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 چکیده

میالدي، یک ویروس جدید، به عنوان عامل ظهور بیماري حاد تنفسی در ووهان  2019سال  در اواخر        
نام گذاري  2019COVID) این بیماري را WHOسازمان جهانی بهداشت ( ،2020چین شناخته شد. درفوریه 

) می باشد. از زمان گزارش اولین 2019(بیماري کرونا ویروس  2019corona virus diseaseکرد که مخفف 
تاکنون، بیماري گسترش فزاینده اي یافته است به طوري که تعداد  2019موارد ابتال به بیماري کرونا ویروس 

نفر بهبود یافته و  508388ز این تعداد نفر در کل جهان مبتال به  این ویروس شده اند که ا 2055773
نفر در شرایط بحرانی و مابقی در وضعیت  11685نفر باقیمانده   1414284نفر نیز فوت شده اند. از  133101

ابتال به ویروس  کشور در جهان، درگیر با این پاندومی (همه گیري) در 210غیر بحرانی هستند. در حال حاضر 
را شاهد  2019COVIDنفر، بیشترین تعداد مبتال شناسایی شده به بیماري  623724 باآمریکا  کرونا می باشند.

 است و پس از آن به ترتیب کشورهاي اسپانیا و ایتالیا، فرانسه و آلمان در قاره سبز (اروپا) به ترتیب در جایگاه
و کشور ایران پس از چین  هاي باالتر از کشور چین به عنوان اولین کشور شیوع  این همه گیري قرار گرفته اند

در شهر قم شناسایی و تائید  29/11/98در جایگاه هشتم قرار گرفته است. اولین مورد کرونا در ایران، در تاریخ 
گردید. بیماري در ابتدا بین شهرها و استان هاي همجوار قم شیوع پیدا کرد. سپس در نقاط مختلف کشور، 

انتشار یافت. انتشار این پاندمی بگونه اي بود که طی ده روز نخست  همچنین به بعضی از کشورهاي همجوار نیز
نفر مبتال  18.000نفر و با گذشت یک ماه از مرز  7000نفر، در ده روز دوم به مرز  600تعداد مبتالیان به حدود 

یران، تعداد نیز گذشت. هم اکنون نیز با گذشت حدود دو ماه از شناسایی اولین مورد رسمی تائید شده کرونا در ا
 نفر رسیده است. 75.000مبتالیان این بیماري به 

در چهارگروه  اقدامات انجام شده درجهت مقابله با ویروس کرونا در کالن شهرهاي ایراندر این مطالعه، 
اقدامات زیر به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در قالب اینفوگراف، هر گروه اقدامات با یکدیگر 

 شده است: مقایسه

 گروه اقدامات حوزه مدیریت شهري ▪
 گروه اقدامات حوزه حمل و نقل ▪

 حوزه زیست محیطی، سالمت و ایمنی گروه اقدامات ▪

 گروه اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی  ▪
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 مقدمه 

، مقامات بهداشتی کشور چین، درگیري شمار بسیار زیادي 2019دسامبر  31دي ماه، برابر با  10در تاریخ       
دي ماه،  21از بیماران در این کشور را تائید نمودند. چین در روزهاي بعد، این ویروس را شناسایی و در تاریخ 

ویروس کرونا در جهان شیوع پیدا ید کرد. پس از آن ژانویه اولین مورد مرگ بر اثر این ویروس را رسماً تائ 11
ها مورد  و صد بیماري این به ابتال جدید مورد هزاران کرده و سراسر جهان را به هراس انداخته است. هر روز

  شود. مرگ بر اثر این بیماري اعالم می

یک بیماري همه گیر جهانی است که ضمن درگیر نمودن سالمت جامعه، کشورها را به تعطیلی  19بیماري کوید
اهمیت این بیماري از آنجا نشئت میگیرد که نه تنها بر روي مسائل سالمتی و بهداشت عموي کشانده است. 

ایت ظرفیتشان درگیر نموده است، جامعه اثر بسزایی گذاشته و اکثر سیستمهاي درمان کشورهاي مختلف را تا نه
بلکه در کلیه جنبه هاي دیگر زندگی بشري از قبیل ارتباطات اجتماعی، امور مذهبی، آموزشی و همچنین بر 

 بازار سرمایه، اقتصاد کشورها و نهایتا نرخ بیکاري تاثیر شگرفی گذاشته است. 

در کل جهان جهت مقابله با بیماري، دولتها  این بدان معناست که با ادامه روند قرنطینه و اعمال محدودیتها
بیش از پیش مجبور به استفاده از منابع و ذخائر خود خواهند بود و به علت کاهش شدید تولید در سطح جهان، 

اقتصادي و سالمت این بیماري  -ثروت جهانی کاهش خواهد یافت و صرف خنثی سازي اثرات مخرب اجتماعی
در یک مقیاس جهانی تقلیل و خصوصاً در کشورهاي داراي سیستمهاي درمان  خواهد شد. در نتیجه سطح رفاه

ها  ها در همه کشور بسیاري از شهر با ظرفیت محدود و یا همچنین منابع مالی کم تاثیر بیشتري خواهد داشت.
اسمات هاي ساالنه و مر هاي جهانی و همایش هاي هوایی، رویداد ها و سفر اند. پرواز به حالت تعطیل درآمده

 کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. شوند.  گوناگون در کالنشهرها لغو می

شهر قم اولین مورد ابتال را شناسایی نمود. مبدا  گزارش شد. 29/11/98در ایران نیز اولین مورد ابتال در تاریخ 
تانها داراي نرخ ابتالي پایین ها و اس در این میان بعضی شهراصلی آن کارگران چینی شاغل در قم معرفی گردید. 

) آمار استانهاي مختلف در کشور را نشان میدهد. تا 1تري نسبت به سایر استانهاي درگیر بودند. جدول شماره (
) نیز روند موارد ابتال 2) و (1استان تهران در صدر جدول مبتالیان قرار گرفته است. در نمودار ( 27/1/99تاریخ 

 .و فوت نشان داده شده است

در خصوص کاهش نرخ در بعضی استانها عالوه بر فاکتور همجواري و نزدیکی به مرکز گسترش کرونا (شکل 
)، شهر قم، خواست مردمی جهت افزایش کنترل و حضور خودجوش آنان در محدود ساختن ورود و 1شماره 

ل در سطح استانهاي فارس خروج بعضی شهرها و همراهی بعضی مقامات استانی تاثیر گذار بنظر میآید. براي مثا
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و بوشهر از تردد خودروهاي غیر بومی جلوگیري بعمل آمد و شهرداري شیراز میزان سطح ارائه خدمات خود را از 
 اسفند ماه خطوط مترو و اتوبوس بطور کامل تعطیل گردید.  22اسفند به میزان قابل توجهی کاهش و در  10

اقدامات ") با نام 1ته در کالن شهرها، بر اساس گزارش شماره (به منظور مقایسه بهتر اقدامات صورت پذیرف
اقدامات صورت پذیرفته در سایر کشورها، در  ،"انجام شده در کشورهاي جهان در مواجهه با ویروس کرونا

سطح محلی و شهري بررسی گردید و از میان آنها، مواردي که توسط شهرداري شیراز نیز صورت پذیرفته بود در 
 ) گزارش گردید.6) تا (3شماره (جداول 

در ادامه سعی گردیده نحوه برخورد کالن شهرهاي عمده ایران و اقدامات اتخاذ شده در این خصوص بررسی و 
)، شهرهایی را که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند را نشان میدهد. 2جمع بندي گردد. جدول شماره (

    طح محلی (شهري و استانی) در چهار حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند:اقدامات انجام شده در شهرها در س
اقدامات حوزه حمل و  -3اقدامات حوزه زیست محیطی، سالمت و ایمنی،  -2اقدامات حوزه مدیریت شهري،  -1

 اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی.  -4نقل، 

  در آخر نیز خالصه نتایج در قالب اینفوگراف ارائه می گردد.

