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 محور به شیوه محله و خانواده 91طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 

بِ ضیَُ هحلِ ٍ ذاًَازُ هحَر بِ هٌظَر کٌتزل ایي بیواری تَسظ هززم  11عزح کٌتزل بیواری کٍَیس  -

هحل با هسیزیت ٍاحسّای ارایِ ذسهات سالهت هحل ٍ با هطارکت بسیج، سپاُ، ّالل احوز ٍ سوي ّا 

 اًجام هی ضَز.

اس عزیق هطارکت هززم ٍ ّواٌّگی بیي برطی  ،11ازُ هحَر کٌتزل بیواری کٍَیس عزح هحلِ ٍ ذاًَ -

 .اجزا هی ضَز 11آیاى تا پایاى اسفٌس  20زر کل کطَر اس تارید 

قغغ سًجیزُ اًتقال، کاّص هزگ ، 11عزح هحلِ ٍ ذاًَازُ هحَر کٌتزل بیواری کٍَیس ّسف اس اجزای  -

 پَضص حوایتی اس گزٍُ ّای زر هؼزض ذغز است.ًاضی اس بیواری کزًٍا ٍ 

سِ تین هزاقبت، حوایت ٍ ًظارتی ، 11اجزای عزح هحلِ ٍ ذاًَازُ هحَر کٌتزل بیواری کٍَیس بزای  -

 تطکیل هی ضَز. 

 ّا سويتین هزاقبت با هسٍَلیت پایگاُ ّا/ ذاًِ ّای بْساضت ٍ هزاکش جاهغ سالهت ٍ با هطارکت هززم،  -

 ی ٍ هزاقبیت اس افزاز زر هؼزض تواس ًشزیک را بزػْسُ زارًس.ٍ زاًطجَیاى، ضٌاسای

اس جوؼیت آسیب پذیز با تَسیغ کوک ّای هززهی ٍ ساسهاى ّا با هسٍَلیت سپاُ پاسساراى  تین حوایت -

 .حوایت هی کٌس

با هسٍَلیت ّالل احوز باسزیس ٍ ًظارت بز هزاکش تْیِ ٍ تَسع هَاز غذایی ٍ ٍاحسّای  تین ّای ًظارت -

 .بزػْسُ زارًسرا صٌفی 
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 واػی کلیِ صٌَف هلشم بِ اجزای پزٍتکل ّای بْساضتی ًظیز پَضیسى هاسک ٍ رػایت فاصلِ اجت

 -ّستٌس.

  زر صَرت هطاّسُ ترلف زستَرالؼول ّای بْساضتی ٍ ػسم رػایت بْساضت فززی یا هحیغی تَسظ

ٍ هصَبات ستاز هلی زر کٌتزل  13هتصسیاى، باسرساى سالهت هحیظ ٍ کار عبق قاًَى اصالح هازُ 

وب ذَاّس بیواری کزًٍا بؼس اس اذغار ٍ تذکز ضفاّی زر صَرت ػسم رػایت بْساضتی هجسز، هحل پل

 ضس.

 ٍُای اجز عزیق سزای هحلِ بزاس  احوز،ّالل ّای زاٍعلب  بز کارضٌاساى بْساضت هحیظ، گزٍُ ػال

 ًظارت زارًس. ّای بْساضتی تَسظ صٌَف پزٍتکل
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  ًیزٍّای ّالل احوز بؼس اس گذراًسى زٍرُ کَتاُ آهَسضی، با استفازُ اس چک لیست کارضٌاساى بْساضت

 هحیظ بز رػایت پزٍتکل ّای بْساضتی تَسظ ٍاحسّای صٌفی ًظارت هی کٌٌس.  

 فَتی افزاز هطکَک، قغؼی ٍگٌسسزایی هٌاسل  ،ػالٍُ بز آهَسش ،ٍعلب بسیجیاگزٍّا ٍ ًْازّای ز 

 را بز ػْسُ زارًس.کزًٍا ًاضی اس ٍیزٍس 

ّالل احوز، آهَسش ػوَهی کسبِ ٍ اصٌاف، ّوکاری زر ضسػفًَی اهاکي ٍ هؼابز ٍ ثبت ٍ ارایِ ذسهات  -

 اًجام ضسُ را بز ػْسُ زارز.

