
 

 91د يکوو يماريمبارزه با ب يجلسه ستاد استان نيچهاردهم: عنوان جلسه

  يجان غربياستاندار محترم آذربا ياريشهر يجناب آقا: س جلسهيرئ

 استان  يدرمان يبهداشت و خدمات يپزشکاست محترم دانشگاه علوم يدکتر آقازاده ر يجناب آقا: ر جلسهيدب

  ياستانداري د عطائيشهسالن : مکان   91 : ساعت شروع    19/9/9111: خ جلسهيتار

 مصوبات

 

 و پيگيري  مسئول اجرادستگاه  نيعناو

و ادامه  خطرکمتوسط اصناف  يبهداشت هايپروتکل بر رعايت تأکيدبا ، کشور يکرونا يبر اساس مصوبات ستاد مل، ديمقرر گرد -9

ت اصناف ينکه از فعاليت خواهند بود مشروط بر ايمجاز به فعال 91پاساژها تا ساعت  9/2/11از مورخه ، پرخطراصناف  يليتعط

 هرگونهخواهد بود و از  رويپيادهقدم زدن و  منظوربه صرفاً هاپارکت يشروع فعال .ديآ عمل بهدر داخل پاساژها ممانعت  پرخطر

 گردد يريجلوگ يستيتجمع با

 

ي، انتظام يرويني، فرماندار، اتاق اصناف، صمت

 يعلوم پزشکدانشگاه 

ي، برگشت از جمله چک ين بانکيمشمول قوان، عيافته به صناياختصاص  هايوامو  يون تومانيليک مي يالت بانکيتسه، ديمقررگرد-2

  .ان را ندارنديبه متقاضالت ياجازه ممانعت از تعلق تسه هابانکد ينخواهد گرد

معاونت ، استان هايبانک يهماهنگ يشورا

 ي استاندار ياقتصاد

 ي آموزش مؤسساتو  هادانشگاه، آموزش پرورش  .ابديهمجنان ادامه  هادانشگاهمدارس و  يليتعط، کرونا يبر اساس مصوبه ستاد مل ديمقرر گرد-1

 ييپادر موارد تست مثبت افراد سر رسانياطالعي، شگاهيانجام تست آزمايي، نسبت به شناسا يدانشگاه علوم پزشک، ديمقرر گرد-4

  .اقدامات الزم را انجام دهد، تردد هايمحل، محل کار، انياطراف، خانواده ياعضا، به خود افراد

 يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت بهداشت

 راتيتعز، يانتظام يروين، اصناف اتاق، يفرماندار  .ردياقدامات الزم صورت گ شهرستان 91 ديکوو با مقابله ستاد يبازرس هاياکيپ دهيسازماننسبت به ، ديمقرر گرد-5

 شهرستان درمان بهداشت شبکه و يحکومت

 دادستان  . ده شوديشيدات الزم انديتمه يقانون اقدامات و هابازرسي از ييقضا مرجع تيحما نسبت به ضرورت، ديمقرر گرد-6

 وزانهر يغربالگر جمله از عيصنا و صنوف يتمام در ياختصاص هايپروتکل مندرجات تيرعا بودن ينسبت به الزام، ديمقرر گرد-1

  .ردياقدامات الزم صورت گ کارخانجات در

  يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت بهداشت، صمت

 صاحبان، يخصوص، يدولت هايدستگاه تيريمد  .رديانجام گ آن مفاد اساس برات الزم اقدام 91 ديکوو يماريب به انيمبتال کار به بازگشت يگواه مطالبهنسبت به ، ديمقرر گرد-1

 بهداشت مرکز، انيکارفرما و صنوف، عيصنا

  يعلوم پزشکدانشگاه  يمعاونت بهداشت، شهرستان

 در نصب و يپزشک علوم دانشگاه توسط يابالغ( استند، بنر، پوستر) رسانياطالع، يآموزش هايرسانه نسبت به چاب، ديمقرر گرد-1

 اقدام گردد.  فرمانداران نظارت تحت 5/2/11 تا انيمشتر و کارگران، کارکنان ديد معرض

دانشگاه علوم  يمعاونت بهداشت، صمتي، فرماندار

 يپزشک

ه همانند يهمسا يبه کشورها يمردم از مناطق مرز يحتاج ضروريو ما ياساس ياز قاچاق کاالها يريجلوگ منظوربه، ديمقرر گرد-91

  .رديسنوات گذشته اقدامات الزم صورت گ

 يو انتظام يمرزبان يروهاين

ل ين قبين و حل مشکالت ايسنگ يت حمل و نقل خودروهايريمدي، مجاز يغات مسموم در فضايبا توجه به تبل، ديمقرر گرد-99

  .ردياقدامات الزم صورت گ، خودروها

 و حمل و نقل استان ياداره کل راهدار



 استان يو گردشگر يراث فرهنگيسازمان م رد. ياقدامات الزم صورت گ، و آنا يدر دو هتل ساحل از طبقات يکيت يمجاز بودن فعال نسبت به، ديمقرر گرد-92

و  صنوف، معادن، ن و گازيسوخت بنز هايجايگاهدر  يبهداشت هايپروتکلت يرعا يريگينسبت به نظارت و پ، ديمقرر گرد-91

