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زنند و مکرر طور که حدس میدرمانی خیلی مهم است و اگر آن-شبکه بهداشتی"

تواند در مقابله ای بازتولید این ویروس را داشته باشیم، این شبکه میههگویند در برمی

 "با آن وضع کمک فراوانی کند
 

گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلب مردمی کمک بزرگی به رهایی کشور از بهره"

 "گیر خواهد کرد، انشااهللاین عارضه همه
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 19-کووید گیریهمهگام چهارم بسیج ملی مقابله با 

 به شیوه محله و خانواده محور 19 مدیریت و کنترل اپیدمی کووید تشدید

 "یک پایگاه سالمت هر خانه"مبتنی بر برنامه 

 مقدمه
 شرطبهدر معرض خطر را در شرایط اضطراری  هایانسانجان  تواندمی هافوریتدر  مناسب رسانیاطالعمخاطرات و  موقعبهتشخیص 

های مردمی بر پایه محله محور در و سایر نیرو مستضعفین. هماهنگی با بسیج ع و هماهنگ نجات بخشد، سریمؤثراعمال مداخالت 

 آذرماه اوایلعملی از  طوربه 19-کووید گیریهمهکنترل مدیریت و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی برای  -گام چهارم بسیج ملیالب ق

و با استقبال گیرندگان  صرفهبهمقرون، اثربخش مردم محور چندبخشیله در کل کشور آغاز گردید و ثابت نمود که این مداخ 1399

 ابتالاخیر و باال رفتن میزان  هایهفتهانگلیسی طی  یافتهجهشخدمات روبرو بوده است.  از سوی دیگر افزایش موارد مثبت ویروس 

 پذیرآسیب هایگروهو حمایت از  جداسازی، قرنطینهی، مرتبط با بیماریاب هایفعالیتو بستری در استان خوزستان ما را بر آن داشت تا 

 شدت بخشیم. در آستانه سال نو و تعطیالت نوروزی پذیرمهمان هایاستانو همچنین  پرخطردر برخی از مناطق را 

اجتماعی  جلب مشارکتطرح شهید حاج قاسم سلیمانی همانا  -گام جهارم بسیج ملی مداخالت  تقویتبرای  راه مؤثرترینبهترین و  

. این باشدمیور محله مح صورتبهمردم  مجدد و داوطلب مردمی و سازماندهی ینیروهای بسیج مشارکتگیری از از طریق بهره

م تست سریع از اطرافیان و افراد در تماس با موارد مثبت، تسریع در انجام مراقبت در ا، انجگیریرهبا افزایش تعداد موارد مشارکت 

را با اجرای  هاآن که اعتماد مردم را جلب نموده، گردد اجرا ایگونهبهباید نظارتی  هایتیمو تقویت  پذیرآسیب ایهگروهمنزل برای 

 اجرای مداخالت را افزایش داده و مردم محله را برای حمایت از اجرایبرای همسو نموده، نیروی انسانی یافته مداخالت تشدید 

طرح  تقویتبهداشتی رکن اساسی  هایدستورالعملمردم محله نسبت به رعایت  آموزش. سازدو همراه توانمند  محیطی هایفعالیت

و منطبق بر فرهنگ و توانایی مردم محله  موردقبولبه روشی  19-کوویداطالعات مرتبط با پیشگیری و مقابله با بنابراین،   باشد؛می

 خواهد شد. به آنان ارائه 

ذینفع مانند  هایسازمانکشور و مشارکت گسترده سایر  هایظرفیتهمه از  گیریبهرهو با  1400فروردین  18تا  1399اسفند  18از 

گذاشته  به مورداجرا کنترل بیماری در سطح محالتمدیریت و تشدید مداخالت مرتبط با تقویت و استراتژی  هاسمنو  احمرهالل

افراد مثبت،  گیریرهبیماریابی، پیگیری و  بهداشتی درمانی کشور هایشبکهتوان نظام بدون استفاده کافی از  تردیدبی. خواهد شد

 .مشکوک و محتمل میسر نخواهد بود

، هرمزگان، اصفهان، بوشهرایالم، لرستان، ، بویراحمدکهگیلویه و بختیاری،  چهارمحالخوزستان،  هایاستاندر تشدید  برنامه تقویت و

را تحت پوشش قرار خواهد  باشندمیاستان( که در معرض خطر طغیان بیماری  14) هو کرمانشا ، البرزتهران قزوین، ،مرکزی، همدان

نیز در  پذیرمهمان هایاستان عنوانبهاستان(  6، فارس و قم )، گلستانگیالن، مازندرانخراسان رضوی،  هایاستانعالوه بر این،  داد.

 این مداخله شرکت داده خواهند شد.  

رح تمرکز بر ویروس بجای تمرکز بر بیمارستان و ارائه خدمات فعال و خانواده محور بجای خدمات شرط موفقیت این ط تردیدبی

گام چهارم بسیج  شده تا ورحملهویروس کرونا  به ،شدت بخشیده هدف هایاستانعملیات اجرایی را در  دیگرعبارتیبه .غیرفعال است

 یم. پشت سر گذار بیشترین توفیقرا با  19–ه با کوویدمقابل
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 اهداف
 هدف کالن  

 افراد مشکوک، محتمل و قطعی  بیماریابی حداکثری، جداسازی و قرنطینه طریقاز  19-دمدیریت و کنترل اپیدمی کووی

 اهداف اختصاصی

به حداقل  های هوشمندتماس نزدیک با استفاده از فناوریدر مبتالیان و افراد  19-و انجام تست کووید رصد فعال ،گیریره -1

 روز دوم اجرای طرح 15 در %90و  روز اول 15در  %80میزان 

 )با اولویت سالمندان بسیار پرخطر و پرخطر(  %30حداقل به میزان سالمندان پوشش مراقبتی و حمایتی  -2

 %100شده به میزان بیماران و موارد مشکوک شناسایی ایدوهفتهجداسازی  -3

 %100به میزان  19-از کووید دیدهآسیبو  پوشش حمایتی از افراد جداسازی شده، در قرنطینه معکوس -4

 روز دوم اجرای طرح 15در  %95روز اول و  15 در %90بهداشتی حداقل به میزان  هایپروتکلرعایت  -5

سبی جوامعی که در  -6 صدی رعایت  100شود )اقداماتی ازجمله افزایش می تأییدطغیان بیماری  هاآنقرنطینه کامل و ن در

درصوود در  95تا حداقل  بهداشووتی هایپروتکلرعایت به مرحله کنترل طغیان، افزایش  مصوووت تا رسوویدن هایپروتکل

 (درصد 9۷شهری غیرضروری به حداقل کاهش سفرهای بین مجامع عمومی،

 اهداف عملیاتی

 بهداشتی  هایپروتکلدر ارتباط با رعایت در راستای تغییر رفتار مردم افزایش دانش  .1

 غیر خانگیخانگی/ی و قرنطینه ، جداسازفعال تشدید بیماریابی .2

 دارند.  19-بار اپیدمی کووید تری ازنظرهایی که مشکل جدیتمرکز  بر استان .3

 تماس نزدیکافراد در معرض و ردیابی موارد مبتال و  گیریرهانجام هوشمند  .4

 و ضعف شناسی آن و شناخت نقاط قوتبا توجه به آسیب، طرح شهید سلیمانی -ستمرار گام چهارم بسیج ملی ا .5