  ًیزٍّای ّالل احوز با کاٍر ساسهاى جَاًاى ٍ کارت ضٌاسایی هؼتبز بِ گزٍُ بْساضت هحیظ هحالت

 .کوک ذَاٌّس کزز

 ٍُّای  هات سالهت هحلِ بِ هٌاسل ذاًَازُاس عزیق هزکش جاهغ ذسزاٍعلب بسیجی ٍ ًْازّای  ّا گز

 کٌٌس. هی هزاجؼِهٌشل  گٌسسزاییآهَسش ٍ  بزایفَتی  قغؼی ٍ هطکَک، هحتول/

 اس جولِ ضستي ٍ ضسػفًَی ّای زاٍعلب بسیجی بِ ذاًَازُ زر ذصَظ بْساضت فززی گزٍُ ٍ ًْاز

 .زٌّس آهَسش هی ّا بِ ذاًَازُجوغ آٍری پسواًس ذاًگی  ٍ افزاز بیوارهزاقبت اس  ٍزست 

 َز.ض فضاّای ضْزی ٍ اهاکي ػوَهی تطکیل هی  تین ّای گٌسسزایی بزای ضسػفًَی هستوز 

 رساًی هی  سهاى اجزای ػولیات گٌسسزایی اهاکي ٍ فضاّای ػوَهی تَسظ تین گٌسسزا بِ هززم اعالع

 ضَز.

 ى هٌاعق زر آهززم ضاّای ػوَهی اس حضَر ٍ تجوغ سهاى اجزای ػولیات گٌسسزایی اهاکي ٍ ف رز

 .جلَگیزی هی ضَز

 استهٌاعقی کِ ػولیات گٌسسزایی اًجام ضسُ  زرافزاز حضَر اًس  سهاًی کِ تین گٌسسزا اجاسُ ًسازُ تا، 

 هوٌَع است.

  ِهاضیياعزاف سغل سبالِ ػبارتٌس اس: هی ضَز گٌسسزاییصَرت هکزر هٌاعقی کِ تَسظ تین گٌسسزا ب ، /

 /سغل ّای ًگْساری ٍ حول پسواًس ایستگاُ اتَبَس ضْزی ،گاری یا چزخ زستی حول پسواًس

سغَح زاذلی  /یستگاُ هتزٍ تا قبل اس گیت ٍرٍزی اٍلبیزٍى ا/ تاکسی، ایستگاُ تاکسی، اتَبَس ضْزی

پایاًِ هسافزبزی بزٍى ٍ  هسافزبزی زرٍى ضْزی بیزٍى ٍ هحَعِ ایستگاُ، ٍاگي ّای هتزٍ /ایستگاُ هتزٍ

اعزاف ٍرٍزی ٍ هحَعِ بیزًٍی هزاکش ، ذَزرٍّای فؼال زر پایاًِ هسافزبزی بزٍى ضْزی، ضْزی

اعزاف ٍرٍزی هزاکش ًگْساری سالوٌساى، هؼلَلیي ٍ هزاکش بْشیستی ٍ هحَعِ ، بْساضتی ٍ زرهاًی

ٍرٍزی ٍ هحل ّای تجوغ ، اری ٍاحس ّای صٌفیٍرٍزی پاساصّا ٍ هجتوغ ّای تجاری ٍ از، بیزًٍی

ٍرٍزی سالي اًتظار بیوِ ّای ذسارت، زفتزچِ بیوِ، ضوارُ گذاری ، تفزجگاُ یا تَقفگاُ ّای بیي راّی
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، ٍرٍزی کارذاًجات، ذَزرٍ، هؼایٌِ فٌی ٍ ذسهات ذَزرٍ هزاکش هؼایٌات ضغلی هزاکش ٍرسضی ٍ ٌّزی

ٍرٍزی ٍ هحَعِ اهاکي هتبزکِ،  احس ّای ًظاهی ٍ اًتظاهی،ٍرٍزی ٍ هحَعِ سًساى ّا ٍ پازگاى ّا ٍ

 ٍرٍزی هزاکش ذسهات الکتزًٍیک ٍ پیطرَاى، هساجس، حسیٌیِ ٍ سیارتگاُ ّا

 هوٌَع است.کار ن بیواری بِ هحل ضَر هزاجؼیي ٍ کارکٌاى زارای ػالیٍرٍز ٍ ح 

 ساهاًِ زر هالکاى/ هسیزاى/ کارفزهایاى  کلیِ هتصسیاى،  ثبت ًامsalamat.behdasht.gov.ir 

 ضزٍری است.

 بایس ٍجَز زاضتِ باضس.  ،کار کلیِ اصٌافهحل  زر زست طَ ٍ یا ضسػفًَیاهکاًات هزبَط بِ ضست 

  ضزٍری است. ،بِ جای پَل ًقسالکتزًٍیکی زیگز  پززاذت ّای یا رٍش  رَاىکارتاستفازُ اس 

 QR code   قزار زر هؼزض زیس ٍ زستزس هزاجؼاى ٍ کارکٌاى بایس ثبت ًام زر ساهاًِ اصٌاف ٍ صٌایغ

 گیزز.

 


