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 تحت نظرهای  ها و کمیسیون خانهوزارت تمامی ها، نواحی خودمختار و شهرهای تحت مدیریت دولت مرکزی، تمامی استان

 :1شورای دولت 

خدمات های  و تضمین خدمات در سازمان 1۱-الریه کووید اپیدمی ذات یپیشگیری و کنترل تقویت بیشتر اقدماتبه منظور 

کودکان،  یهای خیریه و رفاه سالمندان )شامل دولتی و خصوصی(، سازمان رفاهی نگهداری از های مردمی شامل نهاد

رسانی به  دیریت یاریهای م های خیریه بهداشت روانی، سازمان رسانی و حمایت از افراد زیر سن بلوغ، سازمان های مدد سازمان

نهادهای خدمات های خدمات امور کفن و دفن و دیگر  (، سازمانهای تأمین و نگهداری خانمان )شامل سازمان متکدیان بی

ی مقابله با کرونا  رهبر گارگروه اپیدمی توسط و پیشگیری از تضمین کار، خدمات براینی شده یب پیش تدارک ، بر اساسمردمی

 نماید: های زیر را مطرح می درخواست مرکزی حزب کمونیست، در دفتر

 مردمی کشور های خدمات آلودگی ناشی از اجتماع در سازمان بروز( جلوگیری اکید از 8

 ی وظیفه ثرؤطور م و به یتباید با جدّ کشور ی مناطق در همه همرده وزارت کشور در ایران( کلیه ادارات وزارت امور مدنی)

نامه  آیین »های مندرج در  گیرانه درخواست های خدمات مردمی در اجرای سخت در نظارت و راهنمایی تمام نهاد خود را مدیریتی

گسترش ناشی از ورود بیماری و شیوع ناشی  ویژه از بروز موارد را انجام دهند. به« علمی و دقیق شیوع کرونا جلوگیری و کنترل

 و مسیر شیوع بیمار را قطع کنند. ود، با قاطعیت منبع جلوگیری و مهار شآن از گسترش داخلی 

سالمندان استان خو بِی و شهر وو هَن به همراه دیگر مناطقی که نهادهای نگهداری  مدیریت ورود و خروج. تقویت

پیشگیری و  ، به همراه راهنمای1۱-کوویدمناطق پرخطر اپیدمی  »بخشنامه  یک رخ داده باید با عزم راسخ،آلودگی اپیدم  در آن

پیشگیری امور مربوط به  اجرا کرده و   را مدنی  ابالغ شده توسط وزارت امور «سالمندان نگهداری از های کنترل آلودگی سازمان

کنندگان خدمات و  ورود و خروج دریافت ، بسته مدیریت شیوه ارک دیده و عملی سازند. بر اساس الزاماتو کنترل محلی را تد

ی های بهزیستی سالمندان در دیگر مناطقی که آلودگ نظر داشته باشند. سازمان جدی مدیریت کرده و زیرطور  کارکنان را به

الریه ناشی از ویروس کرونای جدید برای  راهنمای پیشگیری و کنترل اپیدمی ذات» اپیدمیک رخ نداده، باید اجرای الزامات

 مه دهند.خوبی ادا را به« سالمندان )نسخه دوم( نهادهای نگهداری از

باید بر  سن بلوغ یراز افراد ز یتو حما یرسان دامدا یها سازمان و و رفاه کودکان یریهخ های سازمان

ی سرپرستی و  ، وظیفههدطور مناسبی فراهم آور افته را بهپیشگیری و کنترل، مقدمات زندگی فرد اسکان ی الزامات کاری  طبق

 .ببرند یشپ طبق روالاسکان را  کارپس از پایان یافتن اپیدمی،  ، قیومیت خود را به خوبی انجام دهند

 خدمات رده و ارائهرا اجرا ک یو کنترل یشگیریاقدامات پهمه  یبه طور جد بایدی بهداشت روان رفاهی های سازمان