 

 
 27/10/99): آمار تفکیکی کرونا در کشور تاریخ 1جدول شماره (

 

تعداد 

 بهبودیافته
 ردیف نام استان تعداد کل مبتالیان تعداد مورد جدید تعداد فوتی

 

 1 آذربایجان شرقی - - - -

 2 آذربایجان غربی 1691 62 122 1150

 3 اردبیل - - - -

 4 جزکاشان) اصفهان (به نشد اعالم 46 نشد اعالم نشد اعالم

 5 البرز - - - -

 6 ایالم 415 3 44 نشد اعالم

 7 بوشهر 157 صفر 11 142
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 8 تهران نشد اعالم 399 نشد اعالم نشد اعالم

 9 چهارمحال و بختیاري 245 18 23 199

 10 خراسان جنوبی 438 6 42 380

 11 خراسان رضوي - - - -

 12 خراسان شمالی 536 3 59 379

 13 خوزستان 1333 65 144 نشد اعالم

 14 زنجان      846 13 84 653

 15 سمنان 970 7 نشد اعالم 812

242 
نفر قطعی و  97

 مشکوك به کرونا
10 438 

 و سیستان

 بلوچستان
16 

 17 فارس 2226 120 61 551

 18 قزوین - - - -

 19 قم - - - -

 20 کردستان 889 33 97 422

 21 کرمان 511 10 48 283

 22 کرمانشاه 705 68 52 نشد اعالم

 23 کهگیلویه و بویراحمد 313 4 8 نشد اعالم

 24 گلستان - - - -

 25 گیالن - - - -

 26 لرستان - - - -

 27 مازندران نشد اعالم 116 نشد اعالم نشد اعالم

 28 مرکزي 1489 21 139 1101
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 29 هرمزگان 384 23 19 نشد اعالم

 30 همدان - - - -

 31 یزد - - - -

 

 )ها است هاي علوم پزشکی استان . با جمع آوري اظهارات مسئوالن دانشگاهaftabnews.ir/www(منبع خبر:  سایت /

 

 

 

 

 

 

 )2جدول شماره (

 نام شهر ردیف

 شهر تهران 1

 شهر مشهد 2

 شهر قم 3

 شهر اصفهان 4

 شهر تبریز 5

 شهر اهواز 6

 شهر شیراز 7
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 شهرداري شیراز )3جدول شماره ( 

 انجام شده اقدامات صورت پذیرفته درخصوص کنترل نرخ مبتالیان در کشورهاي جهان ردیف

درحال انجام و یا 

اجرا به صورت 

 نسبی

انجام 

 نشده

   √ تشکیل ستاد بحران کرونا 1

   √ ضد عفونی شهر ها 2

   √ غربالگري افراد 3

4 

مراکز پر ازدحام (جاذبه هاي گردشگري،تمامی مقاطع تعطیلی 
کها و پیش دبستانی، ودتحصیلی مدارس، دانشگاهها، مهدک

مراکز دولتی، مراکز تجاري و فرهنگی و تفریحی، اصناف و 
موسسات مالی و خدماتی، مکانهاي عمومی، رستورانها و مغازه 

 ها)

√   

   √ توقف ساخت و سازها 5

   √ تمهیدات الزم جهت پیاده سازي آندورکاري و اجراي  6

   √ افزایش اطالع رسانی در خصوص کرونا 7

   √ کاهش سرویس دهی خدمات حمل و نقل 8

   √ قطع و یا کاهش تردد مترو ها 9

  √  ارائه خدمات دولتی بصورت الکترونیکی و اینترنتی 10
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 شهرداري شیراز )4جدول شماره ( 

 انجام شده درخصوص افزایش توان نظام درمانی در کشورهاي جهاناقدامات  ردیف

درحال انجام و یا 

به صورت  اجرا

 نسبی

 انجام نشده

1 
استفاده از ظرفیت اماکن عمومی و خصوصی و یا تبدیل 

   √ آنان به بیمارستان و اختصاص آنان به بیماران کرونا

2 
در انجام تست کرونا و یا اقدامات تشخیصی (تب سنجی) 

   √ مبادي ورودي شهرها

   √ ایجاد پایگاههاي علمی و اطالع رسانی درباره کرونا 3
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 شهرداري شیراز )5جدول شماره ( 

 ردیف
ط بحران  یگروه اقدامات درخصوص افزایش تاب آوري جامعه دربرابر شرا

 در کشورهاي جهان
 انجام شده

درحال انجام و یا 

 نسبیاجرا به صورت 
 انجام نشده

1 
تامین شبکه بانک هاي غذا توسط شهرداري ها از طریق 

بودجه دولتی، خیرین و داوطلبان در سطح شهر براي حمایت 
 از اقشار آسیب پذیر اجتماعی

√   

2 
لغو باز پرداخت وام ها، اجاره ها و پرداخت بخشی از کرایه 

   √ مغازه ها

 

 شهرداري شیراز )6جدول شماره ( 

 ردیف
اقدامات درخصوص افزایش مشارکت شهروندان در مقابله با بیماري  در 

 کشورهاي جهان
 انجام شده

درحال انجام و یا 

اجرا به صورت 

 نسبی

 انجام نشده

1 
افزایش اطالع رسانی، بروزرسانی و نشر اخبار موثق کرونا از طرق 
مختلف همچون برنامه هاي رادیویی، تلوزیونی و موبایلی جهت 

 مقابله با اخبار جعلی
√   

2 
آموزش همگانی، توصیه و ترویج رعایت بهداشت مربوط به ویروس 

   √ کرونا

   √ تهیه و پخش محتواهاي آموزشی در خصوص کرونا 3

4 
ابالغ دستورالعمل بهداشتی دفع پسماند به شهروندان براي 

  √  حفاظت از ماموران نظافت شهر
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 کرونا  به تفکیک استانهاي کشورویروس ): پهنه بندي خطر 1شکل شماره (
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۱٥ 

 

 مقدمه :

در شهر قم، همانطور که انتظار  1398در پی انتشار اخبار رسمی شیوع بیماري کرونا از اوخر بهمن ماه          
می رفت با توجه به تردد روزانه هزاران مسافر بین تهران و قم، این بیماري به سرعت به تهران رسید و با توجه به 

ران از میزان سرعت سرایت و خطرات این ویروس و ناآگاهی عمومی متخصصان مربوطه در جهان و از جمله ای
عدم آمادگی مقامات مسئول، متاسفانه تعداد زیادي از شهروندان تهرانی به این ویروس مبتال شدند. پس از آن با 
توجه به موقعیت خاص تهران، این شهر نیز به مرکز دیگري از انتشار بیماري به سایر نقاط کشور تبدیل شد که 

این شهر به همراه قم بحث اتخاذ سیاستهاي سخت گیرانه مطرح شود. آماري از سوي مراکز رسمی باعث شد در 
 در خصوص مبتالیان و بهبودیافتگان و متوفیان این بیماري در شهر و یا استان تهران منتشر نمی شود. 

 
 مبتالیان تعدادکل تگانبهبود یاف تعداد فوتی مورد جدید تعداد استان

 اعالم نشده 800 اعالم نشده نفر 500 تهران

 ) می باشد.April 07 ,2020(1399فروردین  19آمار تا تاریخ  *
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۱٦ 

 

 تهران -اقدامات انجام شده در مقابله با ویروس کرونا 

 گروه اقدامات مدیریتی:  -1

علیرضا زالی، رییس  در کالن شهر تهران و تعیین دکتر 19-ایجاد ستاد فرماندهی مدیریت بیماري کووید -1
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعنوان رئیس آن طی حکمی از سوي وزیر بهداشت

 اعطاي مرخصی به زندانیان کم خطر زندانها بنا به دستور رئیس قوه قضاییه -2

انجام تست تب سنجی توسط هالل احمر به عنوان غربالگري حداقلی در مبادي ورودي شهر و معرفی  -3
 هاي علوم پزشکی مشکوك با همکاري نیروي انتظامی به دانشگاهموارد 

توزیع اقالم و   بهداشت محیط و دفن پسماند، آموزش، مشارکت مردم، تامین و"تشکیل پنج کارگروه  -4
 "پشتیبانی بودجه و منابع انسانی

ین بلیت تک هاي شهري، انواع قبوض و امکان خرید آنال ارائه خدمات غیرحضوري جهت تسهیل پرداخت -5
 سفره مترو و شارژ کارت بلیت مترو و اتوبوس 

 ارائه خدمات مرتبط با موضوع کرونا در سامانه تهران من -6

 

 گروه اقدامات محیط زیست، سالمت و ایمنی:  -2

 عفونی و گند زدایی از معابر عمومی میادین میوه و تره بارضد  -1

 نبوستان شهري و جنگلی در تهرا 2269تعطیلی  -2

 طور روزانهه نشانان تهرانی ب نقطه در تهران توسط آتش 200ضدعفونی کردن حدود  -3

 

 گروه اقدامات حمل و نقل و ترافیک:  -3

 استفاده از سامانه سفر برگ شهرداري تهران براي افرادي که سفرهاي غیر ضروري دارند  -1

 تغییر ساعات محدودیت طرح ترافیک -2

هاي حامل سوخت، امدادي و خدماتی (حامل مواد  ها به استثناي خودرو خودروممنوعیت تردد تمامی  -3
 فاسد شدنی، دارویی و غذایی) و امنیتی و انتظامی به خارج از استان



 معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

 دفتر برنامه و بودجه
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ضدعفونی و گند زدایی نمودن کلیه وسائط حمل ونقل عمومی (اتوبوس،مترو وتاکسی) به صورت مستمر  -4
 منطبق بر پروتکل هاي بهداشتی  

ب دوربین هاي حرارتی در فرودگاه و انجام تست هاي مداوم و پایش وضعیت سالمتی کادر پرواز و نص -5
 پرسنل فرودگاه و مسافران

رعایت فاصله گذاري اجتماعی در پروازها با رعایت فاصله بین مسافران در پرواز و ارائه توصیه هاي  -6
 بهداشتی از بلندگوهاي سالن فرودگاه

 

 گروه اقدامات فرهنگی و اجتماعی:  -4

    تعطیلی تمامی مجموعه هاي ورزشی، خانه هاي کودك، فعالیت هاي عمومی سراي محله ها،  -1
 مجموعه هاي شهربانو، برج میالد، نمایشگاه زنان و تولید ملی

 هاي شهرداري تهران ها و شرکت نامه و محتواي تخصصی ویژه سازمان تدوین شیوه -2

هاي  هاي سالمت در ارتباط با روش نفر از شهروندان در سطح مدارس، مساجد و خانه 20195زش آمو -3
 پیشگیري از ویروس کرونا

