
 اقدامات مرکز بهداشت استان 

 خردادماه( 31لغایت 31در ایام ارتحال رهبر کبیر انقالب )
 

تا تَجِ تِ حضَر تؼذاد کثیزی اس سائزییي ٍ هسافزیي در ایام ارتحال رّثز کثیز اًقالب اسالهی در استاى قن  ٍ 

تخصَظ هسجذ هقذس جوکزاى طثق رٍال ّوِ سالِ هزکش تْذاضت استاى تا تزًاهِ ریشی ٍ تزقزاری کطیک در 

در سطح ضْز ٍ ًظارت تز فؼالیت هزاکش  تیوارستاًْا، درهاًگاّْا ٍ هزکش ّاری ٍ استقزار اکیپ ّای تاسرسی

تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍش هَاد غذایی ٍ اهاکي ػوَهی تالش گستزدُ ای در حفظ ٍ ارتقاء سطح سالهت ّوطْزیاى 

 ٍ هسافزیي گزاهی آغاس ًوَدًذ. 

 اکیپ تاسرسی در سطح ضْز ٍ ّوچٌیي ستاد ٍ ضْزستاى اس  تاریخ 8اهسال ًیش تاسرساى هزکش تْذاضت در قالة 

تاسدیذ تؼول آهذُ اس هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی، اهاکي ػوَهی ،  2611خزدادهاُ در طی  27لغایت  23

هساجذ، ایستگاّْای صلَاتی، تَستاًْا، پارکسَارّا ٍ آتزیشگاّْای ػوَهی هَفق تِ کطف ، تَقیف ٍ هؼذٍم 

هتصذی هتخلف تِ  :2ّویي راستا کیلَگزم هَاد غذایی فاسذ ٍ غیزقاتل هصزف ضذًذ. در  936ساسی حذاقل 

 هزکش تَلیذ ٍ تَسیغ هَادغذایی غیزتْذاضتی تؼطیل گزدیذ.  4هزاجغ قضایی هؼزفی ٍ 

هَرد ًوًَِ تزداری اس آب ٍ هَاد غذایی ٍ  355ّوچٌیي در اداهِ فؼالیتْای کارضٌاساى تْذاضت هحیط تؼذاد 

 ٍ ضذػفًَی گزدیذ.  لیتز آب آضاهیذًی هخاسى گٌذسادایی 72111کلزسٌجی اًجام ٍ 

تا استقزار در ٍاحذ ّاری  )رُ(اهام ل در ایام ارتحا ًیش ی هزکش تْذاضتتیواریْا ٍاحذ هثارسُ تاّوچٌیي 

ٍ تیوارستاًْای سطح  )س(در جوکزاى، درهاًگاُ حضزت هؼصَهِ )ػج(هزکشتْذاضت، درهاًگاُ دارالطفای الوْذی

اقذاهات ٍ فؼالیتْایی در راستای ارتقاء سطح سالهت جاهؼِ اًجام ضْز تا تزقزاری کطیک ضثاًِ رٍسی ٍ تیوی 

 دادًذ کِ در اداهِ خَاّذ آهذ.

  تیوار اسْالی ٍ یا هسَهیت تَسط پشضکاى کطیک هستقز در درهاًگاّْا 45هؼایٌِ ٍ درهاى رایگاى 

 هَرد اسْال آتکی اس ًظز التَر ٍ احتوال ٍجَد طغیاى تیواری اسْالی در آًاى 8:تزرسی  •

 هَرد التَر اس ًظز احتوال ٍجَد طغیاى ٍتا در سائزیي 47ًوًَِ گیزی  •

 هَرد هسوَهیت اس ًظز تزرسی احتوال ٍجَد طغیاى هسوَهیت در سائزیي 22تزرسی  •

 هَرد اسْال خًَی اس ًظز احتوال ٍجَد طغیاى اسْال خًَی در سائزیي 4تزرسی  •

 ًوًَِ گیزی خلط یا ارجاع هَرد هطکَک تِ سل 7 •

 هَرد هطکَک تِ آًفلَآًشا ٍ کَرًٍا ٍیزٍس 3تزرسی  •

 ًوًَِ هطکَک تِ التَر 64اًجام آسهایص  •

 PKU هَرد ًَساد اس ًظز ّایپَتیزٍئیذی ٍ 7:آسهایص  •

 هَرد ٍاکسیٌاسیَى ّاری تزای هصذٍهیي حیَاى گشیذگی :5هَردحیَاى گشیذگی جذیذ 25ٍپذیزش •



هَرد پیگیزی تلفٌی حیَاى گشیذگی )جْت  :4هَرد هاهَریت ٍ پیگیزی اکتیَ ّاری در رٍستاّا ٍ  3 •

 (هزاجؼِ ٍ اداهِ ٍاکسیٌاسیَى ّاری

هَرد تاسرسی ٍ ارسضیاتی هحل ّای کطیک اس ًظز حضَر فؼال پزسٌل ٍ تزرسی ٍجَد هطکالت   26 •

 احتوالی

 تَسیغ دستَرالؼول درهاى التَر ٍ کَرًٍاٍیزٍس در تیوارستاًْا ٍ درهاًگاّْا •

ػذد پوفلت  41آهَسضی در خصَصی تیواریْای هٌتقلِ اس آب ٍغذا )پَستزتَسیغ ًٍصة رساًِ ّای  •

 )تختِ 4ػذد ، تٌز  2111

 

  ثُذاشت محیط اقذامبت جذيل 

 در ایبم سبلگزد ارتحبل امبم خمیىی )رٌ( ي پبوشدٌ خزداد
 

اقذامبت اوجبم شذٌ در ایبم سبلگزد ارتحبل امبم خمیىی )رٌ( ي وُضت  ردیف

 پبوشدٌ خزداد 

 مًاردتعذاد 

شزکت در جلسبت َمبَىگی ي جلسبت تشکیل شذٌ ثب مسئًلیه ادارات ي تًلیت حزم ي  1

 مسجذ مقذس جمکزان

15 

تعذاد مکبتجبت اوجبم شذٌ در قبلت اوتظبرات اس دستگبٌ استبوی ي تًلیت َبی حزم ي  2

 جمکزان

 مًرد 11

، مسبجذ ، ایستگبٌ  تعذاد ثبسدیذ اس مزاکش تُیٍ ي فزيش مًاد غذایی ي امبکه عمًمی 3

 َبی صلًاتی ، ثًستبن َب ي پبرکسًارَب ي پبرکیىگ َب ي آثزیشگبٌ َبی عمًمی

1511 

 244 تعذاد مًارد ومًوٍ ثزداری آة ، مًاد غذایی ي کلزسىجی اوجبم شذٌ 4

 825 مقذار مًاد غذایی تًقیف یب معذيم شذٌ ) کیلًگزم ( 5

 61111 میشان گىذسایی مخبسن آة آشبمیذوی سائزیه ) لیتز (  6

 19 تعذاد مًارد معزفی متخلفیه ثٍ مزاجع قضبیی ي تعشیزات حکًمتی 7

 3 تعذاد مزاکش غیزثُذاشتی تعطیل شذٌ 8

 365 تعذاد اطالعیٍ ثُذاشتی تًسیع شذٌ  9
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