان مراجعه می کنند و از زمان درگیری 

آنها با ویروس کرونا گذشته است، کمتر می شود.«
کولیوند با تاکید بر اینکه طرح شهید قاسم سلیمانی یک طرح ملی 
است، افزود: »در حال حاضر همه دستگاه ها با تمام توان و امکانات 
باید برای نجات هموطنان به میدان بیایند و هدف ما از این طرح 

بحث قرنطینه، جداسازی و ایزوالسیون افراد است.«
وی با اشاره به تجربه سازمان اورژانس کشور در انتقال دانشجویان 
از چین به ایران و قرنطینه آنها گفت: »سازمان اورژانس پس از انتقال 
دانشجویان ایرانی به کشور یک هتل اطراف تهران را برای قرنطینه 
آنها در نظر گرفت و تمامی خدمات هتل داری از قبیل مدیریت، 
خدمات، نظارت و کنترل دانشجویان را کارکنان اورژانس انجام 
دادند و همین امر افتخاری برای نظام مقدس جمهوری اسالمی شد.«
رییس سازمان اورژانس کشور گفت: »قرنطینه افراد در محیط هایی 
مانند هتل باعث حفظ کرامت هموطنان خواهد شد و این طرح 
به افرادی که دارای توان مالی مناسب نیستند و نمی توانند قرنطینه 

را رعایت کنند، کمک بزرگی خواهد کرد.«
کولیوندخاطرنشان کرد: »در این طرح سه گروه جامعه مورد هدف 
هستند گروه اول افراد پر خطر که اگر در خانواده ای فردی مبتال به 
کرونا شود و در آن خانواده افراد پرخطر مانند سالمندان و مادران 
باردار حضور دارند. آنها را برای نگهداری در نقاهتگاه جداسازی 
خواهیم کرد، گروه بعدی افرادی هستند که تست آنها مثبت شده 
و ممکن است حتی عالئم نیز نداشته باشند و فقط ناقل ویروس 

باشند که باید در نقاهتگاه ها تحت نظر باشند و گروه سوم افرادی 
هستند که پس از گذراندن دوران بستری در بیمارستان به شرط 
احتیاط باید 3 الی 4 روز از بقیه افراد جدا باشند که این افراد نیز 

در نقاهتگاه ها نگهداری خواهد شد.«
در ادامه جلسه ایزدی، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری ضمن استقبال از این طرح گفت: »در جلسه ای که 
پیش تر با همکاران خود در این وزارتخانه داشتیم، مسائل و ابعاد 
مختلف را بررسی کردیم و آمادگی هر گونه همکاری برای اجرای 
هرچه بهتر این طرح را داریم.« وی افزود: »همچنین آمادگی داریم 
63 هتل ایرانگردی و جهانگردی را در اختیار این طرح قرار داده و 
همچنین لیستی از هتل ها و مهمانسراهای سراسر کشور همراه با 
آدرس و جزییات را آماده و به قرارگاه پشتیبانی طرح حاج قاسم 
سلیمانی ارائه کنیم.« به گزارش وبدا، گفتنی است در این جلسه 
مقرر شد، نامه ای تنظیم و به تمامی استانداران سراسر کشور جهت 

همکاری و ارائه لیست هتل ها و مهمانسرا های دولتی ارسال شود.

آمادگی هتل های ایرانگردی و جهانگردی برای همکاری با طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

خبـر
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