 نانوا براي پیشگیري از ابتال به ویروس کرونا 4200آموزش  -4

 آموزش تلفنی، دلجویی و احصاء نیازهاي اساسی افراد در معرض خطر -5

 هاي شهرداري تهران گرمخانه انجام تست غربالگري کرونا در -6

 برنامه هاي فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، همایش ها و نشست هاي عمومی لغو تمام  -7

و داراي پروانه فعالیت از سازمان نظام  نفر از مشاوران و روانشناسان داوطلب 100استفاده از حضور  -8
 روانشناسی جهت خدمت براي کاهش استرس و اضطراب شهروندان

 بسته لوازم بهداشتی در گود و گاراژهاي تفکیک زباله 1000یع توز -9

 ارائه کتابهاي الکترونیکی بصورت رایگان -10

 onlineبرقراري کنسرتهاي مجازي  -11

 نظر سنجی از شهروندان تهرانی با موضوع ویروس کرونا -12
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 تهران  -جدول اقدامات  

 
 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 خدمات مدیریت

 در کالن شهر تهران 19-ایجاد ستاد فرماندهی مدیریت بیماري کووید

 اعطاي مرخصی به زندانیان کم خطر در زندانها 2

 انجام تست تب سنجی توسط هالل احمر  در مبادي ورودي شهر 3

4 
بهداشت محیط و دفن پسماند، آموزش، "تشکیل پنج کارگروه 

پشتیبانی بودجه و منابع  توزیع اقالم و  مشارکت مردم، تامین و
 "انسانی

 هاي شهري ارائه خدمات غیرحضوري جهت تسهیل پرداخت 5

 ارائه خدمات مرتبط با موضوع ویروس کرونا در سامانه تهران من 6

1 

 محیط زیست،

 سالمت و ایمنی

 عفونی و گند زدایی از معابر عمومی میادین میوه و تره بارضد

 شهري و جنگلی در تهرانبوستان  2269تعطیلی  2

3 
نشانان تهرانی  نقطه در تهران توسط آتش  200ضدعفونی کردن حدود 

 بطور روزانه

1 

 خدمات حمل و نقل

استفاده از سامانه سفر برگ شهرداري تهران براي افرادي که سفرهاي 
 غیر ضروري دارند

 تغییر ساعات محدودیت طرح ترافیک 2

3 
هاي ضروري به  ها به استثناي خودرو خودروممنوعیت تردد تمامی 

 خارج از استان

 عفونی وگند زدایی نمودن کلیه وسائط حمل ونقل عمومیضد 4
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

5 
 

نصب دوربینهاي حرارتی در فرودگاه و انجام تست هاي مداوم و پایش 
 وضعیت سالمتی کادر پرواز و پرسنل فرودگاه و مسافران

 رعایت فاصله گذاري اجتماعی در پروازهاي فرودگاه ها 6

1 

 فرهنگی و اجتماعی

 تعطیلی تمامی مجموعه هاي ورزشی و تفریحی

2 
هاي  ها و شرکت نامه و محتواي تخصصی ویژه سازمان تدوین شیوه

 شهرداري تهران

3 
نفر از شهروندان در سطح مدارس، مساجد و   20195آموزش 

 هاي پیشگیري از ویروس کرونا ارتباط با روشهاي سالمت در  خانه

 نانوا براي پیشگیري از ابتال به کرونا 4200آموزش  4

 آموزش تلفنی، دلجویی و احصاء نیازهاي اساسی افراد درمعرض خطر 5

 هاي شهرداري تهران انجام تست غربالگري کرونا در گرمخانه 6

ورزشی، همایش ها و نشست هاي برنامه هاي فرهنگی، اجتماعی و  لغو تمام 7
 عمومی

8 
 جهت داوطلب روانشناسان و مشاوران از نفر 100استفاده از حضور 
 شهروندان اضطراب و استرس کاهش آموزش

 بسته لوازم بهداشتی در گود و گاراژهاي تفکیک زباله 1000توزیع  9

 ارائه کتابهاي الکترونیکی به صورت رایگان 10

 onlineبرقراري کنسرتهاي مجازي  11

 نظر سنجی از شهروندان تهرانی با موضوع ویروس کرونا 12
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  Mashhad                مشهد
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 مقدمه :

بهمن  30دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماري کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ظرف روزهاي       
بیمار مبتال به عفونت حاد تنفسی و مشکوك به بیماري  435چهار هزار و  1399تا سوم فروردین ماه  1398ماه 

نفر از  858: در این مدت تاکنون دو هزار و اند. او ادامه داد کرونا در بیمارستان هاي خراسان رضوي بستري شده
شهروندان اهل خراسان رضوي که به عفونت حاد تنفسی و مشکوك به بیماري کرونا مبتال شده بودند بهبود 

 اند. یافته و از بیمارستانها مرخص شده
خراسان رضوي نفر از بیماران بستري شده مشکوك به کرونا در بیمارستانهاي  653انجیدنی افزود: دو هزار و 

نفر از آنها بهبود یافته و از  454مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون هزار و 
اند.  دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز شنبه به نقل از دکتر سید محمد حسین  بیمارستان به منزل بازگشته

ر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از هزار نفري زی 100از جمعیت پنج میلیون و  بحرینی گزارش داد:
غربالگري  الکترونیک سالمت به بیماري کرونا از طریق پرونده هزار نفر تاکنون از نظر ابتال 200چهار میلیون و 

 شده اند.
درصد رسیده است  100خراسان رضوي به  پوشش برنامه غربالگري در برخی شهرهاي وي با اشاره به این که

ساکن هستند  با توجه به این که بیشترین جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این شهر  افزود:
 درصد رسیده است. 75به  در حال حاضر پوشش این برنامه در این کالنشهر
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 کرونا در علوم پزشکی مشهد تا بیست و یکم فروردین ماهویروس تفکیک آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مار مبتالیان به عفونت حاد تنفسی در استان تا بیست و یکم فروردین ماه:آ

 نفر 8694 خراسان رضوي

 نفر 5763 مشهد

 

 

 

 کرونا در خراسان رضوي تا بیست و یکم فروردین ماه:  آمار جان باختگان

 نفر 1005 »اعم از عفونت حاد تنفسی و کرونا« کل جانباختگان

 نفر 359 کرونا ویروس

 

 جانباختگان مبتالیان شهرستان

 نفر 218 نفر 974 مشهد

 نفر 8 نفر 69 قوچان

 نفر 11 نفر 46 کاشمر

 نفر 8 نفر 36 سرخس

 نفر 2 نفر 34 خواف

 نفر 5 نفر 35 بردسکن
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 مشهد -اقدامات انجام شده 

 گروه اقدامات مدیریتی:  -1

 ایجاد بستر خرید تلفنی از فروشگاه هاي شهرداري  -1

 1399شهروندان مشهدیار از عوارض شغلی و بهاي تجاري موقت در بهار معافیت  -2

تشکیل کمیته با همکاري دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بهره مندي از حضور مجربترین اساتید دانشگاه  -3
 براي مشورت قبل از هر گونه اقدام

 داري الکترونیکامکانات شهر هوشمند و ارائه بخش زیادي از خدمات شهرداري از طریق شهر -4

 توزیع ماسک در منازل با همکاري شرکتهاي دانش بنیان -5

 تعطیلی کلیه حوزه هاي اداري شهرداري مشهد تا پانزدهم فروردین ماه  -6

 ارائه خدمات الکترونیکی مربوط به شهرداري به شهروندان -7

 درصدي حضور نیروهاي شهرداري ( انجام خدمات دورکاري) 50کاهش  -8
 

 گروه اقدامات محیط زیست، سالمت و ایمنی:  -2

 عفونی مناطق مختلف شهري اکیپ آتش نشان داوطلب  براي ضد 250همکاري  -1

اي پرتردد با استفاده از محلولهاي ضدعفونی کننده و ماشین آالت ه مه پاشی و شست و شوي محله -2
 ویژه مه پاش

 ار به صورت روزانه ب 5تا  2ضد عفونی و گند زدایی  معابر عمومی  -3

االئمه نیروي زمینی  اي ثامن برگزاري رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازي محیطی قرارگاه منطقه -4
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 ضدعفونی و گند زدایی بازارها و فروشگاه هاي ارزاق عمومی  -5

 گروه اقدامات حمل و نقل و ترافیک:  -3

درصدي ابتال در  94ایجاد محدودیت هاي  رفت وآمدي براي مسافران در پایانه ها  که منجر به کاهش  -1
 این بخش شده است 
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 30هاي خط یک و دو قطار شهري و همچنین اماکن عمومی از تاریخ   ها و واگن ضدعفونی کردن اتوبوس -2
 بهمن ماه

نه امام رضا(ع) و اتوبوسهاي حمل و نقل مسافران برون ضدعفونی نمودن تمامی پایانه ها به ویژه پایا -3
 شهري

 تعطیلی خدمات دهی قطار شهري و اتوبوسرانی -4

اجرا شدن طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل توسط سازمان ترافیک شهرداري مشهد و پلیس  -5
 راهور

 

