
 صورتجلسه

 یکصد و چهل و سومین جلسه ستاد مقابله با کرونای استان 

 دستور کار:  

با ریاست جناب آقای    17راس ساعت    20/01/1401یکصد و چهل و سومین جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا در روز شنبه مورخ  

االسالم و المسلمین اصالنی و  محترم شهادت جانگداز حجتدکتر نظری استاندار محترم برگزار گردید. در ابتدای جلسه استاندار  

االسالم و المسلمین دارابی را خدمت ولی اهلل اعظم و رهبر معظم انقالب تسلیت گفته و از خداوند متعال برای خانواده آن  حجت

ل بیماری کرونا تالش اندرکاران که در جهت مراقبت و کنتربزرگواران صبر و اجر مسئلت نمودند. سپس از زحمات همه دست

ها اقدام نمایند.  از مسئولین خواستند با دقت بیشتری نسبت به اجرا و رعایت قوانین و پروتکلو  نمایند تشکر و قدردانی کردندمی

محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونای استان گزارش اقدامات    رئیسدر ادامه آقای دکتر کیانی  

در حال حاضر  بندی  انجام گرفته در راستای مقابله با بیماری کرونا طی هفته گذشته را بیان کردند. ایشان اعالم داشتند از نظر رنگ 

بندی استان خراسان  باشد. رنگ شهرستان آبی می  54شهرستان زرد و    291شهرستان نارنجی،    69شهرستان قرمز،    34کشور  در  

باشد. سپس افزودند دوز  شهرستان قرمز می  2شهرستان آبی و    4شهرستان نارنجی،    6زرد،    شهرستان   21رضوی در حال حاضر  

مداخالت الزم را تاکید نمودند. در ادامه  باشد و در خصوص افزایش شاخص،  ر میتسوم واکسن نسبت به میانگین کشوری پایین

بهداشت استان گزارش اقدامات انجام شده در راستای مصوبات آقای دکتر حسینی معاون محترم بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز  

های  جلسه قبل را ارائه نمودند. سپس درباره وضعیت بیماری در هفته گذشته، روند بستری روزانه، روند ترخیص بیماران، شاخص 

 کردند.   تاکیداکسیناسیون عمومی تقویت و را اعالم و بر های بهداشتینامهها، تقویت و رعایت شیوهمربوط به میزان رعایت پروتکل

 بندی صورت گرفت. اهم تصمیمات اخذ شده به شرح ذیل می باشد. در پایان پس از ارائه نظرات و توضیحات سایر اعضاء ستاد جمع
 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 

1 

با   به شرایط موجود  توجه  با  واکسیناسیون  فعالیت مراکز تجمیعی  مقرر گردید 

به    های  تشخیص دانشگاه مراکز خدمات جامع سالمت  اولویت  با  علوم پزشکی 

عنوان مراکز واکسیناسیون ثابت و سایر مراکز واکسیناسیون که فعالیت کمتری  

 دارند در هر شهرستان تعیین تکلیف شوند.

علوم پزشکی   های دانشگاه

 استان

2 

و   آموزشی  مراکز  فعالیت  نحوه  گردید  پروتکلمقرر  رعایت  با  های  دانشگاهها 

ادامه داشته   مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس    های بهداشتی و دستورالعمل

لزوم   صورت  در  و  درس  کالس  سپس  فرد،  ابتدا  ابتالء  صورت  در  باشد. 

دانشگاهها خودداری    دانشکده/مدرسه یا  تعطیلی کل مدارس  از  و  تعطیل شده 

 شود.

 آموزش و پرورش اداره کل 

دانشگاهها و مراکز آموزش  

 عالی

3 

پیگیری مستمر  واکسیناسیون دوز سوم    در   مقرر گردید  افزایش شاخص  جهت 

رسانی و تبلیغات و مدیریت  سازی و اطالعبه این منظور برنامه اقناع  گردد،اقدام  

 در دستور کار قرار گیرد. 

علوم پزشکی   های دانشگاه

 استان

 اداره کل صدا و سیما

4 
مقرر گردید ادارات و سازمانها همکاری الزم را با دانشگاههای علوم پزشکی استان  

 منظور ادامه فعالیت مراکز تجمعی واکسیناسیون مورد نیاز مبذول نمایند.به 
 کلیه سازمانها و ادارات استان

 