  .ردياقدامات الزم صورت گي، ديتول يواحدها

اداره تعاون کار و رفاه ، صمت، توسط شرکت نفت 

 ياجتماع

 يدانشگاه علوم پزشکمعاونت درمان  ماران اقدام الزم معمول گردد. يرش بيپذ يمطب پزشکان برا دهيسازماننسبت به نظارت و ، ديمقرر گرد-94

  يعلوم پزشکي، اداره کل ارشاد اسالم .ردياقدام الزم صورت گ يد در بوکان در جلسه آتين شهياول ويژهبهخدمت سالمت ي ل از شهدايتجل منظوربه، ديمقرر گرد-95

ع يد و توزياز تول يريماسک صورت نسبت به نظارت و جلوگ ويژهبه يع اقالم پزشکيتوز دهيسازمانضرورت  نظر به، ديمقرر گرد-96

  رد.ياقدام الزم صورت گ يتقلب هايماسک

 صمت ي، دانشگاه علوم پزشک يمعاونت غذا و دارو

 يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت غدا و دارو  رد.يد ماسک اقدام الزم صورت گيان توليدرخواست متقاض عيل و تسرينسبت به تسه، ديمقررگرد-91

حضور  يو انتظام ياجتماعي، تيته امنيدر جلسات کم ياستان بعنوان عضو اصل ياز سازمان نظام پزشک اينماينده، ديمقرر گرد-91

  .ابندي

 تاناس يسازمان نظام پزشکي، دانشگاه علوم پزشک

اقدامات الزم  يو برون شهر يستم حمل و نقل مسافر شهريدر س ياجتماع گذاريفاصلهت يضرورت رعا منظوربهد يمقرر گرد-91

 رد. يصورت گ

 يمعاونت بهداشت، سازمان حمل ونقل، شهرداران

 يدانشگاه علوم پزشک

  يياجرا هايدستگاه يتمام رد. ياقدامات الزم صورت گ، ط پسا کرونايدر شرا يزيضرورت برنامه ر منظوربه، ديمقرر گرد-21

 به مردم اميدبخشيکردن توطئه دشمنان و  يخصوص کرونا و خنثن عملکرد دولت در ييضرورت تب منظوربهد يمقرر گرد-29

  .ردياقدامات الزم صورت گ

، رسانياطالع يو شورا يارشاد اسالم، صداوسيما

  يغات اسالميتبل

 ايهدستگاه يتمام الزم هايهماهنگي يک به مقام معظم رهبريدر لب يجان غربيآذربا مؤمنانه هايمشارکتستاد ، ديمقرر گرد-22 

 يفرماندار با کمک و مشارکتي شتيمع يتيهزار بسته حما 911ک به يع نزديه و توزيته يو سامانده دهيسازمان منظوربه را يياجرا

الزم است در هر شهرستان نسبت به افتتاح حساب  .ندياقدامات الزم را منظور نماي ستيبهزي، نيته امداد حضرت امام خميسپاه کم

 يتياحم هايبستهانبار  منظوربه يص مکانيز تخصيو ن نه کرد وجوه در خود آن شهرستانيهز منظوربهو سپاه  يمشترک فرماندار

 اقدام گردد. ي در هر شهرستان توسط فرماندار

ي، فرماندار ويژهبهيي، اجرا هايدستگاه يتمام

  يستيبهزي، نيته امداد حضرت امام خميسپاه کم

امات الزم اقد، زات مذکوريجهت استقرار تجه ين مکانييمارستان تکاب و تعيب موردنياززات يد نسبت به انتقال تجهيمقرر گرد-21 

 . را معمول دارند

 يدانشگاه علوم پزشکي، فرماندار

 يياجرا هايدستگاه يتمام منظور گردد.  45: 94 – 45: 1 يياجرا هايدستگاه يساعت کار، ديمقرر گرد-24 

معاونت  ياداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم اقدامات الزم منظور گردد. ي، علوم پزشک در دانشگاه يخبرنگار يگاه تخصصيل پايبر ضرورت تشک، ديمقرر گرد-25 

 يدانشگاه علوم پزشکي و فرهنگ ييدانشجو

و دفتر امور  يانتظام يرويني، ستياداره بهز  .رديان اقدامات الزم صورت گين متجاهر و متکديمعتاد ينسبت به سامانده، ديمقرر گرد-26 

 ياستاندار يفرهنگ ياجتماع



 هايپروتکل تيرعا با، استان مدارس يياجرا عوامل، شاد شبکه نهيبه يراهبر و آموزان دانش آموزش تياهم نظر به، ديمقرر گرد-21 

اقدام  يآموزش هايبرنامهنسبت به نظارت  و حضور مدارس در تجمع هرگونه از زيپره با و هوشمند گذاريفاصله طرح و يبهداشت

  .ندينما

  وپرورشآموزش

 مترک آموزانشان دانش تعداد که جمعيتکم و عشايري ييروستا محروم مدارس در يآموزش هايبسته ارائهنسبت به ، ديمقرر گرد21 

 يبهداشت هايپروتکل تيرعا با و يحضور صورتبه آموزان دانش ييراهنما و هيتوج با، شوندمي اداره معلم کي با و بوده نفر 95 از

 .رديات الزم صورت گاقدام هفته اميا تماميبه آنان بنديتقسيم با و هوشمند گذاريفاصله و

  وپرورشآموزش

 