مجرمین مبتال  و یمبتال به اختالالت روان خانمان یب یانمشکالت خاص، متکد یافراد دارا یرا برا یروان یسالمت روح یابیباز

                                                           
 م._ وابسته به رهبری شورای دولتی هستند. هایی که مستقیماً رگانا. 1
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بر اساس شرایط شیوع بیماری در محل، به صورت  به بیماری روانی منتقل شده از طریق اداره امنیت عمومی  را ادامه دهند،

 را تقسیم کرده و خدمات بازیابی سالمت روانی به صورت منظم ارائه شود. ایشان  هچیکپار

به نیازمندان  ،«اولویت نجات»باید بر طبق مقتضیات  خانمان یب یانبه متکد یرسان یاری یریتمد های سازمان

در منطقه مستقل به مدت حداقل چهارده روز قرنطینه و تحت نظارت آنان را  باید همچنین ،اسکان داده شده اسکان موقت، فوراً

تحت آزمایش نوکلئیک اسید  روز درخواست خروج از ایستگاه را دارند، باید فوراً 1۱در مدت زمان کمتر از  انیمددجوی؛ اددقرار 

های مددرسانی  بر اساس قواعد مراحل خروج از ایستگاه انجام شود. سازمان پس از قرار گرفته، پس از اطمینان از عدم آلودگی،

باشند، باید پناهگاه موقت  جوند پاسخگوی نیاز اسکان موقت افراد مددتوان شان اشباع شده است و نمی دهی که ظرفیت اسکان

 . فراهم کنند را امداد موقت امکان ایجاد کرده و

خدمات دریافت و انتقال جسد، سوزاندن و نگهداری  در ارائه جز تضمینبه ،  خدمات امور کفن و دفن های سازمان

در کنار تابوت، همراهی با روح میت های  مراسمتوانند موقتاً برپایی  موقت از خاکستر و دیگر خدمات اساسی کفن و دفن، می

 دستورات»، باید بر طبق قواعد 1۱-های جمعی را متوقف کنند؛ در رابطه با اجساد مبتال به کووید و دیگر فعالیت وداع، یادبود

در محلی نزدیک  و هداقدامات بهداشتی را انجام دا وراً، ف«پیشگیری و معالجه بیماری واگیرجمهوری خلق چین در خصوص 

انواع  جمعیهای  خدمات امور اداره کشوری جهت صرف غذا و فعالیتیی پرسنل داخلی سازمان ااجساد را بسوزانند. گردهم

بخش روح و روان،  یتسل های یتفعال کرده، یترا تقو یدرون سازمان  یحصح یروان یمشاوره روح خدماتکارکنان لغو گردد. 

 .دهند یشرا افزا یزانبا عز یمانند تماس تلفن

درمان و مراقبت را افزایش داده و  نیرو و تجهیزات ارسال قدرتها باید  تمامی محلپرسنل.  تقویت تقسیم و توزیع

دسته از  آن . را برطرف کنند نهادهای خدمات مردمینیروی کنترل بیماری، کمبود نیروی کار و غیره در کمبود  مشکالت

قدرت  یدبامربوطه مین نیروی انسانی أبخش ت  ،ندشونیروی دچار کمبود  شیوع بیماری ثر ازأمتنهادهای خدمات مردمی که 

اند باید  که به تازگی جذب شده یگردند یا افراد به کار باز می پس از مدتی افرادی که کند. ینتضمو داده  یشرا افزا یروجذب ن

د، وعادی مشاهده نش مورد غیر آنان عیت سالمتضکه در و افرادی. روز تحت نظر و قرنطینه قرار بگیرند1۱حداقل به مدت 

کنند.  یتداشته و از آنان حما یبه کارکنان خود توجه کرده، آنان را گرام یدبا نهادهای خدمات مردمی توانند به کار بازگردند. می

 کنند. ینها را تأم داده و سالمت روح و جسم آن یبترت یا دوره های یمحافظت و مراقبت نموده، مرخص یشاناز ا ینهمچن