 گروه اقدامات فرهنگی و اجتماعی:  -4

 اجتماعی محالت استفاده از ظرفیت شوراي  -1

 هزار بسته معیشتی در مناطق کم برخوردار 14هزار پک بهداشتی و  24توزیع  -2

 هاي معیشتی در مناطق محروم میلیارد تومان براي توزیع بسته 12اختصاص  -3

تقدیر از اقدامات کارگران خدمات شهري و کادر درمانی و پزشکان و پرستاران فعال در حوزه مقابله با  -4
 هزار کارت هدیه   40کرونا با توزیع حدود  ویروس
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 مشهد  -جدول اقدامات  
 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 خدمات مدیریت

 ایجاد بستر خرید تلفنی از فروشگاههاي شهرداري (خبرگزاري ایرنا)

معافیت شهروندان مشهدیار از عوارض شغلی و بهاي تجاري موقت در بهار  2
1399 

3 
کمیته با همکاري دانشگاه علوم پزشکی مشهد براي مشورت قبل از تشکیل 

 هر گونه اقدام

امکانات شهر هوشمند و ارائه بخش زیادي از خدمات شهرداري از طریق  4
 شهرداري الکترونیک

 توزیع ماسک در منازل با همکاري شرکت هاي دانش بنیان 5

پانزدهم فروردین ماه  تعطیلی کلیه حوزه هاي اداري شهرداري مشهد تا 6
 (خبرگزاري مهر)

 ارائه خدمات الکترونیکی مربوط به شهرداري به شهروندان 7

 درصدي حضور نیروهاي شهرداري ( انجام خدمات دورکاري) 50کاهش  8

1 

 خدمات حمل و نقل

 ایجاد محدودیتهاي  رفت وآمدي براي مسافران در پایانه ها

هاي قطار شهري و همچنین اماکن  واگنها و  ضدعفونی کردن اتوبوس 2
 عمومی

ضدعفونی نمودن تمامی پایانه ها و اتوبوسهاي حمل و نقل مسافران برون  3
 شهري
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

4 
 

 تعطیلی خدمات دهی قطار شهري و اتوبوسرانی

 اجرا شدن طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل 5

1 

 محیط زیست

 ایمنیسالمت و 

اکیپ آتش نشان داوطلب  براي ضدعفونی مناطق مختلف  250همکاري 
 شهري

 مه پاشی و شست و شوي محلهاي پرتردد 2

 بار به صورت روزانه 5تا  2ضدعفونی و گند زدایی  معابر عمومی  3

 برگزاري رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازي محیطی 4

و فروشگاه هاي ارزاق عمومی (خبرگزاري  ضدعفونی وگند زدایی بازارها 5
 فارس)

1 

 فرهنگی و اجتماعی

 استفاده از ظرفیت شوراي اجتماعی محالت

هزار بسته معیشتی در مناطق کم  14هزار پک بهداشتی و  24توزیع  2
 برخوردار

هاي معیشتی در مناطق  میلیارد تومان براي توزیع بسته 12اختصاص  3
 محروم

اقدامات کارگران خدمات شهري و کادر درمانی و پزشکان و تقدیر از  4
 پرستاران
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 مقدمه

قم با حدود یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، هفتمین شهر پرجمعیت ایران است و پس از مشهد دومین 
 شهر زیارتی می باشد.  

 5/2میلیون گردشگر داخلی و  20اصلی رفت و آمد گردشگران می باشد. ساالنه اما جدا از جمعیت قم خطر 
 و مسجد جمکران راهی قم می شوند. (س)میلیون گردشگر خارجی براي زیارت حرم حضرت معصومه

 شیوع این بیماري از کانون قم، به استان هاي ایران محدود نشد و بالفاصله به کشورهاي منطقه نیز کشیده شد.

له چند ناقل در کویت، لبنان و عراق و عمان و افغانستان شناسایی شدند که همگی سابقه رفت و آمد به بالفاص
 قم داشتند.

قم یکی از مهاجر پذیرترین شهرهاي ایران بوده که محل زندگی و حضور شمار زیادي از اتباع و شیعیان و طلبه 
طلبه هاي خارجی بود  ر است. همین حضور گستردههاي افغانستان، پاکستان و عراق و بسیاري از کشورهاي دیگ

   طلبه چینی در حوزه علمیه قم را از جمله 700که یک روز قبل رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور 
 زمینه هاي انتشار ویروس کرونا در این شهر مذهبی اعالم کرد.

هزار طلبه خارجی در آن مشغول  40جامعه المصطفی یکی از بزرگترین مراکز آموزش طالب است که حدود 
 تحصیل اند. 

کمیته بیماري هاي عفونی وزارت بهداشت منشاء این بیماري را به کارگران چینی  اطبق اظهارات یکی از اعض
ه مجلس شوراي اسالمی به مهاجرین غیر مربوط دانسته که در شهر قم کار میکنند. اما سخنگوي هیات رئیس

قانونی اشاره نموده و گفته که عامل ابتال به بیماري کرونا در ایران  افرادي بودند که از مبادي خروجی غیر 
 قانونی از پاکستان، افغانستان و چین به ایران آمده اند.
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 ناتشریح اقدامات شهرداري قم در راستاي مقابله با شیوع بیماري کرو

فصلی تازه براي مقابله با این   مورد مشکوك ابتال به ویروس کرونا در قم،2با مثبت اعالم شدن نتایج اولیه 
فوریه) مرگ دو نفر بر اثر ابتال به ویروس  19بهمن (  30ویروس در سطح ملی و استانی آغاز شد. گفتنی است 

 نفر را به این ویروس تائید کرد. 5ایران ابتالي  کرونا در شهر قم در ایران تائید شد. روز بعد وزارت بهداشت

 

 گروه اقدامات حوزه مدیریت شهري:-1

استقرار تیم هاي مدیریت و کنترل بیماري هاي واگیر در شهر قم (جهت کمک به رئیس دانشگاه علوم  -1
 پزشکی قم)

نی، نحوه پیگیري حضور نیروهاي واکنش سریع وزارت بهداشت در قم به منظور ساماندهی مراکز درما -2
 بیماران، خانواده بیماران

هاي واگیردار وزارت بهداشت در استان قم با دستور وزیر بهداشت، گروهی  استقرار گروهی از اداره کل بیماري -3
اند و به رییس دانشگاه علوم پزشکی  مستقر شده هاي واگیردار وزارت بهداشت در استان قم از اداره کل بیماري

 کنند تا این مساله مدیریت شود. قم نیز کمک می

 امع عمومی:جتوصیه به عدم حضور در م -4

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: جاي نگرانی نیست و از مردم درخواست داریم با رعایت بهداشت فردي، از دست 
ز ماسک صورت ا  دادن و روبوسی خودداري کنند و ترجیحا از رفتن به اماکن شلوغ خودداري کنند، در غیر این

 استفاده نمایند.

 کاهش موقت تردد در اماکن مذهبی و زیارتی: -5

بسته  محدود کردن موقت رفت و آمد به حرم حضرت معصومه(س) که در ابتداي گسترش کرونا تا اطالع ثانوي 
 است.
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در قم در نهایت  (س)بارگاه حضرت فاطمه معصومه
 شهر شوراي تصمیم با 1398اسفند  5روز دوشنبه 

حرم حضرت معصومه موقتا  در مذهبی مراسم قم،
 انجام مذکور، تصمیم مطابق .درآمد تعلیق حالت به

 اطراف و شد ممنوع حرم در مذهبی و عبادي مراسم
  شد بسته نرده با نیز آن

 

 

 تعطیلی مسجد جمکران و سایر مساجد و همچنین برگزاري نماز دشمن شکن جمعه و نماز جماعات -6

 رویدادها، مراسم ها، سمینار و همایش ها و دفاتر:تعطیلی  -7

 لغو اردوهاي سیاحتی و زیارتی، دانشجویی و دانش آموزي -8

 لغو تمام سمینارها و همایش ها  و مراسم هاي مذهبی -9

 ی تعطیلی دفاتر مراجع مذهب -10

 هاي قم  تعطیلی مدارس و دانشگاه -11

 ش عالی استان روز پنجشنبه اول اسفند ماه تعطیل گردیدتمامی مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموز-12

 تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی حوزه علمیه قم -13

 

حوزه هاي علمیه قم نیز به حالت تعطیل 
 1398اسفند  16و  9درآمد و در تاریخ 

 .گردید اقامه نماز جمعه لغو
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 تعطیلی ادارات با تشخیص استاندار قم -14

 پرهیز از حضور در محل کار و تحصیل در صورت وجود عالیم شبه آنفلونزا  -15

همکاري و تعامل شهرداري با نهادهاي استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل مدیریت بحران و  -16
 اداره کل پدافند غیرعامل و در صورت نیاز قرار دادن تمامی امکانات شهرداري  

تعامل شهرداري  با نهادهاي استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل مدیریت  شهردار قم همکاري و
بحران و اداره کل پدافند غیرعامل را از دیگر اقدامات شهرداري قم در این زمینه دانست و ادامه داد: در صورت 

نه با آمادگی کامل در هاي تابعه و مناطق هشتگا نیاز تمامی امکانات شهرداري قم در مجموعه ستاد، سازمان
 اختیار مجموعه استان قرار خواهد گرفت.

