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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت ،واکسیناسیون ،بیمار نبودن افراد و تهویه
مناسب کالسهای درس را سه شرط اصلی وزارت
بهداشت برای بازگشایی مدارس دانست.
به گزارش سپید ،محسن فرهادی در گفتوگو
با ایلنا با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد:
«براساس یکسری هماهنگیهای انجام شده یک
سری توصیههای بهداشتی در قالب پروتکل برای
مدارس و مراکز آموزش عالی تدوین شده است که
هم توسط وزارت کشور و هم وزارت بهداشت به
مجموعههای مختلف ابالغ شده است».
وی افزود« :همچنین تشدید کنترل نظارت بر روی
مراکز آموزشی به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ
میشود که مهمترین محورهای آن تأکید بر رعایت
بهداشت فردی مانند شستن دستها و ضد عفونی
کردن آنها ،استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای
بسته و فاقد تهویه است».
فرهادی بیان کرد« :همچنین تأکید زیادی بر تهویه
اماکن داریم .در حال حاضر با توجه به مساعد بودن
هوا میتوان تهویه طبیعی را در دستور کار قرار داد.
نکته دیگر خودمراقبتی جدی و نظارت روی آن
است به این شکل که دانشآموزان یا اولیا و مربیان
درصورتداشتنعالئمیمانندسرماخوردگیحتما

قرنطینه خود را رعایت کنند .اگر عالئم خفیفی را
دارند به پزشک مراجعه کرده و  4تا  5روز خود را
از محیط آموزشی دور نگهدارند».
این مقام وزارت بهداشت تأکید کرد« :توصیه دیگر
ما این است که حتما واکسیناسیون کامل انجام شود.
اگر ششماه از آخرین واکسن آنها گذشته باشد حتما
دوز یادآور خود را تزریق کنند تا واکسیناسیون آنها
انجام شود».
وی بیان کرد« :درخواست وزارت بهداشت از
مدارس این است که ضدعفونی سطوح پرتماسی
مانند دستگیرههای در ،سرویسهای بهداشتی و
آبخوریها را به صورت جدی انجام دهند .همچنین
اگر از سرویس مدرسه استفاده میکنند حتیاالمکان
شیشههای آنها را با توجه به وضعیت هوا پایین
بکشند تا تهویه مناسب در سرویسهای رفت و
آمد هم صورت بگیرد».
وی افزود« :خوشبختانه در سامانه ایران من وضعیت
بیماربودن،واکسینهبودنرانندههایتاکسیواتوبوس
کنترلمیشودبههمیندلیلاگرقرارباشدکهسرویسی
اختصاصدادهشود،بهتراستازخودروهایعمومی
استفاده شود تا سرویسهای خارج از سامانه».
فرهادی با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس به
تبوفههاو
آموزشوپرورشابالغشدهاستکهفعالی 

پایگاههایتغذیهای
را آغاز کنند ،گفت:
«رعایت موارد
بهداشتی و نظارت
بر آنها الزامی است.
ضمناینکهمدارسی
که بوفه دارند با
توجه به اینکه وقتی
دانشآموز مشغول
خوردن مواد غذایی
میشود باید ماسک
خود را بردارد ،باید
توزیع مواد غذایی در زنگهای تفریح و در فضای
باز صورت بگیرد و در کالسها و فضای بسته
حتیاالمکان مواد غذایی سرو نشود».
وی افزود« :وقتی بر تهویه تأکید داریم منظور گردش
هوا است .بسیاری از کالسها دارای پنجره بوده و
اگر شرایط هوا اجازه دهد میتوان این پنجرهها را
ل بهداشتی که برای
باز کرد ،ضمن اینکه در پروتک 
آموزش و پرورش ارسال شده است روشهای
مختلف تأمین تهویه مناسب هم نوشته شده است.
با اصول اولیه و شرایط موجود کالسها میتوان
بسیاری از مشکالت را حل کرد».

معاونفنیمرکزسالمتمحیطوکاروزارتبهداشت
ادامه داد« :تزریق واکسن در صورت دارا بودن شرایط
سنی ،بیمار نبودن و نداشتن تست مثبت و تهویه
طبیعیسهشرطیهستندکهاگررعایتشوندمیتوان
نسبتبهبازگشاییها،نگرانیچندانینداشتهباشیم».
وی با بیان اینکه در میان دانشآموزان مقاطع باالتر
بیشترینرعایتپروتکلهایبهداشتیصورتگرفته
است ،گفت« :با رعایت تمامی این نکات در مدارس
و جامعه میتوان از بروز پیکهای آتی جلوگیری
کرد .البته االن موارد مبتال به بیماری و مرگ و میرها
کاهش پیدا کرده است».