 هامحور برای شناسایی و خاموشی سریع طغیان -پاسخ سریع منطقه هایتیمحمایت و همراهی با  .6

 و رصد موارد ابتال، مشکوک و تماس نزدیک گیریرهتالش حداکثری برای استفاده از فناوری هوشمند برای  .۷

 اندمحافظت کامل از شهرها و مناطقی که موفق به حذف اپیدمی شده .8

 سالمندان ویژهبه، پذیرآسیبو از افراد پرخطر  مراقبت ویژه .9

 و ارزشیابی طرحپایش  ،مند نظارتاجرای کامل و نظام .10

 ایمنطقهای طرح در سطح ملی و هاجرای کامل پیوست رسان .11

 هاسیاست
 )حضوری/ غیرحضوری( فعال صورتبه و خدمات ضروری بهداشتی هامراقبت ارائه .1

 اد در معرض تماس نزدیک )خانوار/ محل کار(و افر 19-شناسایی زودهنگام کووید .2

 سالمندان پرخطر و خیلی پرخطر( ویژهبهخطر )در معرض  هایگروهراقبت از م .3

  غیر خانگی /قرنطینه خانگیی و زاطمینان از جداسا .4

 درمان سرپایی و بهبود کیفیت توسعه .5
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 هدف هایگروه
 شده توسط غربالگری فعال و غیرفعالافراد مبتالی شناسایی 

 افراد مشکوک و محتمل 

 افراد در معرض تماس نزدیک 

  ای و ...(زمینه هایبیماریافراد پرخطر )سالمندان، افراد دارای 
 

 راهبردها

 سازیرسانی و فرهنگآموزش و اطالع: 1راهبرد 

 19-واکسیناسیون کووید سازیفرهنگ 

  و استفاده از ماسک اجتماعی گذاریفاصلهشستشوی دست، آموزش 

 محله محور از خدمات سالمت گیریبهرهبرای  زیسافرهنگ 

 کرونادر دوران زندگی سبک آموزش و  ماندن در خانه سازیفرهنگ 

 19-یدوکوبرای استفاده از خدمات مراکز منتخب  رسانیاطالع و سازیفرهنگ 

 19-کووید غربالگریخودارزیابی و مشارکت فعال در  سازیفرهنگ 

 

 (Contact Tracing)هوشمند  گیریرهو  طینهقرنبیماریابی فعال، : 2راهبرد 

 بیشتر بر محل کار تأکیدو تست مثبت با  هوشمند همه افراد در تماس نزدیک با فرد مبتال گیریره و شناسایی 

 جداسازی بیماران در خانه/ بیمارستان/ نقاهتگاه 

 در ایام قرنطینه پیگیری هوشمند همه افراد در ارتباط نزدیک با فرد مبتال 

 (غیر خانگی)جداسازی یا قرنطینه خانگی/ تردد افراد بیمار و تست مثبت محدودسازیینان از اطم 

 قرنطینه معکوس افراد در معرض خطر 

 

 تست گسترده، هدفمند و هوشمند :3راهبرد 

 ( انجام تست انبوهPCR / RDT)  کار( محل خانواده /در افراد در معرض تماس نزدیک )برای 

 مولکولی( /ژننتیآ) موردنیازکیت  تأمین 

  و انجام تست افراد داوطلب و بخش خصوصی بردارینمونهآموزش نحوه 

  ثابت/ سیار( 19-کووید تست بردارینمونهتعداد واحدهای افزایش( 

  بردارینمونهخصوصی برای  هایمطباستفاده از (RDT) 

  1ی سطح هاسامانهزمایشات در در انجام و ثبت نتایج آ و عمومیبخش خصوصی  هایآزمایشگاهمشارکت حداکثری 

 

 ایزمینهشامل سالمندان و افراد دارای بیماری  پذیرآسیب هایگروهاز  و حمایت حفاظت: 4راهبرد 

 و خیلی پرخطر  پرخطرو شناسایی سالمندان  بندیاولویت 

  (و خیلی پرخطر پرخطربرای سالمندان ) خانهتست در ی بهداشتی درمانی و هامراقبتانجام 

 ایزمینه بیماری مبتالبهبیماران  موردنیازداروهای  تأمین 

  وسایل حفاظت فردی تأمینحمایت معیشتی، فرهنگی، معنوی و 
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  کاهش حداکثری موارد بستری باهدفتقویت فرایند درمان سرپایی و : 5راهبرد 

  در بخش خصوصی(  ویژهبهدوراپزشکی ) هایزیرساختاستفاده از ظرفیت و 

 ساعته( 24و  16) 19-یدوکو جامع سالمت منتخبمراکز خدمات ظرفیت از  حداکثری گیریبهره 

  سیار گیرینمونهو واحدهای  19-کووید تقویت مراکز منتخبتوسعه و 

  افراد مبتال و دارای تست مثبت ایدوهفتهپیگیری 

 و بسیج احمرهالل ،نهادهای حمایتیبا مشارکت خیرین،  در خانه اکسیژن درمانی 

  وزارت بهداشت هایبرنامهوت اکثری بخش خصوصی در چارچمشارکت حدجلب 

 

          بهداشتی و اعمال قانون هایپروتکلتشدید نظارت بر : 6راهبرد 

  نظارت مردمیتشدید (QR Code) 

  نظارت وزارت بهداشتتشدید 

  بسیجو  احمرهاللنظارت تشدید 

 نیدر حیطه وظایف سازما هادستگاهنظارت سایر و  پذیریمسئولیت 

 

 هاهوشمند و هدفمند محدودیت  عالماتعیین و : 7راهبرد 

  محدودیت تردد به این نقاطاعمال شناسایی نقاط تجمع و 

  زرد، نارنجی و قرمز(آبیی با احتمال باالی انتقال بیماری )روستاها/هاشهرستان روزبه بندیدستهشناسایی و ، 

  نوروزی هوشمند در تعطیالت هایمحدودیتاعمال 

 اد ممنوعیت برای افراد با ایجPCR+  به هواپیما، قطار، مترو، اسنپ، ... سوارشدنبرای 

 میزان خطر مناطق بندیطبقه بر اساس هامحدودیتبر اعمال  تأکید 

 

 سازماندهی و  مدیریت
طرح شهید  –گام چهارم بسیج ملی  دستور عملمفاد تشدید نوروزی مطابق برای اجرای دقیق و هماهنگ سازماندهی و مدیریت 

ه و مطابق با نظام دیگرد تدویندر چارچوت سطوح مدیریتی و اقدام  (2۷/8/1399مورخه  13۷1/100سلیمانی )ابالغیه به شماره 

 .آیددرمیبه مرحله اجرا شبکه بهداشتی درمانی کشور 

با بسیج  پشتیبانی امور یتمسئولفنی با معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و  امور مسئولیتدر سطح ملی 

برای مدیریت یکپارچه طرح قرارگاه مشترک مدیریتی در معاونت بهداشت وزارت بهداشت  جامعه پزشکی است.مستضعفین/بسیج 