 ها در مقابله با ویروس کرونا: هاي شهرداري آماده سازي  دستورالعمل در خصوص مأموریت -17

ها در  ها در مقابله با ویروس کرونا به وسیله سازمان پدافند غیر عامل، این مأموریت هاي شهرداري ابالغ مأموریت
 ها ابالغ شده است. سازي و به مناطق و سازمان م به صورت دستورالعمل آمادهشهرداري ق

اختصاص مبلغ سه میلیارد تومان براي ضدعفونی اماکن عمومی قم و تصویب طرح بسته حمایتی مبارزه با  -18
 ویروس کرونا:

قابله با شیوع ویروس رئیس شوراي اسالمی شهر قم با اشاره به اقدامات شهرداري قم و تصمیمات شورا براي م-
 گفت: سه میلیارد تومان براي ضدعفونی اماکن عمومی قم اختصاص یافت.  کرونا در قم،

 وي با اشاره به اقدامات شهرداري قم و تصمیمات شورا در روزهاي اخیر پیرامون موضوع شیوع ویروس کرونا،
رح بسته حمایتی مبارزه با ویروس افزود: تخصیص سه میلیارد تومان براي ضدعفونی اماکن عمومی، تصویب ط

میلیون تومان اعتبار جهت تأمین ماسک، دستکش و شوینده براي  500کرونا در چهار بند و نیز تخصیص 
آوري پسماند، رفت و روب و توسعه فضاي سبز از جمله اقداماتی است که  کارگران شرکتی در حوزه جمع

 پیگیري شده است.

نفر از کارگران شرکتی در نظر  1200میلیون تومان براي  500قم، رقم  به گفته رئیس شوراي اسالمی شهر
 .گیرد و ارتباطی به پرداخت نقدي ندارد گرفته شده است که تنها تهیه اقالم بهداشتی را در بر می

 ها شهرداري: ها و کیوسک بخشودگی اجاره یک تا دو ماه دکه -19

ها شهرداري را به دلیل آسیب  ها و کیوسک ا دو ماه دکهرئیس شوراي اسالمی شهر قم بخشودگی اجاره یک ت-
 مالی و کاهش درآمد طی روزهاي اخیر از دیگر اقدامات شوراي شهر و شهرداري بر شمرد.
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 هاي تشویقی در بحث تدفین اموات: سیاست -20

ظر گرفته شده در نظر گرفتن سیاست هاي تشویقی براي کسانی که در تغسیل و تدفین اموات فعالیت دارند در ن
 است.

 همکاري تمامی دستگاه ها با مجموعه بهداشت و درمان استان قم  در جهت مبارزه با ویروس کرونا: -21

استاندار قم از تمامی دستگاه ها خواست به مجموعه بهداشت و درمان استان در خصوص مقابله با بیماري کرونا -
  در قم کمک کنند.

 فوري شوراي تامین قم و اقدام هاي پیشگیرانه ویروس کرونا:تاکید رییس مجلس بر تشکیل  -22

در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،  رییس مجلس شوراي اسالمی نیز الریجانی علی-
ضمن دریافت آخرین گزارش ها و اطالعات در زمینه دو مورد ابتالي قطعی به کرونا در قم، بر اتخاذ تدابیر الزم 

 براي اقدام هاي پیشگیرانه و بهداشتی فوري در این خصوص تاکید کرد.

 مجمع امور خیرین سالمت در مدیریت بحران: مشارکت نیروهاي جهادي، ستاد مردمی و -23

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم گفت: به رغم تبلیغات منفی که علیه قم شد اکنون در زمینه -
مدیریت بحران قم جلو افتاده است مشارکت نیروهاي جهادي، ستاد مردمی و مجمع امور خیرین سالمت همه و 

 ردند.همه این بحران را مدیریت ک

 
 گروه اقدامات حوزه حمل و نقل:-2

 دعوت به حضور در خانه و عدم سفر -1 

  مستمر صورت به قم شهري درون هاي اتوبوسضدعفونی  -2

دهی در سطح شهر،  رسانی به شهروندان و سرویس ونقل عمومی براي خدمت اعالم آمادگی کامل ناوگان حمل
شو و ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی به صورت مستمر و اتخاذ تمهیدات الزم براي آموزش رانندگان پاکسازي، شست

 تاکسی و رعایت نکات بهداشتی در این ناوگان 

هاي اجرایی در خصوص شیوع بیماري کرونا و  همکاري سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی با نهادها و دستگاه -3
 فیتخدمت به مردم با تمام توان و ظر

 

 

https://www.irna.ir/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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باش کامل، با  شهرداري قم تا اتمام شرایط ویژه و حساس کنونی در خصوص شیوع بیماري کرونا، ضمن آماده
هاي اجرایی در این  هاي الزم را با نهادها و دستگاه تمام توان و ظرفیت در خدمت شهروندان بوده و همکاري

 خصوص داشته است.

به منظور اجراي طرح فاصله گذاري هوشمند (فاصله گذاري  تعطیلی اتوبوسها، سیستم حمل و نقل عمومی -4
 اجتماعی هوشمند) و آمادگی اجراي پروتکلهاي بهداشتی در این خصوص:

ونقل عمومی یک ماه قبل با تصمیم ستاد مبارزه با کروناي شهرستان به جهت قطع انتقال ویروس کرونا  حمل
 تعطیل شد.

افزود: در حال حاضر همچنان منتظر هستیم تا با تصمیم جدید ستاد ونقل و ترافیک شهرداري قم  معاون حمل
 کروناي شهرستان اقدام به بازگشایی کنیم.

هایی که از سمت وزارت  ونقل و اتوبوسرانی و تاکسیرانی اعالم آمادگی کرد که بر اساس پروتکل معاونت حمل
 گذاري اجتماعی باشد. صلهشود، آماده ارائه خدمت در طرح فا کشور و وزارت بهداشت اعالم می

 ضدعفونی تاکسی ها: -5

دهند و  ها به فعالیت خود ادامه می ها مانند سابق با رعایت تمامی ضوابط براي گندزدایی و حفاظت راننده تاکسی
 رسانی هستند ولی در مورد اتوبوسرانی منتظر تصمیم ستاد شهرستان قم هستیم. مشغول به خدمت

 هاي عمومی شهرداري و ماه پارکینگبخشودگی اجاره یک تا د -6

 مرحله  5ساماندهی اتباع زائر بدلیل مشکل پروازها و مهیا نمودن زمینه بازگشت آنها در  -7

در زمانی که مشکل پرواز هوایی بود و حتی کشورهاي مطبوع این زائران راضی به پذیرش اتباع خود نبودند یک 
 مرحله زمینه بازگشت آنها را فراهم  نمودند. 5ندهی و در نفر از تبعه هندي در قم را ساما 338هزار و 

 

 گروه اقدامات حوزه زیست محیطی، سالمت و ایمنی: -3

 تامین ماسک و توصیه استفاده از آن در مواقع ضروري:  -1

مردم نباید نگران تامین ماسک باشند؛ البته مردم بدانند وقتی که در معرض بیماري نیستند نیازي به ماسک  -
تواند عامل عفونت باشد. خرید و توزیع ماسک درب منازل قم توسط مرکز روابط  ندارند چرا که خود ماسک می

 عمومی وزارت بهداشت، زیرا قم کانون ورود بیماري به کشور بوده و تعداد مبتالیان در آنجا بیشتر است.
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 اختصاص دو بیمارستان براي بیماران کرونایی: -2

فرقانی) نیز  -(کامکار) به عنوان مرکز بیماران ویروسی در نظر گرفته شده و یک بیمارستان (نکویی بیمارستان -
 قرار است که پشتیبان باشد.

 جداسازي سایر بیماران با سایر مشکالت از طریق اختصاص بیمارستانی دیگر-

 جمع آوري نمونه ها  و ارسال به وزارت بهداشت در کمتر از یک روز: -3

 جهت انجام شدن تست کرونا در قم از سوي دانشگاه علوم پزشکی قمتالش -

حضور نیروهاي واکنش سریع وزارت بهداشت در قم به منظور ساماندهی مراکز درمانی، نحوه پیگیري  -4
 بیماران، خانواده بیماران:

 آمادگی راه اندازي بیمارستان صحرایی و تعیین دو بیمارستان بعنوان بیمارستان معین-

 تشکیل تیم هایی به منظور ویزیت نمودن بیماران توسط معاون درمان و آموزش پزشکی -

 تشکیل جلسه با رئیس بیمارستان هاي قم و بررسی و گزارش از وضعیت درمانی و تجهیزات مراکز درمانی قم -5

 تجهیز بخش ایزوله  براي ایزوالسیون موارد مشکوك، و ارایه خدمت 

 توسط شهرداري:تامین لوازم بهداشتی  -6

لوازم بهداشتی مورد نیاز از جمله ماسک و دستکش به تعداد کافی تهیه و از طریق مناطق و نواحی شهرداري  
 سا قم در اختیار کارگران و پاکبانان قرار گرفته است.

