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باسمه تعالي
توليد، دانشبنيان و اشتغالآفرين

معاون محترم سیاسی، امنیتی  واجتماعی استانداری جناب آقای دکتر طباطبایی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری جناب آقای دکتر اشرفی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری جناب آقای مهندس دهقانی
مدیر کل محترم اطالعات خراسان رضوی  جناب آقای دکتر شفیعی

دادستان محترم مرکز استان  جناب آقای درودی  
قائم مقام محترم تولیت آستان قدس رضوی جناب آقای  دکتر رحمتی  

فرمانده محترم سپاه امام رضا (ع)   سردار غیاثی
فرمانده محترم نیروی انتظامی استان خراسان رضوی   سردار تقوی

معاون محترم  استاندار و فرماندار مشهد جناب آقای مهندس داوری
مدیر کل محترم صدا و سیمای خراسان رضوی و رئیس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد مقابله با کرونای استان جناب آقای نصرپور

مدیر کل محترم دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری  جناب آقای دکتر دبیری
سرپرست محترم اداره کل پدافند غیرعامل استانداری  جناب آقای دکتر رجبی

سرپرست محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  سرکار خانم خوش نسب
رئیس محترم کمیته  علمی ستاد مقابله با کرونای استان  جناب آقای دکتر شبستری

رئیس محترم  شورای هماهنگی نظام پزشکی استان جناب آقای دکتر صداقت
سالم علیكم 

 احتراماً پیرو دعوتنامه ١٤٠١/٤١٥ مورخه ١٤٠١/٠١/٠٣ به پیوست صورتجلسه یکصد وچهل و دومین جلسه ستاد 
مقابله با بیماری کرونای استان که در تاریخ ١٤٠١/٠١/٠٦ برگزار گردید جهت استحضار و دستور اقدام الزم ارسال               

میگردد. ٩٠٩٣١٧٦

  

رونوشت:
جناب آقای مهندس یوسفی مدیر کل محترم حوزه استاندار جهت استحضار و هماهنگی الزم -

شهردار محترم مشهد مقدس جهت استحضار و اقدام الزم -
مدیر کل محترم آموزش و پرورش جهت استحضار و اقدام الزم -

مدیر کل محترم فرودگاه استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم -
مدیر کل محترم راه آهن استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم -

مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم -
مدیر کل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم -

رییس محترم اتاق اصناف شهرستان مشهد جهت استحضار و اقدام الزم -
کلیه دستگاه های اجرایی استان جهت استحضار و اقدام الزم -

کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت استحضار و اقدام الزم -
کلیه فرمانداران محترم استان جهت استحضار و اقدام الزم -

دکتر محمدعلی کیانی 
رییس دانشگاه و دبیر ستاد مقابله با کرونای استان
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کلیه کمیته های ستاد مقابله با بیماری کرونای استان جهت استحضار و اقدام الزم -
رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه، سبزوار، گناباد، نیشابور و تربت جام جهت آگاهی و اقدام الزم  -

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت اطالع  -
معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدو رئیس مرکز بهداشت استان  جهت اطالع و اقدام الزم -

مشاور و مدیر محترم دفتر ریاست دانشگاه جهت اطالع -
سرپرست محترم مدیریت روابط عمومی دانشگاه جهت اطالع     -



 

 صورتجلسه

 جلسه ستاد مقابله با کرونای استان  دومینو  یکصد و چهل

در سالن اجتماعات شهید باهنر  30/19ساعت  6/1/1401چهل و دومین جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا استان در روز شنبه مورخ یکصد و 

تبریک با ریاست جناب آقای دکتر نظری استاندار محترم برگزار گردید. در ابتدای جلسه استاندار محترم فرارسیدن نوروز و سال جدید را 

همه دست اندرکارانی که از ین تندرستی و نیک روزی و همچنین سالی سرشار از شادی و کامروایی را آرزو کردند. سپس برای حاضرو گفتند 

 سبب شدند پیک های مختلف مدیریت شود تشکر و قدردانی نمودند.  1400در سال وافر با تالش 

ستاد مقابله با کرونای استان گزارش اقدامات انجام گرفته در در ادامه آقای دکتر کیانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر 

ت راستای مقابله با بیماری کرونا طی هفته گذشته را بیان کردند. سپس اعالم کردند براساس جدیدترین بروز رسانی ها تعداد شهرهای با وضعی

وضعیت زرد و آبی دارند . در حال حاضر ر رنگ بندی از نظ% شهرهای کشور  80کاهش یافته، همچنین حدود شهر  24به شهر   29قرمز از 

شهرستان آبی می باشد. و رنگ بندی استان خراسان رضوی  50شهرستان زرد و  306شهرستان نارنجی ،  68شهرستان قرمز ،  24در کشور 

صفر می باشد، سپس افزودند  ی آبی و قرمزو تعداد شهرستانها با رنگ بندشهرستان به رنگ نارنجی 3و  شهرستان زرد 30در حال حاضر 

 از بیماری می باشد. موجی رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کنار تکمیل واکسیناسیون، بهترین و موثرترین راه مقابله با کرونا در هر

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

روند بستری موجود  ، روزانه روند بستری میانگین ، ساعت گذشته 24 بیماران در آمار پذیرشدر خصوص  سپسجلسه قبل را ارائه نمودند 

. سپس اقدامات طرح سالمت نوروزی  نمودندرا مطرح  ، روند سرپایی قطعی/مشکوک مراجعه کننده به بیمارستانها یژهدر بخش مراقبتهای و

و تعداد سنجش پرتابل ) آلودگی میکروبی و جوش شیرین در مواد غذایی ( ، کلر سنجی از شبکه  5/1/1401لغایت  25/12/1400از مورخ 

 . از دیگر مواردی بود که بیان کردند فاسد آبرسانی و معدوم کردن مواد غذایی

 در پایان جلسه جمع بندی صورت گرفت و اهم تصمیمات اتخاذ شده به شرح ذیل مطرح شد. 

 مسئول اجرا / پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
وضعیت پایانه ها ، صنایع ،  کلیه ادارات، سازمانها، اصنافد به منظور کنترل بیماری درمقرر گردی

 . ورد بررسی، و با جدیت کنترل شوندم پروتکل های بهداشتیرعایت 

کلیه دستگاههای اجرایی و 

  همکارسازمانهای 

2 

می باشد مقرر گردید شهرستان  تر با توجه به اینکه دوز سوم واکسن نسبت به میانگین کشور پایین

اقدامات الزم را در با قید فوریت م می باشند. چالش و کاهش مراجعه تزریق دوز سوهایی که دچار 

 .دستور کار قرار دهند 

 علوم پزشکی  های دانشگاه

 

3 

با توجه به اینکه از نظر بیماری کرونا هم اکنون در وضعیت نسبتا مناسبی قرارداریم مقررگردید 

تدابیر الزم را در خصوص مدیریت بحران کرونا و کمیته ها با استفاده از تجربه پیک های گذشته ، 

 .بعدی اتخاذ نمایند احتمالی مراقبتی جهت مواجهه با پیک هایخود 

مقابله با کمیته های ستاد 

 کرونای استان 

4 

بازگشایی  14/1/1401کلیه مدارس و دانشگاه ها از مورخ که مقرر شده با توجه به مصوبه ستاد ملی 

ر خصوص رعایت دمربوطه  تدابیر ضمن هماهنگی های الزم  مسئولین مربوطه ، الزم است شوند

  .اتخاذ نمایند را کامل شیوه نامه های بهداشتی

 دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

 اداره کل آموزش و پرورش 
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