 .گرددمیدرمان و آموزش پزشکی تشکیل 

 بیماریابی 
 انجام تست بابیماریابى  .است هاآن توسط انتقال آلودگی کاهش درنتیجه و هاآن معالجه بیماری، شناسایی موارد بیماریابی، هدف

PCR  احتمال دارد حامل بالینى براى یافتن کسانى که عالئم  شناسایی افراد دارای یا 19-ژنی کوویدآنتی / تست تشخیصی سریع

 . شودمیانجام  باشند 19-ویروس کووید 
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 از استفاده با زودهنگام بیماری تشخیص باهدف مداخالتیبیماریابی فعال  شود.بیماریابی به دو صورت فعال و غیرفعال انجام می

 برای باید که است واگیر هایبیماری کنترل و پیشگیری در اساسی اقدامات از یکی فعال موارد یافتنسیستماتیک است.  هایروش

یا دارای عالئم مشکوک به  19-کووید مبتالبهبیماریابی غیرفعال کشف افراد اما  ؛شود گرفته نظر در جامعه در آن ترگسترده اجرای

از عالئم خودآگاه باشند، به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشند و توسط کارکنان بهداشتی یا نیروهای داوطلب  که 19-وویدک

 ارزیابی شوند. تشخیصیدهند و توسط تست را تشخیص می که عالئم کووید دیدهآموزش

، هامطب، سرپای بخش خصوصی )1ی سطح هاسامانه هایدادهطریق کرونا هات )تجمیع از  19-اطالعات افراد با تست مثبت کووید

. باشد گیریره هایتیمتا مبنای اقدام  گیردمی( در دسترس مراقبین سالمت و بهورزان قرار MCMC، هارادیولوژیو  هاآزمایشگاه

استوار  19-مدیریت و کنترل اپیدمی کووید منظوربه  هاغیانط، روش اجرا بر بیماریابی فعال و شناسایی موارد مثبت و 1مطابق شکل 

 .باشدمی

 

 19-: چارچوت کلی تقویت مدیریت و کنترل اپیدمی کووید1شکل 

 ییاجرا هایتیم
ر اعضای تیم زی. دارندعهدهرا بر  هاسیاستو تحقق  هابرنامهاجرای  مسئولیتو  هبودمحله در هر اجرایی بازوهای عملیاتی  هایتیم

ثبت خدمات و ارائه خدمات،  مسئول هر تیم آمدهعملبه هایبینیپیشبر اساس نموده و  وظیفهانجام شدهتعییننظر سر تیم 

 .باشدمی هاآن موقعبهام داده و گزارش ی انجهامراقبت
 

 (Contact Tracing) گیریره هایتیم

بر عهده را  نزدیک با فرد مبتال افراد در معرض تماس صدوظیفه ر دتاًعمفاقد پزشک بوده و ( Contact Tracing - CT) گیریرهتیم 

 زیر نظر پزشک مرکز خدمات جامع سالمت منطقه هاتیماین  .کنندمیفعالیت  6 و 4، 2، 1های راهبردداشته و در راستای تحقق 

ه بهورز خانه بهداشت مربوطه است تا در در مناطق روستایی، وظایف این تیم به عهد فعالیت خواهند کرد. و با مشارکت بسیجبوده 

تماس را برای اطرافیان و افرادی که با او در محل  گیریرهصورت وجود فرد دارای تست مثبت، با مشارکت بسیج یا داوطلب سالمت 

 انجام دهد. اندبوده نزدیککار در تماس 

معادل جمعیت ظام شبکه بهداشتی درمانی کشور ن بندیسطح نظر ازکه  باشدمی محله گیریره هایتیمخدمت  ارائهستر ب 

 باشدمیدر شهر  سالمت پایگاهدر روستا و  بهداشت خانه تحت پوشش

افراد با تست تشخیصی مثبت دارد( و به ازای  -ی به تعداد مبتالیانگه ازای هر پایگاه سالمت شهری حداقل یک تیم )بستب 

 . شودمیا یک تیم تشکیل وجود فرد مبتال در روست صورت درهر خانه بهداشت 

بیماریابی

و غیرفعال
فعال

ایزوله
سالمندان 

پرخطر
تحت نظر بستری

شناسایی 
طغیانها

قرنطینه
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 دارندعهدهرا بر  مثبت(فرد نفر به ازای هر  10)رصد( افراد در معرض تماس نزدیک ) گیریرهوظیفه  هاتیماین   

 محله( و سالمت )سفیر سالمت و رابط سالمت داوطلبین، احمرهاللمشارکتی از حوزه سالمت، بسیج،  صورتبه هاتیم  

 گیرندمیشکل  انهاده سایر

 باشدمی دو نفر )ترجیحاً یک زن یک مرد(متشکل از هر تیم   

محل و یا ارجاع  در تشخیصی )ترجیحاً تست سریع( انجام تست و ، آموزش19-کووید عالئمغربالگری شامل  گیریرهفرایند   

 باشدمی بردارینمونهبه واحد 

تا  گیردمیقرار  گیریره هایتیمدر دسترس ان مراقبین سالمت و بهورزاز طریق  19-طالعات افراد با تست مثبت کوویدا 

 شناسایی افراد در تماس نزدیک را انجام دهند

  در محل کار الزامی است ویژهبهکلیه افراد در تماس  گیریرهبسیج اقشار( برای  ویژهبهستفاده بهینه از ظرفیت بسیج )ا 

 باشدمیمربوطه و از طریق تلفن  المت / بهورزپیگیری افراد در تماس نزدیک توسط مراقب س ،گیریرهدر ادامه   

هفتگی  صورتبهخواهد شد و ثبت  ی سطح اول )سیب، سینا، نات و پارسا(هاسامانهدر  گرفتهانجامی هامراقبتخدمات و   

 در کل کشور(. هاسامانهدر مستقیم فرایند ثبت  )تا زمان نهایی شدن شودمیوارد  مدیریت شبکهمرکز در پورتال 

 4030و سامانه  salamat.gov.irدر آموزش مردم، ترغیب مردم به استفاده از درگاه خودارزیابی  مؤثرینقش  هاتیم ینا 

 .دارند ترتخصصیمناسب و ارجاع به سطوح  تسهیل هدایت در مسیر برای

 

 PCR) 19-ویدوثبت کنفر به ازای هر فرد با تست م 10حداقل  گیریرهوظیفه شناسایی و  گیریره هایتیم 2مطابق شکل 

 .دارندعهدهشده را بر  گیریرهراد اف تکتکین تکلیف ( و تعیRDTو یا 

 

 

 گیریره: فرایند 2شکل 
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 (Home Careمراقبت در منزل ) هایتیم

اول  دستیاران سالاز  تواندمی هاتیم. در این شودمیتشکیل  (HC مراقبت در منزل )تیم  2 ،19-کووید به ازای هر مرکز منتخب

 و علوم آزمایشگاهی استفاده کرد. و دانشجویان سال آخر پرستاری، ماماییژانس، عفونی و داخلی، اینترن ها اور جزبه هارشتههمه 

 

 جامع خدمات مرکزکه معادل جمعیت تحت پوشش  باشدمی منطقهمراقبت در منزل  هایتیمدر خدمت  ارائهستر ب 