 هاي بهداشتی اهداي بستهطریق  از  تهیه لوازم حفاظت فردي در سطح مورد نیاز و توزیع بین عناصر درگیر
 شامل ماسک و دستکش و مایع ضدعفونی

هاي اجرایی، عمرانی و خدماتی شهرداري قم در  هاي بهداشتی جهت فعالیت رعایت اصول و دستورالعمل -7
 هاي مختلف حوزه

هاي مختلف،  هاي اجرایی، عمرانی و خدماتی شهرداري قم در حوزه شهردار قم با تأکید بر لزوم ادامه فعالیت
 ي  ها طبق برنامه هاي شهري و عمرانی در سطح شهر دچار اخالل نخواهد شد و این پروژه پروژه افزود: روند اجراي

ویژه بر  هاي خدمات شهري نیز طبق روال گذشته و با تأکید بندي اجرا خواهند شد و همچنین فعالیت زمان
  هاي بهداشتی انجام خواهد شد. رعایت اصول و دستورالعمل
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 هاي رفع آلودگی: ها و ظرفیت سامانهسازي  آماده -8

شهردار قم با اشاره به جزئیات این ابالغیه، دستورالعمل و ضرورت جلوگیري از گسترش و شیوع ویروس کرونا در 
هاي  ها و ظرفیت سازي سامانه شهر قم و همچنین آرامش بخشی به مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: آماده

 رفع آلودگی از طریق:
 هاي خود در ضدعفونی و گندزدایی معابر شهري ستفاده از امکانات و ظرفیتا-
ها و  ها، ماشین ارزیابی و ضدعفونی کردن مداوم وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل بازي در بوستان -

 هاي اتوبوس، سرویس بهداشتی و محیط اداري را از دیگر اقدامات مورد تاکید هاي آتش نشانی، ایستگاه ایستگاه
 طبق دستورالعمل جلوگیري از گسترش و شیوع ویروس کرونا در شهر.

هاي خاص  شدگان برابر دستورالعمل ایجاد آرامش و رعایت مسائل شرعی و انجام اقدامات بهداشتی براي فوت -9
 وزارت بهداشت.

 مدیریت پسماندهاي عفونی: -10

ر اماکن به منظور سازماندهی و آماده سازي استفاده از امکانات شهري از جمله سالن هاي ورزشی و سای -11
 بخش قرنطینه:

سازي بخش قرنطینه براي اقدام بهداشتی جهت افراد مشکوك در امکانات شهري از جمله  سازماندهی و آماده-
هاي ورزشی و مدیریت بحران هم جزو موارد دستورالعمل ها بوده که در دستور کار شهرداري قرار گرفته  سالن
 است.

 :قم استان هاي دانشگاه و مدارس عمومی، مجامع  سازي ایمن خاذ تصمیم هاي پیشگیرانه به ویژه ات -12

رییس مجلس شوراي اسالمی، همچنین طی تماس تلفنی جداگانه با وزیر آموزش و پرورش، توصیه هاي الزم  -
اینباره به والدین و دانش مبنی بر صیانت از محیط مدارس نسبت به شیوع ویروس کرونا و آگاهی بخشی الزم در 

 آموزان را ارائه کرد.

 فوري  تشکیل بر قم استاندار سرمست بهرامرییس مجلس شوراي اسالمی، همچنین در تماس تلفنی دیگر با -
 مدارس عمومی، مجامع  سازي ایمن  ویژه به پیشگیرانه هاي تصمیم سریعتر چه هر اتخاذ و تامین شوراي جلسه

 .کرد تاکید کرونا بیماري قبال در قم استان هاي دانشگاه و

 دفن رایگان اموات بر اثر کرونا: -13

شهردار قم به موضوع دفن اموات بر اثر ویروس کرونا یا مشکوك به کرونا در آرامستان بهشت معصومه اشاره کرد 
 اند در قطعات بهشت معصومه(س)  و ادامه داد: دفن اموات که بر اثر این بیماري یا مشکوك به این بیماري بوده

https://www.irna.ir/tag/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/tag/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/tag/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/tag/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/tag/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA
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و دفن اموات با رعایت اصول شرعی در حال انجام گیرد. همه اقدامات در زمینه کفن  به صورت رایگان صورت می
 است و گروه هاي جهادي اقدام به تدفین فوتی ها نمودند. 

 مرکز بهداشت و سپاه مبنی بر گندزدایی کلیه معابر و سطوح شهر:عقد تفاهنامه مابین شهرداري،  -14

یی کلیه معابر و سطوح شهر قم در بر اساس توافقی که میان مرکز بهداشت، سپاه و شهرداري انجام شده، گندزدا
 دستور کار قرار گرفته است.

ها، حرم مطهر و جمکران در اولویت قرار گرفته و  شهرداري نیز مراکز عمومی از  گندزدایی اطراف بیمارستان
  .هاي اتوبوس و تاکسی را گندزدایی خواهد کرد جمله ایستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ویروس کرونا: جلوگیري از خروج افراد مشکوك -15 

هاي شهر  از خروج افراد مشکوك به کرونا از قم جلوگیري خواهد شد. همکاران دانشگاه علوم پزشکی در خروجی
مستقر و با تب سنج افراد را کنترل خواهند کرد. در صورتی که فردي داراي عالئم ابتال به کرونا باشد از خروج 

 وي جلوگیري و قرنطینه خواهد شد.

 هاي مختلف غربالگري براي جلوگیري از شیوع ویروس کرونا: طرح اجراي -16

ساعته در مراکز بهداشتی قم توسط قهرمانان سالمت در حال انجام است تا  24اي به صورت  خدمات گسترده
 روند شیوع بیماري کرونا در قم کاهش یابد.

 24ز بهداشت قم تشکیل و به صورت از روزهاي نخست شیوع ویروس کرونا در قم ستاد مبارزه با کرونا در مرک
 شود. هاي مختلف غربالگري براي جلوگیري از شیوع این ویروس تالش می ساعته با اجراي طرح
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 اجراي تب سنجی و ایجاد بیمارستان سیار در کنار مجموعه بهداشت و درمان استان قم توسط ارتش -

 بودند.غربالگري مسافرانی که در ایام نوروز به مسافرت رفته  -

 :)ماسک تولید خط اندازي راه و قم در فرصت به کرونا بحران تبدیلراه اندازي خط تولید ماسک (  -17

تهیه  هاي جهادي وارد کار شده اقدام به در شرایطی که در جنگ اقتصادي بودیم واحدهاي تولیدي و گروه
نمودند و به رغم مشکل تحریم ما در زمینه تأمین دارو هیچ مشکلی در قم نداریم و با توجه به بحرانی که با آن 

مرکز براي تأمین مواد اولیه تولید ماسک و اقالم بهداشتی در نظر گرفته شد و با توجه به  8روبرو بودیم در قم 
هزار ماسک در استان قم افتتاح خواهد شد. در  200تولید  ها در آینده نزدیک یک مرکز بزرگ با ظرفیت تحریم

 ها حفاظتی براي کادر درمانی کردند. اي مراکز اقدام به تولید اقالم بهداشتی و ماسک و لباس

 نظارت بر تهیه و کیفیت اقالم بهداشتی  توسط صمت و دانشگاه علوم پزشکی -18

قم نظارت بر کیفیت داشته و سازمان صنعت، معدن و تجارت تا قبل از شیوع این بیماري، دانشگاه علوم پزشکی 
 استان متولی تأمین این کاالها بوده است اما بعد از شیوع این بیماري، بخشی از کار را دانشگاه بر عهده گرفت.

 توصیه به رعایت بهداشت فردي: -19

عمومی، بهداشت دست دادن به ویژه شهروندان قم، توصیه هاي بهداشتی مبنی بر رعایت بهداشت فردي و 
 (پرهیز از مصافحه و دست دادن و روبوسی) و تنفس، شستشوي مکرر دست ها با آب و صابون مایع

 

 گروه اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی: -4

 شفافیت در بیان حقایق و اطالع رسانی -1

 .شد داده اطالع مردم به  همین که براي دانشگاه علوم پزشکی قم نتایج آزمایشات اولیه مشخص شد مساله

حفظ آرامش و خونسردي و آموزش رعایت بهداشت فردي و عمومی به عنوان اصلی ترین کلید مبارزه با  -2
 ویروس کرونا

هاي  رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه مردم باید آرامش داشته باشند اظهار کرد: مردم دست-
در اجتماعات پرهیز کنند و نسبت به رعایت نکات بهداشتی اهتمام خود را مرتبط شستشو کرده و از حضور 

 داشته باشند تا بتوانیم این بیماري را کنترل کنیم.

آموزش مضاعف عناصر درگیر از جمله کارمندان و کارگران شهرداري (آموزش کارکنان و کارگران شهري  -3
 خدمات شهري و فضاي سبز):

https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4890874/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
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۳۹ 

 

 

ي قم از جمله کارگران فضاي سبز، خدمات شهري و پاکبانان شهر قم در شهردار قم آموزش کارکنان شهردار-
وي با اشاره به جزئیات ابالغیه دستورالعمل و هاي واگیردار را یادآور شد.  خصوص پیشگیري از شیوع بیماري

ضرورت جلوگیري از گسترش و شیوع ویروس کرونا در شهر قم و همچنین آرامش بخشی به مردم را مورد تاکید 
هاي رفع آلودگی، آموزش مضاعف عناصر درگیر از جمله  ها و ظرفیت سازي سامانه رار داد و افزود: آمادهق

 کارمندان و کارگران شهرداري در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است.

 پیگیري اخبار موثق از طریق دانشگاه علوم پزشکی قم: -4

اخبار موثق مربوط به کرونا را صرفا از طریق دانشگاه علوم پزشکی  استاندار قم تاکید کرد مردم و رسانه ها-
مدیري به جز دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی  به منظور حفظ انسجام و وحدت رویه، هیچدنبال کنند و 

ریق قم حق اظهار نظر در خصوص وضعیت بیماري کرونا در قم را ندارد و رسانه ها  نیز تمامی اخبار را باید از ط
 دانشگاه علوم پزشکی قم دنبال کنند.