پوشش  ۷۰درصدی هزینههای توانبخشی معلوالن دربخش خصوصی

افزایش خدمات ستارهدار به  ۵۹خدمت
رییس سازمان بهزیستی کشور از انعقاد تفاهمنامه
همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه سالمت در
راستای «پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد
دارای معلولیت» خبر داد.
به گزارش سپید ،علیمحمد قادری در مراسم انعقاد
تفاهمنامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه
سالمت پیرامون «پوششدهی ارائه خدمات درمانی
برای افراد دارای معلولیت» که با حضور مدیرعامل
بیمه سالمت برگزار شد ،بیان کرد« :ما افرادی را
در سازمان بهزیستی تحت پوشش داریم که خانواده
دارای چند معلول است و افرادی هستند که مستمرا
نسبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند».
وی با اشاره به تفاهم نامه مذکور گفت« :این تفاهمنامه
نقاط جذابی دارد که خانوادهها میتوانند از آن استفاده
کنند .باید تالش کنیم این خدمات در نظام بودجهای
کشور ریشهدار شوند که مستمرا بتوانیم این خدمات
را که حدود  ۵۹کد خدمت ستاره دار توانبخشی است
برای آحاد افراد دارای معلولیت به عنوان یک رویه
هدفمند در بودجه داشته باشیم».
به گزارش ایسنا ،کاظمی معاون توانبخشی سازمان
بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه امسال تفاهم نامه
سال گذشته را تمدید میکنیم ،اظهار کرد« :در این
تفاهم نامه قرار استبخش عمدهای از هزینهای که

برعهده خانواده دارای فرد معلول است و از خدمات
مراکز غیردولتی بهرهمند میشود ،پرداخت شود؛ به
طوریکه۷۰درصدتعرفهمرکزکاردرمانی،فیزیوتراپی،
گفتاردرمانی و شنوایی سنجی و هر مرکز دیگری که
افراد دارای معلولیت مراجعه و خدمات توانبخشی
را دریافت میکنند ،از محل این تفاهم نامه پرداخت
خواهد شد و کلیه خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی
در این تفاهم نامه گنجانده شده است».
وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه دو تفاوت مهم
نسبت به سال گذشته دارد ،اظهار کرد« :از حدود ۸
خدمت ستاره دار به  ۵۹خدمت ستاره دار ارتقاء
پیدا کرده و تعرفهبخش دولتی بهبخش غیردولتی
تبدیل شده است».
کاظمی افزود« :دریافتی خرید خدمت یک مرکز
توانبخشی از محل این تفاهم نامه افزایش چشمگیر
یافتهاست.وقتیخانوادهایدارایفرزندمعلولمیشود،
مداخله بسیار زودهنگام باید صورت گیرد و بعد از
تشخیصاولیهبایدواردکلینیکهایتوانبخشیشودوبه
طورمتمادیوشایدسالهاخدماتخاصتوانبخشی
را دریافت کند .اکنون هزینههای این خدمات باال رفته
و شاید عمده اقتصاد خانواده را در بر میگیرد وبخش
زیادیازآندرآمدخانوادهراتحتپوششقرارمیدهد
و حتی از لحاظ نظام عاطفی خانواده اثرگذار است».

معاون توانبخشی بهزیستی کشور ادامه داد« :امیدوارم
امسال با این دو تحول مهم لحاظ شده در تفاهمنامه از
هر جهت هم خانواده با فراق خاطر بیشتری فرزندان
خود را از این خدمات توانبخشی بهرهمند کنند و هم
به نظام اقتصادی خانواده فشار کمتری وارد شود».
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سالمت نیز با
بیان اینکه این نگاه در سازمان بیمه سالمت تقویت
شده است که بخشی از خدمات یا منابع را و یا با
همکاری سازمان بهزیستی منابع جدیدی را جذب
و جلب کنیم ،گفت« :این اتفاق مهم سال قبل افتاده و
تفاهمنامهایبرقرارشدهاست.بهخاطراینکهتعرفههای
دولتی پوشش داده میشد و مابهالتفاوت برای این افراد

در گرفتن خدمت ،بخش زیادی بوده و شاید آن هم
قابل پرداخت نبود ،تصمیم مشترکی گرفتیم و آن را در
شورایعالی بیمه مصوب کردیم که خدمت با تعرفه
همان مکان پرداخت شود یعنی اگر خیریه است۷۰ ،
درصد تعرفه خیریه و اگربخش خصوصی است۷۰ ،
درصدبخش خصوصی را پرداخت کنیم».
وی ادامه داد« :امید است روز به روز بتوانیم این
خدمات را بیشتر کنیم حتی پیشنهادی دادیم که در
بخشهای بیمههای تکمیلی هم اگر شرایطی فراهم
شود بتوانیمبخش زیادی از هزینههای این افراد را
در توانبخشی و ...در مراحل بعد با جذب منابع آنها
را پوشش دهیم».

