
 

 صورتجلسه

 جلسه ستاد مقابله با کرونای استان   هفتمینسی و یکصد و 

 دستور کار :  
در محل    18راس ساعت    30/11/1400یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونای استان در روز شنبه مورخ  

برگزار گردید. ایشان در ابتدا از کادر بهداشت و  سالن جلسات شهید باهنر با ریاست جناب آقای دکتر نظری استاندار محترم  
ن الزم است بیشتر از قبل مراقبت و کنترل بیماریها تشدید شود و همه  ودرمان قدردانی و اعالم کردند با توجه به سوش امیکر 

 .بخشهای درمان آمادگی الزم را در این خصوص داشته باشند 
ی کرونای استان گزارش  رای مشهد و دبیر ستاد مقابله با بیماه علوم پزشکدر ادامه آقای دکتر کیانی سرپرست محترم دانشگ 

اقدامات انجام گرفته در راستای مقابله با بیماری کرونا را طی هفته گذشته بیان کردند. سپس افزودند افزایش چشمگیری در  
شهرهای استان به رنگ قرمز و سه شهر  و موارد فوت دیده می شود. از نظر رنگ بندی کل    ICUمیزان موارد بیماران بستری در  

افزایش یافته و از    PCRزاوه به رنگ نارنجی می باشد. همچنین بیان کردند ضریب مثبت شدن تست رپید و  - فیروزه  -جغتای
درخصوص اهمیت    سپسنظر عدم رعایت پروتکل در صنوف نانوایی ها همچنان کمترین میزان رعایت پروتکل ها را داشته اند.  

عدم تشکیل    ،واکسیناسیون دوز سوم و اینکه پوشش مناسب می تواند در جلوگیری از روند پیشرفت سوش جدید موثر باشد 
 اجتماعات و تهویه در پاساژها را مورد تاکید قرار دادند. 

ارشی از پیگیریهای مصوبات  در ادامه آقای دکتر حسینی سرپرست محترم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابتدا گز
.  بیماران توضیحاتی ارائه فرمودند   روزانه بستریروند  و    و در ادامه مباحث مراقبت ویژه بیماران کرونایی  نمودند جلسه قبل ارائه  

در پایان پس از ارائه نظرات و    .ارائه گردید سال    11تا    5وضعیت واکسیناسیون مادران باردار و کودکان  همچنین گزارشی از  
 شرح ذیل می باشد.  ه فت و اهم تصمیمات اتخاذ شده برتوضیحات سایر اعضاء ستاد جمع بندی صورت گ

 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 

1 
دی قرمز به مدت یک هفته دیگر ادامه یابد و مادران کارمندی  لی مهدکودکها در شهرهای با رنگ بنمقرر گردید تعطی

دارند می توانند به صورت دورکاری ارائه خدمت دهند. الزم به ذکر است بازگشایی مجدد با نظر  سال    6که کودک زیر  

 ستاد استانی خواهد بود. 

 کلیه ادارات

2 

 به شرح ذیل می باشد : اسفند ماه    3تاریخ  نحوه فعالیت مدارس  از  

دستورالعمل مراقبت و کنترل  و   با رعایت پروتکل ها  ،گردید کلیه مدارس مناطق روستایی و عشایریمقرر   •

 به صورت حضوری برگزار شود.   *بیماری کرونا ویروس در مدارس با تاکید بر موارد خاص

در مناطق شهری با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل مراقبت و    و دوازدهم  نهممقاطع پایه  مقرر گردید   •

 رت حضوری برگزار شود. به صو  *کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس با تاکید بر موارد خاص 

دی )به جز نارنجی و قرمز( در صورت  مشاهده یک مورد دانش آموز  مقرر گردید در سایر وضعیت رنگ بن  •

 . برگزار گرددروز آموزش غیرحضوری    10ا تست مثبت در یک کالس به مدت  یبا عالئم سندرمیک  

ت در بیش از یک کالس مدرسه  ا تست مثب یمقرر گردید در صورت مشاهده دانش آموز با عالئم سندرمیک   •

 . برگزار شودروز آموزش غیرحضوری    10به مدت  

 : شامل  *خاصموارد  

 درصد فضا قابل اختصاص به تعداد صندلی تجاوز نکند.   25کالس ها از حداکثر ظرفیت   ✓

 نفر تجاوز نکند.   15متر مربع مساحت  برای هر نفر از سقف    4تعداد افراد درکالس با احتساب   ✓

 دقیقه تجاوز نکند.   90برگزاری کالس از سقف  زمان   ✓

 برقراری تهویه مناسب در کالس ها  ✓

 نباشند.   19کلیه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان در دوران قرنطینه ابتال به کووید   ✓

 خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان و رانندگان سرویس حداقل دو دوز واکسن را دریافت کرده باشند.  ✓

گیرندگان و رانندگان سرویس در تمام طول مدت حضور در مدرسه ملزم به  خدمت دهندگان و خدمت   ✓

 استفاده از ماسک می باشند. 

 رعایت بهداشت فردی خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان و رانندگان سرویس الزامی می باشد.  ✓

 آموزش و پرورش اداره کل  

3 
، تدابیر الزم  مبارک رمضان همچنین تقارن این ایام با ماهم زائران و یخیل عظو پیش بینی ایام نوروز  درمقرر گردید 

 توسط سازمان های مسئول اتخاذ گردد.  
 تمامی ادارات کل و سازمان ها 

4 
با رعایت  اصناف، اتحادیه ها، شرکتها و...    ،انتخابات مجامعبرگزاری    بیماری کرونا،  مقرر گردید با توجه به شرایط موجود

   می باشد.  %20ا صورت پذیرد. ضمنا ظرفیت مجاز استفاده در مکان های سرپوشیده حداکثر  کامل پروتکل ه

 سازمان صمت 

 اتاق اصناف 

5 
و  موارد فوت مشخص و با میانگین کشوری مقایسه    و  ، میزان بستریمبتالمقرر گردید ارتباط آماری بین جمعیت  

   .انجام شود  های کارشناسیتحلیل  

 کمیته علمی 

 



7 

مدیریت و   ،های صدا و سیما جهت اطالع رسانی و تبلیغات براساس سه محور زیرمقرر گردید کلیه اقدامات و فعالیت 

 : گیرددر دستور کار قرار  

 درمانی   پرهیز از خودو    فردی  الف( رعایت بهداشت

 بهداشتی درمانی  ب( مراجعه به موقع به مراکز  

 ج( انجام دوز سوم واکسیناسیون 

 صدا و سیما اداره کل  

8 
برنامه اقناع سازی مردم برای انجام واکسیناسیون   ،به ویژه دوز سوم مقرر گردید جهت افزایش شاخص واکسیناسیون

 ... انجام شود. و    به صورت محله به محله
 بسیج جامعه پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی 

9 
کارکنان به منظور تکمیل واکسیناسیون خصوصا  مقرر گردید مسئولین ادارات و سازمانها نسبت به تشویق و ترغیب  

 د. نتزریق دوز سوم اقدام نمای
کلیه ادارت و سازمانهای  

 استان 
 