 هداشتی درمانی است.در نظام شبکه ب 19-کووید منتخب سالمت

افراد برای  19-و در صورت نیاز انجام تست تشخیصی کوویدفعال  مراقبت پزشکی، ویزیتمراقبت در منزل وظیفه  هایتیم  

 دارندعهدهبر  ارترخیص شده از بیمارستان  19-بیماران کووید ،نیازمند قرنطینه معکوس

داوطلبین  سایرو  سفیر سالمت، رابط سالمت محله، احمرهاللج، سالمت، بسی هایحوزهمشارکتی از  صورتبه هاتیماین   

 شوندمیتبط تشکیل رم

 باشدمی دو نفر )یک نفر پزشک / یک نفر پرستار، مراقب یا بهداشت عمومی(شامل هر تیم   

 PCRبرای  داریبرنمونه، آموزش، انجام تست سریع یا 19-کووید عالئمغربالگری  ویزیت بیمار، عبارت است از  فرایند کار  

 نیاز  درصورت

به  برای افرادی کهقرنطینه عمومی  هایمکانجهت پذیرش در معرفی  /به تیم حمایتی نیازمند بیماران و  هاخانوادهعرفی م 

  ندارندساختار مسکن امکان قرنطینه خانگی  دلیل

 در صورت نیازبیمارستانی،  با هماهنگی اورژانس پیش 19-کوویدمنتخب یا بیمارستان کز مر مبتالبهفرد رجاع ا 

 ( و قرنطینه خانگیایزوالسیون)خانگی  جداسازیظارت و آموزش ن 

هفتگی  صورتبهخواهد شد و ثبت  ی سطح اول )سیب، سینا، نات و پارسا(هاسامانهدر  گرفتهانجامی هامراقبتدمات و خ 

 در کل کشور(. هاسامانهدر مستقیم بت فرایند ث )تا زمان نهایی شدن شودمیوارد  مدیریت شبکهمرکز در پورتال 

 

ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور برای  ( در نظام شبکهساعته 24و  16 ) 19-ویدومنتخب ک مرکز 1200هر جند تعداد نزدیک به 

افزایش  منظوربه توانمیولی در تشدید برنامه  باشندمیآماده خدمت به مردم عزیز کشور  19-مرجع کووید هایبیمارستانو ارجاع به 

انجام کامل خدمات  شرطبه هاارگاناجتماعی و شهرداری و سایر  تأمین هایدرمانگاهاز بخش خصوصی داوطلب، دسترسی مردم 

تعریف شده مراکز منتخب )شامل پذیرش، تریاژ و آموزش مراجعین توسط پرستار یا مراقب سالمت، معاینه، تجویز دارو و آموزش 

 . استفاده نمودبا رعایت موازین و مقررات جداسازی ( دیدهآموزشتوسط فرد  بردارینمونهتوسط پزشک و انجام 

 

سیار )ون،  هایآزمایشگاه توانمینیاز مناطق مختلف  بر اساس 19-کووید آزمایشگاهی گیرینمونهافزایش دسترسی به  منظوربه

و یا  گیریره هایتیمدر صورت معرفی ای محله برای انجام تست اماکنی مانند مساجد، مدارس و سراهکامیونت، اتوبوس، ...( و یا 

 دیدهآموزشو یا مراقب سالمت  هابیماریتوسط کارشناس آزمایشگاه/ مبارزه با باید  هااین واحدمراقبت در منزل استفاده نمود. 

برای آگاهی عموم توصیه واحدها این  در سر درت ایپارچهد. نصب پالکارد نباش ساعت در روز فعال 16تا  12 به مدتو  شدهفعال

 . گرددمی

 

 (Supervisory) نظارتی هایتیم

 ،احمرهالل مشارکت... با  ،هاسازمان، ادارات صنفی، واحدهایخدمات، تهیه و توزیع مواد غذایی و  ارائهاز مراکز برای نظارت  هاتیماین 

و  سرتیم نظارت عنوانبه ایحرفهکارشناس بهداشت محیط یا محوریت با  ، تعزیرات، داوطلبین مردمی، ...، اتحادیه اصنافبسیج

که  گیرندمیشکل  موجود در محله صنفی یا صنعتی هایاحدومتناسب با تعداد نفر(  5تا  4و بسیج ) احمرهاللداوطلبین مردمی، 
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نظارتی در راستای تحقق  هایتیمعملکرد  منظم اقدام نمایند. ریزیبرنامهطبق  هانظارتنورزی باید نسبت به تشدید  شدیددر طرح ت

 . باشدمی ۷ و 6، 4، 2، 1های راهبرد

 

در  سالمت جامع خدمات مرکزکه معادل جمعیت تحت پوشش  باشدمیناحیه نظارتی  هایتیمدر خدمت  ارائهستر ب 

 نظام شبکه بهداشتی درمانی است.

 سازمانها تشکیل می شوند سایر و ین سالمت، داوطلباحمرهاللمشارکتی از حوزه سالمت، بسیج،  هایتیم  

 باشدمی ایحرفهسر تیم کارشناس بهداشت محیط یا بوده و نفر  5تا  4 شامل هر تیم  

 است به سرتیم شدهتکمیل هایلیستچک، آموزش، تحویل لیستچکتکمیل عبارت است از  فرایند نظارت  

مرکز خدمات جامع سالمت( انجام  ایحرفهبهداشت محیط / )کارشناس پیگیری و انجام مداخالت قانونی توسط سرتیم  

  گیردمی

و مراقبت در منزل  گیریره هایتیمبهداشتی و همکاری با  هایدستور عملبر اساس  تجمعی هایمحلدعفونی اماکن و ض 

 شودمیانجام  در امر ضدعفونی منازل )در صورت نیاز(

هفتگی  صورتبهخواهد شد و ثبت  ی سطح اول )سیب، سینا، نات و پارسا(هاسامانهدر  گرفتهانجامی هامراقبتخدمات و   

 در کل کشور(. هاسامانهدر مستقیم فرایند ثبت  ن)تا زمان نهایی شد شودمیوارد  مدیریت شبکهمرکز در پورتال 

 

ارزیابی و نظارت بر اماکن . باشدمی salamat.gov.irاصناف و ... در درگاه  نامثبتاطمینان از در حین نظارت  هاتیم هاولین وظیف

، هابانکبهداشتی، ادارات،  هایپروتکل، ادارات و مراکز ارائه خدمات مردمی، نظارت بر (QR code)تهیه و توزیع واحدهای صنفی 

 د. بوخواهد  نظارتی هایتیم اختصاصی لیستچکاستفاده از  با  بارترهتجمعی/ بازارها، میادین میوه و  هایمحلمدارس، 

متناسب با شرح وظایف را  هایآموزشباید  هاتیمهمه اعضای . باشدمیسالمت محیط و کار  هایگروهنظارتی با  هایتیم مسئولیت

 .(هاعملحفاظت فردی مناسب و مطابق با دستور رعایت نمایند )با به منازل و اماکن عمومی مراجعه  دارعکسشناسایی  باکارتدیده و 

  .نمایندمیدر جلسه هماهنگی شرکت  هرروزر پایان د هاتیماعضای 

بهداشتی  هایپروتکلامر نظارت بر رعایت  پزشکی با مشارکت سازمان نظام هادانشکده/هادانشگاه ایحرفهکارشناسان بهداشت محیط و 

