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  مازندران استاندار محترم

م ی   سالم ع

و استان اهن موارد ابتال به بيماري كرونا در سطح شهرستان يبه استحضار آن مقام عالي مي رساند كه پيرو گزارش نخست
از وزارت همزمان به طور شبانه روزي همسو با سياست هاي ابالغي استان مازندران جامعه خدوم پزشكي  ،و كشور

در جهت پيشگيري، كنترل و  و همچنين وظيفه خطير و حساس سازماني خود محترم بهداشت بر اساس رسالت ذاتي 
با تدابير و اقدامات الزم به ارائه خدمات به مراجعين محترم در تمام مدت شبانه روزي پرداخته است  كرونادرمان بيماري 

و پرستاران و داروسازان و تمامي گروه هاي پزشكي در بيمارستان ها، كلينيك ها  پزشكانناپذير  وصفهر چند تالش . 
 و با آسماني شدن و ابتال تعداد زيادي از همكاران عزيزبعضاً ، مطب هاي خصوصي و داروخانه ها و آزمايشگاهها و... كه 

ش آالم دردمندان منجر به پيشگيري، بهبود و خدوم همراه بوده و شكر خدا تالش وصف ناپذيري سفيدپوشان التيام بخ
اشته د همينجا تشكر ويژه ايي از اين زحمت كشان بي منتكه جا دارد  درمان تعداد زيادي از مبتاليان به بيماري گرديد

عالوه بر جنبه هاي فني و علمي نياز به پيوست هاي اجتماعي و توجه داشت كه براي كنترل اين بيماري  بايد. ميباش
و مالحظه عوامل جانبي و اتخاذ تصميم درست در اين مورد خصوصاً  كه با تقارن سال نو و موقعيت جغرافيايي  فرهنگي دارد

در مبادي ورودي و و عدم توجه به نظرات كارشناسي خصوصاً كنترل موثر  ديد و بازديد هاي نوروزيشمال كشور و 
ه بار مراجع شباعث پيك بيماري و افزايهراز و فيروز كوه در شهرهاي شمالي از جاده كندوان،  خروجي و تردد مسافرين

به مراكز درماني استان و افزايش خطر انتشار بيماري در نيمه اول سال را شاهد خواهيم بود و يك فاجعه بزرگ انساني 
جهت قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا پيشنهادات ذيل را به زد. با توجه به شرح پيشگفت را خداي ناكرده رقم خواهد 

  حضور تقديم مي نمايد:

  .قابل انكار مي باشد غيريك ضرورت  شهرياجل و اتخاذ استراتژي محدوديت تردد درون شهري و برون تمهيد عالف)

اماكن تفريحي و تجاري، ، دانشگاه ها، مدارس و مهد هاي كودك ،)اعالم وضعيت فوق العاده و تمديد تعطيلي ادارات ب
   فروشگاه ها ي غير ضرور

  و ممانعت از ورود مسافرين از مجاري ذيربط هاج) بستن مبادي ورودي  شهر
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 و خود مراقبتيد) استفاده از تمام ظرفيت هاي اطالع رساني و ارباب جرايد و فضاي مجازي جهت افزايش سواد سالمت 
  در خصوص ويروس كرونا  و رعايت فاصله اجتماعي 

هت جظرفيت هاو پتانسيل هاي استاني  تماميشناسنامه دار و استفاده از   ه)كمك به تهيه وسايل حفاظتي از سوي خيرين
  خدمات درماني در مراكز ارئه  شاغلكادر 

  شهري تلويزيون رعايت اصل در خانه بمانيم از طريق ارباب جرايد، رسانه ها، فضاي مجازي و ز) 

در خصوص ضمن تشكر ويژه از همياران صميمي كه اطالعات درست و علمي و مستدل پزشكي را نشر ميدهند،ح) 
تبليغات خالف واقع در فضاي مجازي در رابطه با درمان بيماري، داروهاي جديد، آمار هاي خالف واقع و دستور هاي خالف 

استان و  اداره ارشاد  ،دستور العمل هاي حوزه سالمت كه موجب تشويش اذهان عمومي و گسترش بيماري گردد
هرستان شو نظام پزشكي  شبكه بهداشت گاه  علوم پزشكي استان، دانش نظارت داشته باشند و به همراه ها شهرستان 

  در خصوص توليد محتوي و صحت آنها هماهنگي الزم را داشته باشند.ها 

ادي صط)بسته حمايتي براي اقشار كم برخوردار و توجه ويژه به افراد آسيب پذير كه تغذيه  نامناسبي به دليل مشكالت اقت
خيريه،  موسسات مصوبات هيات دولت نظير واريز يارانه معيشتي و ساير اقدامات حمايتي ممكن ، همچنين دارند از طريق

تا سطح ايمني افراد مطلوب تر شود تا در صورت مبتال شدن مقاومت مناسب  بهزيستي، و نهاد هاي انقالبي و كميته امداد
  تري داشته باشند

  بار مراجعه به بيمارستان كمتر شده و باعث بهبود روند درمان خواهد شد. ي) بيمار يابي فعال و انجام غربالگري، كه

 اعم از توليد، توزيع  ونظارت آنكه در مبارزه با ويروس خبيث كرونا مورد نياز ميباشد،  ك) كليه كاالهاي سالمت محور 
  اه وخانه هاي سطح شهرستانو شبكه بهداشت  و دار استاناز طريق سازمان غذا  ودارو و دانشگاه هاي  علوم پزشكي 

 انجام گيرد.

دارند و همچنين افراد داراي و ... ل)شناسايي افراد سالمند و كسانيكه بيماريهاي زمينه اي مانند ديابت و فشار خون 
  مورد توجه ويژه قرار گيرند. ،بيماريهاي خاص 
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 به همراه دانشگاه علوم استان جهاد كشاورزيظارت اداره به ن مبرهنم)با توجه به فصل كاشت برنج در  استان ، نياز 
لي به فص كار بر حضور كارگران كه از ساير مناطق جهت انجام شهرستان ها  شبكه بهداشت و درمانپزشكي استان و 

  اين استان مراجعه مينمايند وهمچنين لزوم ارائه آموزش هاي الزم  به كشاورزان نيز مورد توجه قرار گيرد.

صورت  انتظامي با نگاه سخت گيرانه تر  نظامي و يهانيروظرفيت هاي  دي ورودي استان با استفاده از ن)كنترل شديد مبا
  گيرد.

.پيشاپيش از بذل توجه و اهتمام جنابعالي در رسيدگي به موارد فوق كمال تشكر و سپاس حاصل است

 

      

  رونوشت:

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران

  مدير كل محترم بهزيستي استان مازندران

  مدير كل محترم كميته امداد استان مازندران

  جهاد كشاورزي استان مازندرانمحترم  مدير كل 

  فرماندار محترم شهرستان نوشهر

  رستان چالوس فرماندار محترم شه

      فرماندار محترم شهرستان كالردشت

  


