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تربیت تربیت ۵۵ هزار تیم واکنش سریع هزار تیم واکنش سریع
آمادگی هالل احمر برای خدمت رسانی به زائران اربعین

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت 
پزشکی گفت:  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در  مشکلی  سیل زده،  مناطق  مردم  »اکنون 
تامین آب شرب مصرفی ندارند و بیماری 
گوارشی نیز در این مناطق شیوع نیافته است.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو 
موارد  افزایش  احتمال  به  اشاره  با  ایرنا  با 
سیل  وقوع  دنبال  به  گوارشی  بیماری های 
افزود: »در زمان وقوع سیل، احتمال آلوده 
شدن آب شرب به آب فاضالب طبیعی است. 
خوشبختانه در مناطقی که دچار سیل زدگی 
با فاضالب  مانده آب مخلوط شده  شدند، 
نداریم و  این نظر  از  کنترل شد و مشکلی 
حتی تجمع حشرات نیز مشاهده نشده است.«
وی اظهار داشت: »آب سالم، آبی است که 
و  باشد  نداشته  خطری  مصرف کننده  برای 
باید بدون عوامل زنده بیماری زا، بدون مواد 
شیمیایی زیان آور، دارای طعم مطبوع و قابل 

استفاده برای مصارف خانگی باشد.«
از  گزارشی  »تاکنون  کرد:  تصریح  فرهادی 
برخورد کارشناسان بهداشت محیط در رابطه 
موذی  حشرات  سایر  و  موش ها  تجمع  با 
در مناطق سیل زده وجود نداشته و مشکل 

آب رسانی نیز حل شده است.«
این مقام مسئول در وزارت بهداشت تاکید 
کارشناسان  هشدارهای  به  توجه  »با  کرد: 

شرب  آب  تانکرهای  از  صرفا  بهداشت، 
مشخصات  دارای  بسته بندی  آب های  یا 
بهداشتی در مواقع سیل زدگی باید استفاده 
کرد و در صورت بروز مشکالت گوارشی 
مستقر  پزشکان  یا  بهداشتی  کارشناسان  به 

مراجعه شود.«
اولویت های  از  یکی  فرهادی،  گفته  به 
به  امدادرسانی  و  تدارکات  اصلی  و  مهم 

حادثه دیدگان، تهیه و تامین آب شرب مصرفی 
آن هاست و به همین علت، سالمت آب و 
از  جلوگیری  برای  آب  منابع  از  حفاظت 
هر حادثه احتمالی ضروری است و در این 
شرایط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در کنار نهادهای دیگر، برنامه ریزی 
مناسبی انجام می دهد که فورا عملی و قابل 

اجرا باشد.

وی تاکید کرد: »ساخت و ساز مخازن ذخیره 
آب، تصفیه خانه ها و شبکه های آب رسانی و 
ایستگاه های پمپاژ آب باید از استحکام الزم 
در مقابل حوادث احتمالی برخوردار باشند 
همچنین باید ساخت و ساز تاسیسات آبی در 
اماکنی باشد که از تهدیدهای طبیعی احتمالی 
دور بوده و با پیش بینی الزم، آسیب پذیری آنها 

در مقابل حوادث به حداقل ممکن برسد.«

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه 
توان  سطح  ارتقای  حال  در  جمعیت  این 
امدادرسانی به شهروندان است، از آمادگی 
برای خدمت رسانی به زائران در ایام اربعین 

حسینی خبر داد.
در  کولیوند  پیرحسین  سپید،  گزارش  به 
جلسه شورای مدیران جمعیت هالل احمر 
کارکنان  و  داوطلبان  »امدادگران،  گفت: 
اخیر در  احمر در روزهای  جمعیت هالل 
عزاداران  و  سیل زدگان  به  خدمت رسانی 
حسینی سنگ تمام گذاشتند و با تمام توان 

به یاری مردم شتافتند.«
وی افزود: »این گونه نیست که به این میزان 
با  و  باشیم  داشته  رضایت  خدمت رسانی 
سنجش و تحقیق در خصوص نقاط ضعف، 
به سمت ارتقای ارائه خدمات به شهروندان 

گام برخواهیم داشت.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه 
زائران  به  خدمت رسانی  برای  احمر  هالل 
اربعین به حالت آماده باش درآمده است، 
گفت: »جمعیت هالل احمر در تمام طول 
مسیر پیاده روی اربعین حاضر خواهد بود 

و در مرزهای شرقی برای زائران ورودی 
به کشور و در مرزهای غربی برای زائران 
عازم عتبات حاضر خواهیم بود تا ترددها 
و سالمت زائران کنترل شود و مراسم به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.«
کولیوند با گرامیداشت یاد شهدای دفاع 
سالروز  آستانه  »در  کرد:  اظهار  مقدس 
کشور  به  مقدس  دفاع  اسرای  بازگشت 
هستیم که هالل احمر در این عرصه نیز 
عرصه  در  توانست  و  درخشید  خوش 
به  اسرا  بازگشت  و  مفقودین  بازپیوند، 

بهترین شکل عمل کند.«
واکنش  تیم  هزار   ۵ »تربیت  افزود:  وی 
سریع از اولویت های جمعیت هالل احمر 
است و باید به این سمت حرکت کرد تا 
پوشش سراسری در کشور ایجاد و در هر 
نقطه کشور تیم های واکنش سریع مستقر 
شوند. آموزش اصل اساسی جمعیت هالل 
احمر است و تالش می شود تا آموزش های 

ارزشمندی به داوطلبان و جوانان جمعیت 
هالل احمر ارائه شود.«

کرد:  تصریح  کولیوند  فارس،  گزارش  به 

»امروز ارتقای کمی و کیفی امدادرسانی اصلی 
اساسی است. هالل احمر در روزهای اخیر 
در ۲۶ نقطه کشور درگیر سیالب شد و با 

تالش های صورت گرفته میزان رضایتمندی 
از عملکرد هالل احمر بسیار زیاد بود و باید 

در راستای ارتقای آن تالش بیشتر کرد.«
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