بر هوشمند را  دهینوبتدهی،  تخصصی و نظام هایکلینیکو  هامطبورود تعداد محدود بیمار به سالن انتظار  ویژهبه، هامطبدر 

 . آورندمی به عملبا موارد تخلف برخورد قانونی فوری شته و عهده دا

 
 

 (Supportive) حمایتی هایتیم

، افراد نیازمند قرنطینه و در قرنطینه خانگی 19-خانوارهای دارای بیمار کوویددر  نهادهاو  هاسازمانمردمی و  هایکمکتوزیع 

و مشارکت مردمی و بسیج  مسئولیتحمایتی است که با محوریت و  هایتیمبه عهده  19-از کووید دیدهبآسیو افراد معکوس 

 .باشدمی  4و  1های راهبرده و در راستای تحقق ... شکل خواهند گرفت

 

 است بسیج مقاومت پایگاهکه معادل محدوده جغرافیای تحت پوشش  باشدمیمحله حمایتی  هایتیمدر  فعالیتستر ب 

را بر  19-در معرض آسیب کووید)محتمل / قطعی(، افراد  19-دارای بیمار کوویدی هاخانوادهحمایت از وظیفه  هاتیماین   

 دارندعهده

  باشدمی نفر 3تا  2 شامل ر تیمه 

 دارندعهدهرا نیز بر  هاآنو ثبت اطالعات  مردمی، خیرین، نهادها هایکمک آوریجمع مسئولیت هاتیم نای  

 آموزش  و ی هدف، تعیین نوع نیاز، تحویل بسته حمایتیهاخانوادهشناسایی  عبارت است از ند حمایترایف 
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دستور بر رعایت  تأکید ،بلندگودارای  هایاتومبیل اندازیراه)در آموزش عمومی جامعه حمایت باید نقش فعالی  هاییمت 

 داشته باشند و ...( بهداشتی هایعمل

در هفتگی  صورتبهو  گرفتهانجامکاغذی و روزانه  صورتبه آمدهعملبهو نوع حمایت  شدهمایتحتعداد خانوارهای ثبت   

 .انجام خواهد شد مدیریت شبکه معاونت بهداشتمرکز پورتال 

 

 دازیانراه مسئولیتانجام خواهد شد.  نهادهاو  هاسازمانکه با مشارکت همه  باشدمیحمایتی با بسیج مستضعفین  هایتیم مسئولیت

 . باشدمیبا مشارکت بسیج مستضعفین  استانی و شهرستانی هایقرارگاه با اقامتگاه

 

و سفیران و رابطین سالمت( باید از  احمرهالل، مراقبت در منزل و نظارتی )اعم از نیروهای بهداشت، بسیج، گیریره هایتیماعضای 

ی علوم هادانشکده/دانشگاه به عهدهوسایل حفاظت فردی  تأمینفردی کامل مطابق دستور عمل استفاده نمایند. وسایل حفاظت 

با مراقبت در منزل  هایتیم مسئولیت .باشدمیحمایتی بر عهده بسیج  مراقبتی و هایتیمامنیت  تأمینپزشکی خواهد بود. 

 انجام خواهد شد. طلبینو سایر داو مشارکتی با بسیج صورتبه هافعالیتو  باشدمی (بهداشتدانشگاه/دانشکده علوم پزشکی )
 

  کار روش
  یتلفن یریگیپ و یربالگرغ

، وظیفه پی گیری فعالطرح شهید سلیمانی،  – 19-کووید گیریهمهمدیریت و کنترل  تشدیددر زمان  ین سالمتو مراقب انبهورز

 . دارندعهدهبر و مراقبت جمعیت تحت پوشش خود را با همکاری فعال پزشک مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه  مستمر

 

ی هاسامانههر فرد از جمعیت تحت پوشش خود )از طریق  19-اطالع از مثبت شدن تست کووید محضبهبهورز و مراقب سالمت 

 /(Home Quarantine)قرنطینه خانگی ( Isolationجداسازی )، از رعایت پرونده الکترونیک سالمت( باید با فرد مذکور تماس گرفته

 هایتیمبه  رسانیاطالعبا داده و  ارائهابالغی را  هایدستور عملبهداشتی مطابق  هایتوصیه حاصل نموده و اطمینان غیر خانگی

 هایتستداشت که انجام توجه  یدباد. دهنرا انجام  (Close Contact - CC) افراد در معرض تماس نزدیک ، رصد فعال(CT) گیریره

و نتیجه در همان زمان اعالم گردد  آمدهعملبهباید در درت منزل تست زامی است. ال  (Rapid Diagnostic Testسریع )تشخیصی 

افراد نیازمند ویزیت نزدیک،  هایتماس گیریرهدر فرآیند به عمل آید.  حتمل در سطح شهر جلوگیریمتا از تردد افراد مشکوک و 

 ت و مراقبت شوند.یویزمراقبت در منزل  هایمتیو یا از طریق ارجاع داده شوند  19-پزشک باید به مراکز منتخب کووید

 هایتیم؛ باید درخواست ویزیت توسط قرنطینه معکوسنیازمند  ایزمینهسالمندان پرخطر و خیلی پرخطر و افراد دارای بیماری  برای

بهداشتی و  هاییهتوص ،تا ضمن ویزیت در منزل( باشندمیمستقر  19-مراکز منتخب کووید در هاتیم)این مراقبت در منزل شود 

( انجام پذیرد. افراد نیازمند دریافت خدمات کشوری هایپروتکلنیاز و بر اساس  کهدرصورتیو تجویز دارو ) آمدهعملبهدرمانی 

 ارجاع داده شوند.  19-منتخب کووید هایبیمارستان( به 115بیمارستانی باید با هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی )

توسط بهورز یا ( 14و  5تا  1)روزهای روز  14بار در طول  6باید  کنندمیی سرپایی مطابق پروتکل کشوری دریافت بیمارانی که دارو

در  هاآنوضعیت سالمت ، شدهحاصلقرنطینه خانگی اطمینان و  جداسازی از رعایت ،پی گیری شده تلفنی صورتبه مراقب سالمت

ارجاع داده شوند.  19-مطابق دستور عمل به مراکز تخصصی کووید عالئمت تشدید رونده الکترونیک سالمت ثبت گردیده و در صورپ

در تلفنی بار پیگیری  6مراقبت بیماران سرپایی  دستور عملبرای افرادی که نیازمند داروی سرپایی نیستند باید مطابق آخرین نسخه 

ثبت شده  هاآن هاینشانهو  عالئمعایت قرنطینه خانگی، و ضمن اطمینان از ر گرفتهانجام (14و  11-9-۷-5-3روزهای ) روز 14طول 

(، جداسازی، قرنطینه خانگی، CT) گیریرهوظیفه اطمینان از انجام صحیح  گردد. ارائهالزم مطابق با شرایط بیمار  هایآموزشو 

  .باشدمی( هابیماریا رزه باکارشناسان مب ویژهبهپیگیری مستمر و ثبت در سامانه بر عهده کارشناسان ستادی شهرستان )
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 روش اجرای برنامه محله محور
ه بهداشتی درمانی جمهوری اسالمی گام چهارم بسیج ملی مبتنی بر نظام شبک ،شده است تأکیددر اصول اجرایی برنامه  کهطوریبه

اجرایی  هایتیمناسب با مت نیروی انسانی دهیسازمانو در اجرای برنامه منطقه بندی  قدماولین (. 3یران خواهد بود )شکل ا

در  .شودمیو اجرا  ریزیبرنامهی بهداشتی درمانی اولیه در روستا و شهر هامراقبت ارائهاساس سطوح  امربراین  است. شدهبینیپیش

 هایاهپایگمشارکت و با بهداشت  هایخانهو  روستایی با محوریت مرکز خدمات جامع سالمت ریزیبرنامهمناطق روستایی سازماندهی و 

مردمی و داوطلبین همان روستا بهره گرفته  هایمشارکتبه روستاییان از  رسانیخدمت. باید تالش شود در امر شودمیانجام  بسیج

 شود. 

