
 صورتجلسه

 جلسه ستاد مقابله با کرونای استان   و سی و ششمین یکصد 

در محل سالن جلسات استانداری   18راس ساعت    23/11/1400یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونای استان در روز شنبه مورخ  

پیروزی جمهوری اسالمی روز  ریاست جناب آقای دکتر نظری، استاندار محترم برگزار گردید. در ابتدای جلسه استاندار محترم ایام ا... دهه فجر و    هب

بایستی مستمر های های بهداشتی و انجام بازرسیایران و میالد امام جواد )ع( را به حاضرین تبریک گفتند. ایشان افزودند نظارت بر رعایت شیوه نامه

طرح مدیریت هوشمند باید  ها  همه دستگاهمدیران  همچنان در دستور کار قرار گیرد. سپس تصریح نمودند برای جلوگیری از شیوع سویه اومیکرون  

 . نمایند اجرایی و عملیاتی را بیماری کرونا 

بیر ستاد مقابله با بیماری کرونا استان عنوان کردند با توجه به در ادامه آقای دکتر کیانی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و د           

وضعیت بستری کودکان به صورت   ندباشد سپس افزودمی  و ضروری  اینکه در اواسط پیک ششم اومیکرون هستیم، تاکید بر استفاده همه امکانات الزم

روند   و  یافته  افزایش  آسانسورافزایشی  چشمگیری  به صورت  اومیکرون  دار ی  بیماری  ادامه  ادامه  ایشان  د.  همچنان  پوشش  افزایش  اهمیت  بر  در 

 واکسیناسیون دوز سوم را تاکید نمودند.  

های مصوبات جلسه قبل را  سپس آقای دکتر حسینی سرپرست محترم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابتدا گزارشی از پیگیری         

 وضعیت بیماری در هفته گذشته، روند بستری روزانه و روند ترخیص بیماران، روند فوت و ... ایراد نمودند. و در ادامه توضیحاتی را در خصوص ارائه 

 در پایان پس از ارائه نظرات و توضیحات سایر اعضاء ستاد، جمع بندی صورت گرفت و اهم تصمیمات اخذ شده به شرح ذیل است.            

 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 
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  ی که مادران کارمند  .قرمز یک هفته ادامه یابدبا رنگ بندی    تعطیلی مهدکودکها در شهرهایمقرر گردید  

  مجدد بازگشایی الزم به ذکر است  ه صورت دورکاری ادامه خدمت دهند.سال دارند می توانند ب  6کودک زیر 

 .                                                                        با نظر ستاد استانی خواهد بود
 کلیه ادارات  

2 

،  ها فروشیها، اغذیه  ، رستورانها، کافی شاپو مجموعه های آبی   استخرها  ، تاالرها  مراکز ورزشی، مقرر گردید  

و نیاز است مردم در   و سایر مراکزی که به نوعی در تامین غذای گرم مردم دخیل هستند  هافروشی  پیتزا

 با دارا بودن شرایط زیر به فعالیت ادامه دهند.  موقع استفاده از غذا ماسک خود را بردارند

 . QRداشتن کد  •

تی  بایس)کلیه صندلی های اضافی    برای پذیرایی.  فضای قابل تخصیص  %30حداکثر ظرفیت پذیرش   •

  (.جمع آوری شود

 داشتن کارشناس بهداشت محیط یا رابط بهداشتی.  •

تزریق و مراقبت سندرومیک روزانه برای آنها انجام شود. را  دوز واکسن    3خدمت دهندگان می بایست   •

 افرادیکه در دوران قرنطیه بیماری هستند نبایستی در محل حضور داشته باشند.  

دوز واکسن را تزریق و مراقبت سندرومیک بیماری برای آنها   2خدمت گیرندگان می بایست حداقل   •

 انجام شود. افرادیکه در دوران قرنطیه بیماری هستند نبایستی در محل حضور داشته باشند.