 مورد نیاز اولیه مواد شدید است،استان خو بِی و شهر وو هَن و مناطقی که شیوع اپیدمی  درمنابع.  تأمین تقویت

نهادهای خدمات روزانه  نیاز تخصیص یابد و از تامین طح سهس حفاظت استاندارد با مطابق باید بیماری کنترل و پیشگیری

مین نیازهای روزانه باید  أهمزمان با تضمین ت مناطق، اطمینان حاصل شود در سایر حال در عین شود. مردمی اطمینان حاصل

ناطق باید با اتخاذ شیوه ارسال یکسان م شده باشد. همه و ذخیره روز مواد روزانه مورد استفاده ضروری تأمین 3حداقل برای 

نیاز  مورد آنها روزانه سایر مواد و سبزیجات مرغ، تخم روغن، گوشت، فرنگی، رشته برنج، تأمین از نیاز نهادهای خدمات مردمی

 باید بین های مردمی شوند، کننده کمک اینگونه ها نهادهای همچنین باید وارد حیطه نهادهای دریافتو  دکنن حاصل اطمینان

 یها صندوق یقاز طر یشگیری،کنترل و پ یبرا یازوجوه مورد نشده طبق الزامات  ماهیت نهادهای خدمات مردمی تفاوت قائل

  .یردقرار گ یکل یزیر مورد برنامه یجار یها ینهتوجه به هز شده و با ینمأت و... یریهخ یها صندوق ی،اجتماع یها صندوق ی،مال
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، تابلوهای اعالنات، کباید از طریق ارسال پیام نهادهای خدمات مردمی .یو حمایت یمراقبتهای  تقویت توانایی

 گیر را به اطالع همگان برساند. بر ، اطالعات دقیق مربوط به مراقبت در مقابل بیماری همهها میهاعالها و سایر  پوسترها، نشریه

 پوشیدن ها، دست مکرر شستن برای را پرسنل خدماتی و کارمندان فعال، و علمی درمان و کنترل پیشگیری، الزامات اساس

 مناسب و... یهتهو یط،کردن مح یعفون بدن، ضد یدما کرده، بر یرا سازمانده یبهداشت شخص یها مراقبت انجام و ماسک

قرنطینه باشند و  مقر در تمامی مناطق سازمان اداره امور کشوری نباید .یدمحافظت را بهبود بخش یینظارت منظم داشته و توانا

 و معاینه خارجی توانند هیچگونه نمی محلی پرستاری و پزشکی مؤسسات اپیدمی، دوره الزامی برای این کار وجود ندارد. در

 دهند. انجام مجوز معالجه بیماران را بدون

 و معالجه به موقع افراد آلوده ینهمعازوم ل« یتوچهار اول »اجرای قاطع(3

از  شده و یساز یادهزودهنگام و درمان زودهنگام پ ینهزود هنگام، گزارش زودهنگام، قرنط یصصورت قاطع الزامات تشخ هب باید

 یانو متکد یبه اختالالت روان یانو سالمت سالمندان، کودکان، مبتال یمنیو معالجات؛ حفاظت مؤثر از ا یناتمعا یانجام تمام

 .حاصل شود یناناطم خانمان یب

به صورت کامل  یکنوکلئ یداس یغربالگر یشاتآزما یداست، با یافته یوعش یماریکه ب یمناطق در هنگام. زود تشخیص

ارائه شود.  یحبه شکل صح نهادهای خدمات مردمیو خدمات توسط  یردکارکنان انجام پذ یتمام یبازرس یناعمال شود. همچن

 نهادهای خدمات مردمیبه  یدرمان های ییو راهنما کیپزش یقاتانجام تحق یرا برا یارس یپزشک های یمت یدبخش بهداشت با

و  یضدعفون ینهرا در زم یحکنند، تا اقدامات صح ییرا راهنما نهادهای خدمات مردمی یدبا یماریارسال کرده و ادارات کنترل ب