مضاعفی بر  تأکیداید بطرح شهید حاج قاسم سلیمانی  – 19-کووید گیریهمهگام چهارم بسیج ملی مقابله با  و تشدید در تقویت

 هایپروتکلمجریان و ناظرین  عنوانبهو از سفیران سالمت  آمدهعملبه یگاه سالمتایک پ هر خانهظرفیت برنامه از  مندیبهره

 هایعملدستور و خدمات و انجام صحیح  هامراقبتر استمرا منظوربهبهداشتی در خانه و عوامل ارتباطی با بهورزان و مراقبین سالمت 

آموزشی  هایبستهستفاده گردد. برای این منظور باید سازماندهی مجدد و اطمینان از فراگیری ا 19-کووید مبتالبهمراقبت از فرد 

 ) در برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت( حاصل گردد. 19-کووید

 

 

 

 19-: ساختار شبکه بهداشتی درمانی در دوران اپیدمی کووید3شکل 

و داوطلبین بهداشتی شامل سفیران سالمت خانوار جلب مشارکت بسیج و با  بهداشت هایخانهدر مناطق روستایی با محوریت بهورزان 

 ی الزم برای افراد مشکوک و محتمل و نظارت از اماکن تهیههامراقبتمراقبت و نظارت شکل گرفته و  هایتیمو رابطین سالمت محله 

 آمده عملبهدر منزل  19-تشخیصی کووید هایتست رداریبنمونهو  هامراقبتود که آورند. باید تالش ش و توزیع مواد غذایی را به عمل

 هایپایگاهمحوریت حمایتی با  هایتیمجلوگیری شود.   به شهرهاو از مراجعه و تردد افراد دارای عالمت در سطح روستا و یا مراجعه 

 .شوندمی دارعهدهحمایت از افراد در معرض آسیب را  مسئولیتدر روستاها تشکیل شده و بسیج 

 

 

 

 

 

"یک پایگاه سالمت خانه "هربرنامه   
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و سایر  موردنیازنقلیه وسیله  تأمینبرای  که باشدمیهمکاران بسیج مستضعفین  عهده بر گانهسه هایتیمپشتیبانی از  مسئولیت

   انجام خواهد شد.و ادارات منطقه  نهادها، هاسازمانتجهیزات با هماهنگی فرمانداری، بخشداری و دهیاری و مشارکت فعال همه 

 

 ی همگان آموزش

و  "یک پایگاه سالمت هر خانه"برنامه  برتکیهبا  19-رویارویی با کووید منظوربهگانی برای ارتقای دانش و مهارت مردم آموزش هم

ی علوم پزشکی هادانشکده/هادانشگاهوظیفه بسیار مهم مردم ، نهادها و هاسازمانمشارکت گسترده از تمامی امکانات محلی و  گیریبهره

 انجام خواهد شد.   19-ی ذیل و در دو حیطه عمومی و اختصاصی برای افراد درگیر با کوویدهادستگاهشارکت م. این امر از طریق است

 تبلیغات اسالمی، ، احمرهاللی، شهرداربسیج،  مقاومت هایپایگاهمساجد و ، ، ارشاد اسالمیصداوسیماو درمان،  بهداشت

 و ... ، وزارت ارتباطاتعمومی هایرسانه

 توانمندسازییک پایگاه سالمت )سفیر سالمت خانوار، رابط سالمت محله( با تمرکز بر  هر خانهدر برنامه  یداوطلبین مردم 

 خانوارها

بر اصول پیشگیری  تأکیدشهرها تابلوهای آموزشی )با  پرترددو میادین  هابزرگراهدر  ی ذینفعهاسازمانو سایر  هاشهرداریا مشارکت ب

 بهداشتی توسط معاونین بهداشت هایپیام. لیستی از شعارها و انجام شودبلیغات الزم برای اجرای طرح و مراقبتی( را نصب نموده و ت

 گیریبهرهبارگذاری شده در سایت معاونت بهداشت وزارت  هایپیام)از  اجرایی قرار خواهد گرفت کارگزارانتهیه و در اختیار  هادانشگاه

 .   گردد(

را تهیه و ضمن مصاحبه با گیرندگان  شدیدتکوتاه و متنوع از جریان برگزاری طرح  هایبرنامهملی(  )استانی و صداوسیمابا مشارکت 

مردم را به همکاری با  ،گزارش عملکرد آنانانعکاس و  یو نظارت یحمایت ، مراقبت در منزل،گیریره هایتیمخدمات، همراه شدن با 

تال یا افراد مبی هاخانوادهمعیشتی برای  هایکمکبرای  ویژهبه نهادمردم ایهسازمانو  نهادها، خیرین ترغیبطرح تشویق نماید. 

 .  رودمیازجمله وظایفی است که از رسانه انتظار  ،19-ر از کوویدرمتض

 

 و مادران باردار ایزمینه هایبیماری، افراد با مراقبت ویژه سالمندان
 

هزار  108هستند. ) م خفیف یا متوسطئعالدرصد افراد مبتال دارای  35د بر اساس شواهد حدوروه نیازمند به قرنطینه خانگی: گ 

روز توسط بهورزان  14ی الزم و پیگیری مطابق دستور عمل به مدت هامراقبتاین گروه برای نفر(.  ۷۷50روزانه  - روز 14نفر طی 

 شود.ام میو اقدامات حمایتی توسط بسیج انجدرمانی  بهداشتیشبکه نظام و مراقبین سالمت در 

که در معرض تماس نزدیک بوده ولی شده درصد افراد شناسایی 65 حدود روه مشکوک و بدون عالمت که باید تحت نظر باشند:گ 

مراقبت شده و تحت نظر مراقبین سالمت و بهورزان در نظام شبکه بهداشتی  گیریره هایتیمبدون عالمت هستند باید توسط 

 نفر(.  14400روزانه حدود  -زار نفر ه 202000 درمانی باشند )حدود

 مراقبت و حمایت شوند: زیر هایگروهتواند در می هاآنکه بر اساس بضاعت طرح در حمایت از  روه سالمندان پرخطرگ 

 وانی و نات ابتالو هم  کنندنمیای زندگی ساله که در مناطق حاشیه ۷4تا  60مثال: سالمندان عنوان)به حداقل خطر /سالمندان سالم