 سازمان صمت

 اتاق اصناف 

 اداره کل ورزش و جوانان

3 

گردید   اداراتمقرر  تمامی  در  کرونا  سالمت  ستاد  مدافعان  بهداشتی  کمیته  مراقبت   بعنوان  و  تشکیل 

ایستگاه مراقبت عمومی توسط   ی سندرومیک برای پرسنل و مراجعه کنندگان انجام شود. همچنین بایست

 . ادارات دایر شود. دانشگاه نسبت به آموزش رابط سالمت ادارات اقدام خواهد کرد

 کلیه ادارات 

 دانشگاه های علوم پزشکی  
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در مترو، اتوبوسهای درون شهری و برون شهری، پاساژها و مراکزی که ازدحام  برای حضور    افرادمقرر گردید  

 . همزمان استفاده کنند  ماسک 2 از ، حتماًجمعیت وجود دارد

 شهرداری 

 اتاق اصناف 

 صمت 

5 

حداقل    رعایت سابقهبرگزاری دروس کارگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش با  قرر گردید  م

نفر در کالس، انجام مراقبت   15دوز واکسن، رعایت بهداشت فردی، تهویه مناسب و رعایت حضور حداکثر    2

 سندرومیک بیماری، به صورت حضوری فعالیت نمایند. حضور افرادی که در دوران قرنطینه بیماری هستند

                                                           ممنوع است. در محل

 اداره کل آموزش و پرورش

 

 سازمان صدا و سیما        مقرر گردید رسانه ها در خصوص افزایش آگاهی مردم در خصوص خود مراقبتی تدابیر الزم را اتخاذ نماید.                                 6

7 
ها را در مورد سگوش جدید کرونا را در دسگتور کار  علوم پزشگکی آمادگی بیمارسگتان  هایمقرر گردید دانشگگاه

 خود قرار دهد.  

دانشگاه های علوم پزشکی  

 استان 

8 
علوم پزشگگکی قرار گیرد و   هایمقرر گردید تزریق دوز سگگوم واکسگگن با جدیت تمام در دسگگتورکاردانشگگگاه

 .سازمان های همکار نیز همراهی الزم را داشته باشند

دانشگاه های علوم پزشکی  

 استان 



 سازمان های همکار 

 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 
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 :  بر اساس موارد ذیل عمل شود استعالجیمقرر گردید وضعیت 

   مبنای استعالجی:

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا(  رد معاون بهداشت وزارت به دبی300/11263)نامه شماره  .1

 ر افراد بی عالمت: تست آزمایشگاهی د .2

 تشخیص پزشک و نه تستبر اساس در افراد عالمت دار:  .3

 مدت استعالجی: 

ماسک با کیفیت باال و بدون نیاز به از  روز با استفاده    5روز و سپس    5افراد بی عالمت )تست مثبت(:    .1

 . مجاز به حضور در جامعه خواهند بود  PCRتست 

روز با استفاده    5روز و سپس در صورت بهبود عالئم    5)با تشخیص پزشک(:    و متوسط به باال  افراد خفیف  .2

 . جاز به حضور در جامعه خواهند بودم  PCRماسک با کیفیت باال و بدون نیاز به تست 

تشخیص و    11ای از بیماری )با تشخیص پزشک مطابق با دستورالعمل نسخه  زنان باردار در هر مرحله .3

    روز 10به مدت حداقل (: 19یماری کووید درمان ب

  برگشت به کار:

 باشد. گشت به کار نیاز به تست مجدد نمیبربرای 

 کلیه ادارات 

10 

 :ستاد مقابله با بیماری کرونا استان 134جلسه  4و  3مقرر گردید بندهای 

ها در شهرهای با رنگ بندی نارنجی و قرمز به مقرر گردید مدارس)تمامی مقاطع( و مهد کودک-3)بند

روز بصورت غیرحضوری و بازگشایی مجدد منوط به تائید ستاد استانی مقابله با کرونا صورت  14مدت 

 پذیرد.  

مقرر گردید در سایر وضعیت رنگ بندی )به جز نارنجی و قرمز( در صورت مشاهده یک مورد   -4بند

تسدانش یا  سندرمیک  عالئم  با  مدت  آموز  به  یک کالس همان کالس  در  مثبت  آموزش   10ت  روز 

 غیرحضوری داشته باشند.

در صورت مشاهده دانش آموز با عالئم سندرمیک یا تست مثبت در بیش از یک کالس مدرسه به مدت 

 روز آموزش غیرحضوری داشته باشد.(  10

از    د وتصمیم گیری بعدیبرای یک هفته دیگر تمدید گرد بهمن ماه  26از تاریخ 

                                                                                                                                        . خواهد بودکرونای استان آن برابر نظرستاد 

 اداره کل آموزش و پرورش

دانشگاه های علوم پزشکی  

 استان 

 

 


