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 محور به شیوه محله و خانواده 91طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 

به شیوه محله و خانواده محور به منظور کنترل این بیماری توسط مردم  91طرح کنترل بیماری کووید  -

محل با مدیریت واحدهای ارایه خدمات سالمت محل و با مشارکت بسیج، سپاه، هالل احمر و سمن ها 

 انجام می شود.

از طریق مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی در  ،91اده محور کنترل بیماری کووید طرح محله و خانو -

 .اجرا می شود 11آیان تا پایان اسفند  02کل کشور از تاریخ 

قطع زنجیره انتقال، کاهش مرگ ، 91طرح محله و خانواده محور کنترل بیماری کووید هدف از اجرای  -

 پوشش حمایتی از گروه های در معرض خطر است.ناشی از بیماری کرونا و 

سه تیم مراقبت، حمایت و نظارتی ، 91اجرای طرح محله و خانواده محور کنترل بیماری کووید برای  -

 تشکیل می شود. 

 اهسمنتیم مراقبت با مسوولیت پایگاه ها/ خانه های بهداشت و مراکز جامع سالمت و با مشارکت مردم،  -

 ی و مراقبیت از افراد در معرض تماس نزدیک را برعهده دارند.و دانشجویان، شناسای

از جمعیت آسیب پذیر با توزیع کمک های مردمی و سازمان ها با مسوولیت سپاه پاسداران  تیم حمایت -

 .حمایت می کند

با مسوولیت هالل احمر بازدید و نظارت بر مراکز تهیه و توزع مواد غذایی و واحدهای  تیم های نظارت -

 .برعهده دارندرا صنفی 

 

 محور به شیوه محله و خانواده 91سالمت محیط در طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 

 تند.ماعی هسکلیه صنوف ملزم به اجرای پروتکل های بهداشتی نظیر پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجت- 

  در صورت مشاهده تخلف دستورالعمل های بهداشتی و عدم رعایت بهداشت فردی یا محیطی توسط

و مصوبات ستاد ملی در کنترل بیماری  91متصدیان، بازرسان سالمت محیط و کار طبق قانون اصالح ماده 

 مب خواهد شد.کرونا بعد از اخطار و تذکر شفاهی در صورت عدم رعایت بهداشتی مجدد، محل پل

 ای اجر طریق سرای محله براز  احمر،هالل های داوطلب بر کارشناسان بهداشت محیط، گروه عالوه

 نظارت دارند. های بهداشتی توسط صنوفپروتکل

  نیروهای هالل احمر بعد از گذراندن دوره کوتاه آموزشی، با استفاده از چک لیست کارشناسان بهداشت

 محیط بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط واحدهای صنفی نظارت می کنند.  
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 ی ناش فوتی افراد مشکوک، قطعی وگندزدایی منازل  ،عالوه بر آموزش ،وطلب بسیجیاگروها و نهادهای د

 را بر عهده دارند.کرونا از ویروس 

هالل احمر، آموزش عمومی کسبه و اصناف، همکاری در ضدعفونی اماکن و معابر و ثبت و ارایه خدمات  -

 انجام شده را بر عهده دارد.

  نیروهای هالل احمر با کاور سازمان جوانان و کارت شناسایی معتبر به گروه بهداشت محیط محالت کمک

 .خواهند کرد

 های مات سالمت محله به منازل خانوادهاز طریق مرکز جامع خدداوطلب بسیجی و نهادهای  هاگروه

 کنند.می مراجعهمنزل  گندزداییآموزش و  برایفوتی  قطعی و مشکوک، محتمل/

 از جمله شستن و ضدعفونی دست های داوطلب بسیجی به خانواده در خصوص بهداشت فردی گروه و نهاد

 .دهندآموزش می هابه خانوادهجمع آوری پسماند خانگی  و افراد بیمارمراقبت از  و

 ود.شفضاهای شهری و اماکن عمومی تشکیل می  تیم های گندزدایی برای ضدعفونی مستمر 

 رسانی می شود.زمان اجرای عملیات گندزدایی اماکن و فضاهای عمومی توسط تیم گندزدا به مردم اطالع 

 جلوگیری ن مناطق در آمردم ضاهای عمومی از حضور و تجمع زمان اجرای عملیات گندزدایی اماکن و ف رد

 .می شود

 استمناطقی که عملیات گندزدایی انجام شده  درافراد حضور اند زمانی که تیم گندزدا اجازه نداده تا، 

 ممنوع است.

  ین، ماشاطراف سطل زباله عبارتند از: می شود گندزداییصورت مکرر مناطقی که توسط تیم گندزدا به /

 اتوبوس /سطل های نگهداری و حمل پسماند ایستگاه اتوبوس شهری ،گاری یا چرخ دستی حمل پسماند

تگاه سطوح داخلی ایس /یستگاه مترو تا قبل از گیت ورودی اولبیرون ا/ تاکسی، ایستگاه تاکسی، شهری

 ،پایانه مسافربری برون شهریو  مسافربری درون شهری بیرون و محوطه ایستگاه، واگن های مترو /مترو

اطراف ورودی و محوطه بیرونی مراکز بهداشتی و ، خودروهای فعال در پایانه مسافربری برون شهری

ورودی ، اطراف ورودی مراکز نگهداری سالمندان، معلولین و مراکز بهزیستی و محوطه بیرونی، درمانی

ورودی و محل های تجمع تفرجگاه یا توقفگاه ، اری واحد های صنفیپاساژها و مجتمع های تجاری و اد

ورودی سالن انتظار بیمه های خسارت، دفترچه بیمه، شماره گذاری خودرو، معاینه فنی ، های بین راهی

ورودی و محوطه زندان ، ورودی کارخانجات، و خدمات خودرو مراکز معاینات شغلی مراکز ورزشی و هنری

ورودی و محوطه اماکن متبرکه، مساجد، حسینیه و زیارتگاه  احد های نظامی و انتظامی،ها و پادگان ها و

 ورودی مراکز خدمات الکترونیک و پیشخوان، ها

 ممنوع است.کار م بیماری به محل ضور مراجعین و کارکنان دارای عالیورود و ح 
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 سامانه در مالکان/ مدیران/ کارفرمایان  کلیه متصدیان،  ثبت نامsalamat.behdasht.gov.ir  ضروری

 است.

 باید وجود داشته باشد.  ،کار کلیه اصنافمحل  در دست شو و یا ضدعفونیامکانات مربوط به شست 

  ضروری است. ،به جای پول نقدالکترونیکی دیگر  پرداخت هاییا روش  خوانکارتاستفاده از 

 QR code   قرار در معرض دید و دسترس مراجعان و کارکنان باید ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع

 گیرد.

 