 درصد سالمندان کشور 6۷حدود  کنند(.ندارند و با خانواده زندگی می

 درصد  ۷ای حدود ، زندگی در مناطق حاشیهسال ۷5سن باالی  ،تنهایی زیر را دارند: سالمندانی که فقط یکی از سه فاکتور خطر

 جمعیت سالمندان کشور

 اما فاقد ایزندگی در مناطق حاشیه سال، ۷5تنهایی، سن باالی  د:سالمندانی که از سه فاکتور خطر زیر دو فاکتور خطر را دارن ،

 درصد جمعیت سالمندان کشور 5. حدود  باشندمی ناتوانی و هم مبتال
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 روزمره  هایفعالیتناتوانی عملکردی در انجام  سالمندان گروه باال با یکی از دو فاکتور خطر، همهADLابتال همزمان به حداقل  ، یا

 درصد جمعیت سالمندان کشور 20حدود   ایمینهدو بیماری ز

 یا  العالج مثل سالمندان دیالیزی یا سرطانی و ...بعالوه سالمندانی که دارای حداقل یک بیماری صعب کلیه سالمندان گروه باال

ا در تماس با دارند ی 19که عالئم مشکوک به کووید  سالمندانی حمله بیماری در وضعیت حاد و شدید و کنترل نشده هستند. 

درصد کل  5حدود   –روزی اند و کلیه سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شبانهشده کووید بودهشناختهمشکوک/  یک مورد

 سالمندان کشور

 

در  بایستمیحتی اگر عالمتی نداشته باشند  باشندمیبهداشت  هایخانهسالمت و  هایپایگاهافراد در معرض خطر که تحت پوشش 

عدم  ویژهبهالزم  هایتوصیهو احوالپرسی قرار گرفته و  گیریرهاز طریق مراقبین سالمت و بهورزان مورد پیگیری،  باریکداقل هفته ح

ثبت  ید.آعمل متر به  2فیزیکی  گذاریفاصلهو  هادست، استفاده از ماسک، شستن هامیهمانیو  هاهمیخروج از منزل، عدم تشکیل دور

مراقبت  تیمباید  عالئم هرگونه . در صورت یافتنالزامی استافراد در معرض خطر  سالمت پرونده الکترونیکه در انجام شد هایپیگیری

و افزایش  پذیرآسیبباعث دلگرمی گروه  مستمر تلفنی. پیگیری فراخواندو انجام تست سریع  پرخطردر منزل را برای معاینه این گروه 

  هد شد.خوا هاآنو اطرافیان  آنانرضایتمندی 

شده  تهیه و غیر واگیر ایزمینه هایبیماری مبتالبهو افراد  پرخطرو خیلی  پرخطرسالمندان لیست برای تقویت مراقبت سالمندان باید 

 ی ویژه انجام شود.هامراقبتبرای  ریزیبرنامهو 

 

 اورژانس پیش بیمارستانی هایپایگاههماهنگی با 

باید  هابیمارستاندر خدمت مردم بوده و برای انتقال بیماران نیازمند به بستری در  روزینهشبا طوربه 115اورژانس  هایپایگاه

توان اخذ پذیرش از  بایستمیاورژانس خود  هایپایگاهمراقبت در منزل قرار گیرند.  هایتیمو  19-کوویدمراکز منتخب  مورداستفاده

منتخب . لیست مراکز باشدمین پذیرامکانکه نگهداری آنان در منزل ان باشند از بیمار آن دستهوی نیاز بیمارستان را داشته و پاسخگ

اورژانس قرار  هایپایگاهدر اختیار  هادانشگاه بهداشت هایمعاونتباید از طریق  (مراقبت در منزل هایتیم)محل استقرار  19-کووید

 گیرد. 

  هامحدودیتبرقراری 

مرتبط با پیشگیری  هایآموزشباید ظرفیت خود را نداشته و  %60حق مسافر گیری بیش از  شهریبین هایاتوبوس هواپیما، قطار و

. روش به مسافرین منتقل نمایند ترینمناسبرا با  (فیزیکی گذاریفاصلهو  هادستشستشوی استفاده از ماسک، و حفاظت فردی )

وند. استفاده از مشارکت مرتب حداقل سه بار در روز ضدعفونی ش طوربه مربوطه باید هایپایانهدر مترو  هایواگنو  هااتوبوس ،هاتاکسی

بهداشتی  هایپروتکل فیزیکی، رعایت گذاریفاصلهنظارت بر  منظوربهو مترو  رانیاتوبوس وطخطسرباز در  تأمیننیروهای مسلح برای 

 .شودمیتوصیه ظرفیت  %60و عدم اجازه ورود بیش از 

برای غربالگری و همچنین اسکن کارت ملی کلیه  باید غیردولتی/ادارات دولتیو  هاسازمانان در کارکنبسیج نیروهای حراست و 

 کارکناناقشار/آورند. همچنین بسیج  به عملمثبت جلوگیری با تست اقدام و از ورود افراد  در اپلیکیشن ماسک کارکنان و مراجعین

 هاآنرا با  19-کوویدکاربری کارکنان را آگاه نمایند و لیست مراکز منتخب  هایبرنامهاز طریق  رسانیاطالعآموزشی،  هایپیامبا تهیه 

 ند.بگذار به اشتراک
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بوده و  پذیرامکان هاگیشهفقط به تعداد  هامحلاین ورود به ، دفاتر پست و پیشخوان دولت هابانکجلوگیری از تجمع در  منظوربه

آنالین  هایسیستمپیوسته به استفاده از فوق مراکز مراجعین باید . گردد آوریعجممراکز  گونهاینخودکار مشترک از سکوی باید 

 .باشدمی هافرمانداریو  هااستانداریه مستمر از سوی . برای تشدید و استمرار این امر نیاز به مداخلشوندتشویق 

 قرنطینه
 ابتال هایخوشهو  هاطغیانالزم است  19-نگلیسی کوویدا یافتهجهش هایسویه روند موارد مثبت و افزایشبیماری با توجه به شیوع 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعیین سطوح  تأییدبا  شناسایی و در مناطق مختلف )محله، روستا، شهر، شهرستان، استان(

 مناسب )نسبی یا کامل( اعمال شود.  قرنطینه الزم 

و سایر نقاط  جوارهممناطق  داشتننگهو مصون  شدهشناسایی طغیان در جغرافیایابتال و  هایخوشه محدود کردنقرنطینه  ازهدف 

شده برای قرنطینه از طرف معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با همکاری مردم  تأیید هایمکانکشور است. 