 ارائه آموزش شهروندي از طریق تبلیغات محیطی و فرهنگی با همکاري دانشگاه علوم پزشکی: -5

هاي شهروندي با استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی و اقدامات فرهنگی را از دیگر اقدامات  ارائه آموزش-
ختلف تبلیغات شهري با همکاري دانشگاه علوم پزشکی به این هاي م شهرداري قم عنوان کرد و گفت: ظرفیت

 هاي بهداشتی در مقابله با این بیماري به عنوان فعالیتی مشترك اکران شود. تا پیام یافته است مهم اختصاص

 هاي فرهنگی نیز براي آشنایی و شناخت شهروندان از ویروس کرونا در دست اجراست. برنامه ویژه- 

 رسانی شهرداري در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت مبارزه علیه ویروس کرونا تی و اطالعامکانات تبلیغا-

  ایی قم اي در قرارگاه رسانه محتواي رسانه 800تولید  -6

 

بیمار
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٤۰ 

 

 کروناجدول: اقدامات انجام شده در شهر قم 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 گروه مدیریت شهري

 

 

کنترل بیماریهاي واگیر در شهر قم (نیروهاي واکنش استقرارتیم هاي مدیریت و 
 سریع وزارت بهداشت)

 امع عمومیجتوصیه به عدم حضور در م 2

 کاهش موقت تردد در اماکن مذهبی و زیارتی 3

 تعطیلی رویدادها، مراسم ها، سمینار و همایش ها و دفاتر 4

 هاي قم تعطیلی مدارس و دانشگاه 5

 دار قمنبا تشخیص استاتعطیلی ادارات  6

7 
همکاري و تعامل شهرداري  با نهادهاي استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، 

 اداره کل مدیریت بحران و اداره کل پدافند غیرعامل

8 
ها در مقابله با  هاي شهرداري آماده سازي  دستورالعمل در خصوص مأموریت

 ویروس کرونا

9 
تومان براي ضدعفونی اماکن عمومی قم و تصویب اختصاص مبلغ سه میلیارد 

 طرح بسته حمایتی مبارزه با کرونا

 شهرداري هاي ها و کیوسک بخشودگی اجاره یک تا دو ماه دکه 10

 هاي تشویقی در بحث تدفین اموات سیاست 11

 همکاري تمامی دستگاه ها با مجموعه بهداشت و درمان استان قم 12

 شوراي تامین قم و اقدام هاي پیشگیرانه ویروس کروناتشکیل فوري  13

14 
مشارکت نیروهاي جهادي، ستاد مردمی و مجمع امور خیرین سالمت در 

 مدیریت بحران

 گروه حمل و نقل و ترافیک 1

 

 دعوت به حضور در خانه و عدم سفر

  مستمر صورت به قم شهري درون هاي اتوبوسضد عفونی  2
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٤۱ 

 

 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

3 

 

هاي اجرایی در  همکاري سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی با نهادها و دستگاه
 خصوص شیوع بیماري کرونا و خدمت به مردم با تمام توان و ظرفیت

4 
تعطیلی اتوبوسها، سیستم حمل و نقل عمومی  به منظور اجراي طرح فاصله 

اجتماعی هوشمند) وآمادگی اجراي پروتکلهاي  گذاري هوشمند (فاصله گذاري
 بهداشتی در این خصوص

 ضدعفونی تاکسیها 5

 هاي عمومی شهرداري بخشودگی اجاره یک تا دو ماه پارکینگ 6

7 
ساماندهی اتباع زائر بدلیل مشکل پروازها و مهیا نمودن زمینه بازگشت آنها در 

 مرحله 5

1 

گروه محیط زیست، 
 سالمت و ایمنی

 

 تامین ماسک و توصیه استفاده از آن در مواقع ضروري

 اختصاص دو بیمارستان براي بیماران کرونایی 2

 جمع آوري نمونه ها  و ارسال به وزارت بهداشت در کمتر از یک روز 3

4 
حضور نیروهاي واکنش سریع وزارت بهداشت در قم به منظور ساماندهی مراکز 

 بیماران و خانواده بیماراندرمانی، نحوه پیگیري 

5 
تشکیل جلسه با رئیس بیمارستان هاي قم و بررسی و گزارش از وضعیت درمانی 

 و تجهیزات

 تامین لوازم بهداشتی توسط شهرداري 6

7 
هاي اجرایی، عمرانی و  هاي بهداشتی جهت فعالیت رعایت اصول و دستورالعمل

 هاي مختلف خدماتی شهرداري قم در حوزه

 هاي رفع آلودگی ها و ظرفیت سازي سامانه آماده 8

9 
شدگان  ایجاد آرامش و رعایت مسائل شرعی و انجام اقدامات بهداشتی براي فوت

 هاي خاص وزارت بهداشت برابر دستورالعمل

 مدیریت پسماندهاي عفونی 10
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

11 

 

هاي ورزشی و سایر اماکن بمنظور استفاده از امکانات شهري از جمله سالن 
 سازماندهی و آماده سازي بخش قرنطینه

12 
 و مدارس عمومی، مجامع  سازي ایمن اتخاذ تصمیم هاي پیشگیرانه به ویژه 

 قم استان هاي دانشگاه

 دفن رایگان اموات بر اثر کرونا 13

14 
گندزدایی کلیه معابر و عقد تفاهنامه مابین شهرداري، سپاه و شهرداري مبنی بر 

 سطوح شهر

 جلوگیري از خروج افراد مشکوك به ویروس کرونا 15

 هاي مختلف غربالگري براي جلوگیري از شیوع ویروس کرونا اجراي طرح 16

17 
 اندازي راه و قم در صتفر به کرونا انبحر تبدیلراه اندازي خط تولید ماسک( 

 (ماسک تولید خط

 نظارت بر تهیه و کیفیت اقالم بهداشتی  توسط صمت و دانشگاه علوم پزشکی 18

 توصیه به رعایت بهداشت فردي 19

1 

 گروه فرهنگی و اجتماعی

 شفافیت در بیان حقایق و اطالع رسانی

2 
حفظ آرامش و خونسردي و آموزش رعایت بهداشت فردي و عمومی به عنوان 

 ویروس کرونااصلی ترین کلید مبارزه با 

3 
آموزش مضاعف عناصر درگیر از جمله کارمندان و کارگران شهرداري (آموزش 

 کارکنان و کارگران شهري خدمات شهري و فضاي سبز)

 پیگیري اخبار موثق از طریق دانشگاه علوم پزشکی قم 4

5 
ارائه آموزش شهروندي از طریق تبلیغات محیطی و فرهنگی با همکاري دانشگاه 

 علوم پزشکی

 ایی قم اي در قرارگاه رسانه محتواي رسانه 800تولید  6
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 مقدمه :

 1398 اسفند 5 تاریخ در اصفهان ستانا در کروناویروس بیماري نخستین موارد تأیید شده از ابتال به      
شهرستان  22 درمانی، و بهداشتی امور پزشکی، علوم دانشگاه 2 فعالیت به توجه با اصفهان استان در. شد گزارش

 و آران و کاشان شهرستان 2 و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هزار نفر زیر نظر 500با حدود چهار میلیون و 
 بیمارستان همچنین .است کاشان پزشکی علوم دانشگاه زیر نظر جمعیت نفر هزار 500 حدود با بیدگل

ع مرج هاي بیمارستان اصفهان شهر در غرضی بیمارستان و امین بیمارستان ،مریم بن عیسی بیمارستان ،خورشید
 بیماران مبتال به کرونا در این استان است. 

 در کرونا، ویروس به مبتال افراد تعداد لحاظ از: گفت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون کلیدري بهروز 
 .داد قرار اول رده در ابتال سرعت نظر از را اصفهان افزایش این و گرفتیم قرار کشور چهارم و سوم رتبه

 

 

 استان مبتالیان تعداد کل جدید مبتالیان فوتی ها تعدادکل یافتگانبهبود 

 اصفهان 7500 150فروردین نفر 17تا  600 6000

 ) می باشد.April 17 ,2020(1399فروردین  23آمار تا تاریخ  *
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

 دفتر برنامه و بودجه
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 اقدامات انجام شده در جهت مبارزه با ویروس کرونا

 گروه اقدامات مدیریتی: -1

 براي به حداقل رساندن مراجعات 137ساعته سامانه  24پاسخگویی   -1

 ارائه خدمات اینترنتی به شهروندان (مانند نوبت دهی اینترنتی)  -2

 نوبت دهی مکانیزه مراکز معاینه فنی -3

 میلیار تومانی شهرداري اصفهان  براي مقابله با ویروس کرونا 10اختصاص بودجه  -4

 اه در اختیار شهرداري به بیماران بهبود یافته در دورهورزشگ 2اختصاص   -5

 

