ـﺎری
ـﺎن ﺑﯿﻤـ
ـﻦ راه درﻣـ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـ
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( و ﻣﺮاﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  10ﻣﺮﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
از ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  34ﻫﺰار ﻧﻔﺮ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ
ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  50ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی
ﺑﯿﻤﺎران ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ،وﺟﻮد دارد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ را ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
آن ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺴـﺖ و اﻓـﺰود :ﻣـﺮدم ﺑﺎﯾـﺪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺗﺠﻤﻌﺎت ،رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﺸﻢ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮان،
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺘﻤﺎ دوره ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دوره ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ،ﺑﺴﺘﺮی ،ﻣﺮگ و
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺪون ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم در رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران،
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻗﺸﻢ در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﺸﮑﺮ
و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