  وزارت بهداشت( ادامه خواهد داشت. تأیید )با ساکن در محله، نیروی بسیج و مشارکت نیروی انتظامی تا زمان کنترل طغیان

 سالمت اقامتگاه
ترخیص شده بیماران نیز برخی  ونیازمند بستری در بیمارستان نبوده ولی باید جداسازی شده و تحت مراقبت باشند رخی از بیماران ب

یادشده  هایگروه ممکن استتوجه به اینکه با  .ی تکمیلی را در منزل سپری نمایندهامراقبتبایستی ادامه درمان و که بیمارستان از 

 اندازیراهند، الزم است نسبت به توانایی مراقبت از خود را نداشته باشناسب برای جداسازی در منزل شخصی بوده و یا فاقد فضای م

و آغاز به کار مراکز مزبور  یاندازراهاقدام و گزارش مربوطه  هایدستورالعملاقامت، مراقبت و آموزش با رعایت  موقت جهت هایاقامتگاه

 د.ارسال گرد مربوطه مسئولینبه 

 اندازیراه، خیرین و ... در هاسمن، هاسازمانو استفاده از ظرفیت ادارات،  و مهمانسراها هاهتلهمکاری و بدیهی است جلب مشارکت 

 امری حیاتی است. ،در اسرع وقت رکت بسیج مستضعفینابا مش هااقامتگاه

 

 طیشرا واجد افراد

بعد از ترخیص از بیمارستان با رضایت و بیماران  شتهامکان جداسازی در منزل ندا که 19-کوویدبه با تشخیص ابتالی  افرادشامل 

 شرایط زیر: از دارای یکیآگاهانه 

عوارض  ازنظرر بیمار جز گروه پرخط، کندمیوجود فرد نقص ایمنی  که در محل سکونت بیمار زندگی ، در منزل جداسازیعدم امکان 

 .خدمات پرستاری در افراد خانواده ارائهعدم امکان ، است 19-کووید

 

قرار داده و در صورت نیاز آنان  موردبررسیافراد بیمار را  جداسازیضمن بازدید از منزل چگونگی  در منزل مراقبت و گیریره هایتیم

ارجاع تا  شدهتعیینغیر خانگی  اقامتگاه تریننزدیکبه بت در منزل . یا پزشک تیم مراق 19-با هماهنگی پزشک مرکز منتخب کوویدرا 

افراد  گونهاینمحافظت نمایند. اعمال قانون برای  19-و از ابتالی دیگران به بیماری کووید آمدهعملبهآنان مراقبت خارج از منزل  از

 . باشدمینوروزی  شدیدمز موفقیت در طرح ترقرنطینه مجدد است که اطمینان از جداسازی و  تأکیدالزم به الزامی است. 
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                  بندیزمانبرنامه 
 (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) 19-یدووبا ک قابلهچهارم بسیج ملی م گام شدیدبرنامه ت بندیزمانجدول 

 1400فروردین  1399اسفند  هافعالیت
18 19 20 21 22 23 24 25 26 2۷ 28 29 1 2 3 4 5 6 ۷ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1۷ 18 

                               ذینفعانهماهنگی با 
                               عملیاتی تدوین برنامه

                               افراد همکار طرح آموزش
، وسایل منابع تأمین

 حفاظت فردی و تجهیزات
                              

وبینار توجیهی فرمانداران و 

 کل کشور مدیران عملیاتی
                              

هماهنگی با ذینفعان در 

 هادانشگاه
                              

اجرایی  هایتیمسازماندهی 

 در کشور
                              

اجرای برنامه عملیاتی 

 ی علوم پزشکیهادانشگاه
                              

                               پایش مستمرنظارت و 
گزارش هفتگی پیشرفت 

 برنامه
                              

 

 پایش و نظارت برنامه
 هایپروتکل، هامحدودیت)با تمرکز بر اجرای  شدهبینیپیش هایبرنامهحصول اطمینان از انجام دقیق و منظم  منظوربهنظارت و پایش 

مشترک  هایتیم. این امر توسط گیردمیانجام در هر محله ( غیر خانگیو رعایت جداسازی و قرنطینه خانگی/ گیریرهبهداشتی، انجام 

 شدهنتدوی هایلیستچکو با استفاده از ( ایمنطقهی ذینفع به صالحدید هادستگاه)و  احمرهاللی علوم پزشکی، بسیج و هادانشگاه

مدیریتی قرارگاه استانی و قرارگاه به منظم  صورتبههفتگی و گزارش انجام مربوطه  هایشاخصو  هابرنامهراهبردها، اهداف،  مبتنی بر

و اقدام در سطح  ریزیبرنامهسازماندهی تیم،  مسئولیتمشترک مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد شد. 

پزشک مرکز خدمات جامع محیطی  سطحدر  .باشدمیعلوم پزشکی  یهادانشکده/با دانشگاهبهداشت و در سطح استانی ملی با وزارت 

اقدام خواهند  شدهتدوین هایلیستچک بر اساسبرای پایش و نظارت برنامه  احمرهاللهمکاری فرمانده بسیج محله و سالمت با 

 . کرد

 

 
 برنامه یابیارز یاساس هایشاخص

 یو نظارت ی، حمایتدر منزل مراقبت ،گیریره هایتیم طرح برایاجرای  هایشاخص
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 (Outputs) برونداد (Process ) فرایند (Inputsدرونداد )

برای مشارکت در  دیدهآموزشافراد 

 اجرای طرح

( افراد Contact Tracing) گیریره میزان

 در معرض تماس نزدیک

 مثبت موارد تعدادمیزان بیماریابی )

 ( شدهکشف

آموزشی تهیه شده )ملی،  هایبسته

 (ایمنطقه

شده از افراد  انجام سریع تست میزان

 شده گیریره

 در منزل شده جداسازی افراد میزان

میزان افراد قرنطینه شده در قرنطینه عمومی  شدهشناساییتعداد افراد در معرض خطر  

 )خارج از منزل(

 وسطت شده بازدید عمومی اماکن میزان 

 نظارتی  تیم

 و سالم سال وپنجشصت باالی افراد تعداد

 معکوس قرنطینه تحت مزمن  بیمار

 توسط شدهکشف متخلفواحدهای  میزان 

 نظارتی  تیم

 تحت که 19-دارای کووید یهاخانواده تعداد

 اندقرارگرفته حمایت

)به موارد  شدهپلمباماکن عمومی  میزان 

 امکنه موجود( کلبه /دبازدی

تعداد بیماران پیگیری شده که نیاز به داروی 

 اندنداشتهسرپایی 

، در میزان پیگیری افراد با تست مثبت 

 معرض تماس نزدیک

داروی سرپایی  کنندهدریافتتعداد بیماران 

 اندشدهکه پیگیری 

 میزان بستری تعداد بیماران ارجاع شده به بیمارستان 

 شدهفوت میزان  

 بیماریمیزان کشندگی   

 
 مالحظات اساسی

 درگیر در اجرای طرح هایردهآموزش همه  .1

 برای همه افراد دارعکسداشتن کارت شناسایی  .2

 و کاور یکسان )در صورت امکان( برای همه افراد درگیر در طرح استفاده از وسایل حفاظت فردی .3

 ی مسئول نسبت به نیروهای تحت امر خودهادستگاهنظارت همه  .4

دستور عمل مطابق فنی و تخصصی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) هایتیمو دستمزد  مهالزححقپرداخت  .5

 پرداخت(

 وزارت بهداشت. توسطو فشارسنج(  سنجتبتجهیزات پزشکی الزم )پالس اکسی متر، وسایل حفاظت فردی و تهیه  .6

 عملیاتی توسط بسیج هایتیمخودرو برای  تأمین .۷

 در طرح توسط بسیج کنندهمشارکتجی غذای نیروهای بسی تأمین .8

 ( توسط بسیجغیردولتیدر طرح )دولتی/ کنندهمشارکتیت نیروهای نام تأمین .9

 


