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ﻗـ
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ﮐﺮوﻧـ
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دارد/ﺑﺮﮔـﺰاری ﻫـﺮ ﺗﺠﻤﻌـﯽ ﺑـﺪون
ـﺪاﺷﺖ
ـﻮز وزارت ﺑﻬـ
ـﺎرت و ﻣﺠـ
ﻧﻈـ
ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ و ﻣﺠـﺮم ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ،
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮدم در رﻋﺎﯾﺖ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻖ ﺷﻌﺎر
»ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺪون ﮐﺮوﻧﺎ« ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب و
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮی وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻓﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
اﺳﺘﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺪاری
در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﮔﺮوی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻫﺎ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.

وی ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﻏﯿﺮﺿﺮور ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت و
ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و
ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﺒﺮی
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻓﺰود :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
در ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻔﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﯾﺎریﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻓﻮﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ آن ﺑﺎ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ۱۸
ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺎﺳﮏ و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ  ۹ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا
در اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻓﻮت ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﻃﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در وﺿﻌﯿﺖ زرد ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار
دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه
ﺷﻐﻠﯽ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر در اﺳﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