 دهند. انجام نزدیک 2مرتبطین پیگیری یریتمد

کرده،  یینتع یژهرا به عهده گرفته، پرسنل و یدمینظارت و گزارش اپ یتمسئول یدمناطق با کلیهزودهنگام.  گزارش

 یبوده و پاسخ یقبه موقع و دق نهادهای خدمات مردمیحاصل کنند که نظارت  یناننموده و اطم یترا تقو یاضطرار یفوظا

 داده خواهد شد. یدمیدفع اپ یبرا یحمناسب و صح

 برای الزم شوند تا زمان منتقل قرنطینه نقاط به سریعاً پزشکی معاینه برای باید مشکوک موردهایزودهنگام.  قرنطینه

بوده و یا مشکوک به بیماری هستند؛ باید  نهادهای خدمات مردمییید شود. برای مواردی که مورد تأ اندهرس حداقل به درمان

 تجهیزات و کادر به مناطق قرنطینه، مجهز کنترل و پیشگیری استانداردهای با واقعی، مطابق براساس نیازهایهایی  مکان

 تعبیه شود. برای قرنطینه  استاندارد مدیریت صالحیت تحت الزم، پزشکی

فوراً به  یدهستند با یماریمشکوک به ب یاشده و  ییدتا نهادهای خدمات مردمیکه توسط  مواردی زودهنگام. درمان

مؤسسات  یقاز طر یدبا نهادهای خدمات مردمیکنند.  یافترا در یهاول یها شوند و درمان ینهمنتقل شده، قرنط یمارستانب

درب منزل  یها یزیترا جهت و ییها به پزشک، گروه یدرمان اجعهمر یلبه دل یاز آلودگ یریبه منظور جلوگ ی،و بهداشت یپزشک

 .کنند یسازمانده

                                                           
 م._. ندا را داشته یماریافراد مشکوک به ب یا یمارکه سابقه تماس با ب شود یگفته م یبه افراد یکنزد مرتبطین. 2

 .2۲، ص(یدجد یکرونا یروس)و 1۱ یدوکو یروساز ابتالء به و یشگیریپ یدستور العمل عموم
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 اقشار خاص مسئولیت قبول اجرای کامل تضمین (3

و تحت  یهقرنط یلافراد نابالغ که به دلسالمندان و  ،رهاشدهسالمندان باید برنامه سرکشی از تحت تاثیر شیوع بیماری مناطق 

اقشار  یرشده و سا ترک ینشده، والد درطکودکان  سرپرست، یکودکان ب ،اند بدون سرپرست مانده یاعضا یگربودن د درمان

 یزمدر هر محل مکان یدبا همچنین شود یریجامعه جلوگ یح اخالقوبرسط گذار تاثیر تا بتوان از بروز حوادث را تنظیم کنند خاص

 یخط مقدم کمک کرده و به حل مشکالت یبا خانواده پرسنل پزشک ییارتباط کادر اجرا یبه برقرار شود که بتواند یجادا یارتباط

 .بپردازد یکادر درمان یهمچون مراقبت از سالمندان و کودکان پرداخته و به رفع نگران

و  یکپارچه یریتمدمسئولیت توسط مناطق تحت نظر را تقویت کرده، طبق الزامات این بخشنامه، اجرای  همه مناطق باید 

 ین، تأمدرمان متمرکز ، ینهقرنط نهادهای خدمات مردمی، انتقال وبازرسی شرایط شیوع بیماری در . تقویت کنند را نظارت یتهدا

اطمینان از اجرای کامل همه اقدمات و   مورد توجه قرار گیرند. درمانو  یشگیریکار پ یاصل ی عنوان نقطه بهرا  یرهمواد و غ

 .شود ینتضمنهادهای خدمات مردمی کنندگان خدمات  یافتدر یسالمت و زندگ ینچن، هم سیاست
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