
 صورتجلسه

 جلسه ستاد مقابله با کرونای استان   هشتمینو  یکصد و بیست 

 دستور کار :  

نظری، استاندار محترم    دکتربا ریاست جناب آقای    18راس ساعت    4/10/1400جلسه ستاد مقابله با کرونای استان روز شنبه مورخ    هشتمینیکصد و بیست و  

بایستی تشدید   مراقبت و کنترل بیماریها  ،میکرون وبا توجه به سوش جدید ا   نمودنداعالم  ه و  قدردانی کرد  ایشان در ابتدا از کادر بهداشت و درمان  برگزار گردید.

 . کردندسردار سلیمانی تاکید  طرح  گام ششم  بر اجرای سریع و دقیق  همچنین    .و همه بخشهای درمانی آمادگی الزم را در این خصوص داشته باشند  هدش

ام گرفته در راستای  در ادامه آقای دکتر کیانی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیرستاد مقابله با بیماری کرونای استان گزارش اقدامات انج          

که سرعت انتقال سرایت  )میکرون  وفوریتی و تقویت پیشگیری و مراقبت ا   یان نمودند. ایشان درخصوص اقدامهایبگذشته را    هفته   طی  ،بیماری کرونامقابله با  

اطالع رسانی    ،آموزش عمومی  های بهداشتی،امهنسپس درخصوص رعایت شیوه  مطالبی را ایراد کردند.در کشور  گزارش شده    تعداد مواردو    (دارد  باالی بیماری

 حمل و نقل برون شهری و درون شهری مطالبی را بیان کردند. در  تقویت نظام مراقبت، پیگیری تزریق نوبت سوم خاصه    ،گسترده

بهداشتی گ          معاونت  آقای دکتر حسینی سرپرست محترم  ادامه  پیگیری مصوبات جلسه قبل،در  از  رعایت  شیوع  گزارش وضعیت    زارشی  میزان  بیماری، 

نظرات و توضیحات سایر اعضاء ستاد،    از ارائه  در پایان پس  را ارائه نمودند.مطالب  ها، تقویت و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تقویت واکسیناسیون عمومی  پروتکل

 جمع بندی صورت گرفت و اهم تصمیمات اخذ شده به شرح ذیل می باشد: 
 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 

1 
واق کارگران  رفاهی  مرکز  قرارداد  اتمام  به  توجه  با  گردید  جهت مقرر  شهر  رضا  در  ع 

 ،نسبت به تمدید قرار داد و پرداخت مطالبات قبلی اقدام گردد. نقاهتگاه کرونا

معاونت هماهنگی امور  

 اقتصادی استانداری

 . بیماران بستری موقت مورد پذیرش بیمه ها قرار گیردمقرر گردید داروی رمدسیور برای   2

 پایه سازمان های بیمه گر

  پزشکی  علوم هایدانشگاه

 استان

3 
مورد قبول بیمه    PCRمقرر گردید با توجه به سوش جدید امیکرون هزینه تست رپید و  

 ها قرار گیرد. 

 پایه  سازمان های بیمه گر 

  علوم پزشکیهای دانشگاه 

 استان

4 

ه  س اندازی مراکز استفاده شده در پیک پنجم براساس  مقرر گردید پیش بینی احیاء و راه

 : محور زیر به انجام رسد 

بیمارستان شهید نجفی وابسته به مرکز بهداری شمال شرق نیروی زمینی سپاه    - اول

 مطابق پیک پنجم تحت پوشش و با مجوز بیمارستان امام حسین فعالیت نمایند.

امام خمینی )ره( وابسته به بسیج جامعه پزشکی تحت پوشش و با  انی  مرکز درم-دوم

 مجوز بیمارستان شهید کامیاب )امدادی( فعالیت نماید.

مجوز  با    ، بیمارستان تازه تاسیس والیت دانشگاه علوم پزشکی تا اخذ مجوز رسمی  - سوم

 فعالیت نماید.اکبر ستان بیمار

 مشهد  دانشگاه علوم پزشکی 

 بهداری سپاه

 بسیج جامعه پزشکی 

 سازمان های بیمه گر 

 

5 
سیار   اسکن  تی  برای سی  تریلی  کشنده  فوریت  قید  با  گردید  درمان  مقرر  منظور  به 

 بیماران کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گیرد. 

 مشهد  دانشگاه علوم پزشکی 

معاونت هماهنگی امور  

 اقتصادی استانداری

 

6 
انجام و واحد هاییکه رعایت پروتکل ها    فضاهای آموزشی  تشدید نظارت درمقرر گردید 

   را ندارند اقدامات بازدارنده منظور شود

علوم پزشکی   های دانشگاه

 استان

 آموزش وپرورش اداره کل 

سایر دانشگاه های مستقر در  

 استان
 

 



 

 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 

7 
ای مبنی  برگهخارجی ،    مسافرانبخصوص برای  مقرر گردید در مبادی ورودی پرواز ی  

 های بهداشتی ارائه شود.  بر الزام رعایت موازین و پروتکل

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کمیته نظارتی 

 اداره کل میراث فرهنگی 

 

8 
مقرر گردید کلیه ادارات و سازمانها اقدامات و فعالیتهای خود را بصورت کامال فعال  

 اجرا نمایند. 
 کلیه ادارات و سازمانهای استان

10 

و   ادارات  دانشگاه، مسئولین اصناف،  قرارگاه عملیاتی کرونای  مقرر گردید در جلسه 

میانگین  از  آنان  بهداشتی  پروتکل  تر    سازمانهایی که وضعیت شاخص  پایین  استانی 

نانوایی اتوبوسرانی، مترو،  )مانند  بانکها، رستوراناست  تاالرها، صنایع کوچک(  ها،  ها، 

برای روز سه شنبه دعوت بعمل آمده و اقدامات الزم معمول و نتیجه در جلسه بعدی  

 ستاد کرونای استان ارائه شود.

 شورای هماهنگی بانکها

 سازمان صمت

 اداره کل میراث فرهنگی 

 شهرداری

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 اتاق اصناف

11 
مقرر گردید از مراکز اقامتی پذیرش مسافرین خارجی بازدید و نظارت دقیقی بر میزان  

 ها در این مراکز صورت گیرد.رعایت پروتکل

 اداره کل میراث فرهنگی 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

13 

های   پروتکل  رعایت  گردید جهت  آقای  مقرر  با  مکاتبه  خارجی  مسافرین  بهداشتی 

نمایندگی وزارت خارجه در شمال شرق جهت   رئیس  و  وزیر  بهشتی معاون محترم 

 اعالم به کنسولگری ایران در عراق اعالم نماید.

 دانشگاه علوم پزشکی 

 

 