 گروه اقدامات محیط زیست، سالمت و ایمنی:  -2

 انجام تست غربالگري در ورودي هاي مراکز شهر -1

 خاموشی نور پارکهاي شهر  -2

 تعطیلی برخی از اماکن و تفریحگاه هاي شهرداري -3

 ضدعفونی کردن مراکز پردازش پسماند خشک -4

 تمدید پرداخت عوارض مربوط به شهرداري  -5

 ضدعفونی کردن معابر، سرویس هاي بهداشتی   -6

 هاي سطح شهر توزیع ماسک در میان راننده  -7

 

 گروه اقدامات حمل و نقل و ترافیک:  -3

 ها و وسایل نقلیه عمومی ضدعفونی کردن تاکسی -1

 مراجعه حضوريبدون   724جابجایی بار توسط اپلیکیشن باریار  -2

  ممنوعیت تردد همه خودروها در شبکه معابر شهري -3
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 دفتر برنامه و بودجه
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 گروه اقدامات فرهنگی و اجتماعی:  -4

  مراجعه نیروهاي بسیجی به درب منازل و انجام تست تب سنجی  -1

 هاي آموزشی وابسته به شهرداري هاي آموزشی، فرهنگی و هنري، ورزشی و کارگاه تعطیلی کالس -2

 نیروي جهادي براي ضدعفونی کردن تاکسی ها 100حضور  -3

 توزیع اقالم بهداشتی، ماسک و بروشور راهنما میان کودکان کار -4

 گانه فرهنگی  ورزشی وابسته به شهرداري 15بروشور در مناطق   2000پوستر  و  5000نصب  -5

 پیشنهاد نام گذاري دو میدان به نام پزشک و پرستار به شوراي شهر -6

 هاي سطح شهر    ماسک در میان رانندهتوزیع  -7

هزار پوستر در اماکن تجاري، مذهبی و وسایل حمل و نقل عمومی با مفاهیم کاهش انتقال  70توزیع  -8
 بیماري

 هزار بسته بهداشتی و سالمتی در مناطق کم برخوردار و محروم شهر به صورت رایگان 120توزیع   -9

در اماکن  آموزش و پیشگیري از شیوع بیماري کرونا ر خصوصهزار بروشور آموزشی د 170توزیع  -10
 محالت کم برخوردار عمومی، مراکز تجاري، مراکز مذهبی و



 معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

 دفتر برنامه و بودجه
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 اصفهان  -جدول اقدامات  

 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 خدمات مدیریت

 براي به حداقل رساندن مراجعات 137ساعته سامانه  24پاسخگویی 

 اینترنتی به شهروندان (مانند نوبت دهی اینترنتی)ارائه خدمات  2

 نوبت دهی مکانیزه مراکز معاینه فنی 3

میلیار تومانی شهرداري اصفهان  براي مقابله با  10اختصاص بودجه  4
 کرونا

ورزشگاه در اختیار شهرداري به بیماران بهبود یافته در دوره  2اختصاص  5
 نقاهت

1 

 خدمات حمل و نقل

 ها و وسایل نقلیه عمومی ضدعفونی کردن تاکسی

 بدون مراجعه حضوري  724جابجایی بار توسط اپلیکیشن باریار  2

 ممنوعیت تردد همه خودروها در شبکه معابر شهري 3

1 

 محیط زیست،

 سالمت و ایمنی

 انجام تست غربالگري در ورودي هاي مراکز شهر

 خاموشی نور پارکها ي شهر 2

 تعطیلی برخی از اماکن و تفریحگاههاي شهرداري 3

 ضد عفونی کردن مراکز پردازش پسماند خشک 4

 تمدید پرداخت عوارض مربوط به شهرداري 5

 ضدعفونی کردن معابر، سرویس هاي بهداشتی 6

 هاي سطح شهر توزیع ماسک در میان راننده 7
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 فرهنگی و اجتماعی

 مراجعه نیروهاي بسیجی به درب منازل وانجام تست تب سنجی

هاي  هاي آموزشی، فرهنگی و هنري، ورزشی و کارگاه تعطیلی کالس 2
 آموزشی وابسته به شهرداري

 نیروي جهادي براي ضدعفونی کردن تاکسی ها 100حضور 3

 توزیع اقالم بهداشتی، ماسک و بروشور راهنما میان کودکان کار 4

گانه فرهنگی   15بروشور در مناطق   2000پوستر  و  5000نصب  5
 ورزشی وابسته به شهرداري

 پیشنهاد نام گذاري دو میدان به نام پزشک و پرستار به شوراي شهر 6

 هاي سطح شهر توزیع ماسک در میان راننده 7

هزار پوستر در اماکن تجاري، مذهبی و وسایل حمل و نقل  70توزیع   8
 عمومی با مفاهیم کاهش انتقال بیماري

هزار بسته بهداشتی و سالمتی در مناطق کم برخوردار و  120توزیع  9
 محروم شهر به صورت رایگان

10 
آموزش و پیشگیري از  هزار بروشور آموزشی در خصوص 170توزیع 

در اماکن عمومی، مراکز تجاري، مراکز مذهبی  شیوع بیماري کرونا
 برخوردارمحالت کم  و
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 TABRIZ            تبریز      
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 مقدمه
 شمال ناحیه در شهر این. است شرقی آذربایجان استان  مرکز و ایران  شهرهاي کالن از یکی تبریز شهر

 کشور نظامی نیز و فرهنگی سیاسی، بازرگانی، ارتباطی، اداري، مهم هاي قطب از یکی و دارد قرار کشور غرب
جمعیت آن برابر یک میلیون  1390کیلومتر مربع بوده و طبق سرشماري سال  23745 تبریز مساحت. است

هستند اما   درصد آن ترك هستند. اغلب مردم این شهر شیعه 95هزار نفر است که بیش از  800و 
هاي مذهبی مانند مسیحیان، آشوریان، زرتشتیان و کلیمیان نیز در کنار مردم مسلمان زندگی  اقلیت

ها، شهر بدون  توان به شهر اولین ها می ترین آن القاب زیادي به خود گرفته است که از مهم کنند. این شهر می
 ترین شهر ایران و دومین قطب صنعتی ایران اشاره کرد.  ، امن2018گدا، پایتخت گردشگري اسالمی در سال 

ریز مرکز استان ) در ایران و ترس مردم از گسترش بیشتر آن، شهر تب19-با شیوع ویروس کرونا (کووید
ترین  تبدیل شده است. تبریز به عنوان یکی از شلوغ» شهر ارواح«آذربایجان شرقی به شدت خلوت و به 

 دهند خود را در خانه قرنطینه کنند. شهرهاي ایران، این روزها خلوت بوده و مردم این شهر ترجیح می
هایشان بمانند. عید  هد که در خانهخودروهاي شهرداري نیز با گشت در محالت تبریز، از مردم می خوا

نوروز هم که جایگاه خاصی در میان مردم تبریز دارد، نتوانسته است خیابانها و محالت را به حالت عادي 
 بازگرداند. 

 
 درگذشتگان در تبریز مبتالیان به کرونا در تبریز درگذشتگان در استان مبتالیان به کرونا در استان

2859 266 813 77 

 ) می باشد. April 13 ,2020(1399فروردین  25آمار تا تاریخ * 
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 اقدامات انجام شده در جهت مقابله با ویروس کرونا در تبریز

 گروه اقدامات مدیریت: -1

  تربیتی و آموزشی مراکز کلیه و فرهنگسراها ها، کتابخانه ها، دانشگاه و مدارس تعطیلی -1
هزار  70مومی  (اتوبوس، تاکسی و مترو) به تعداد ع نقل و حمل ناوگان رانندگان به بیکاري بیمه اعطاي -2

 نفر توسط شهرداري
 جراي طرح دورکاري براي کلیه کارمندان حوزه هاي ستاديا -3
هاي اداري و بازارهاي مسقف، آرایشگاه و  اي، پاساژها، مجتمع هاي بزرگ و زنجیره تعطیلی فروشگاه -4

ها و اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه،  نندگی، رستورانهاي را آموزشگاه هاي زیبایی، سالن
هاي ورزشی،  تفریحی، مراکز بازي و گیم نت، باشگاه-ها و مراکز تجاري استخر، سونا و ماساژ، نمایشگاه

خانه و کافی شاپ و کلیه کسب و کارهاي  خانه، چاي بدنسازي، تاالرهاي پذیرایی و گردهمایی، قهوه
 پرخطر

 اه بازار تههف تعطیلی -5
 و نانوایی شوینده، و بهداشتی ها، سوپرمارکت براي هوشمند گذاري فاصله و بهداشتی هاي پروتکل اجراي -6

 آزاد شهروندان به رسانی خدمات براي آنها فعالیت که صنوفی کلی طور به و بار تره و میوه بازارهاي
 .است شده اعالم

متشکل از پلیس راه، نیروي انتظامی، هالل احمر هاي  درصد مردم شهرستان توسط اکیپ 90 غربالگري -7
  و شبکه بهداشت

 فروردین 30 تا شهر سطح تفریحی مراکز و ها پارك تعطیلی -8
 توسط شهرستان در ماسک تولید و کننده ضدعفونی مواد پخش خدمات سیستم اجراي و سازماندهی -9

صورت  ظارتی بر عملکرد صحیح به ن و ترکیبی هاي تیم نظارت با مرتبط نهاد مردم هاي سازمان خیرین،
 محله محور

 و  هستند کار محل در حضور به مجبور که کارمندانی بین در کننده ضدعفونی ژل و محلول توزیع -10
 و طبقات مستمر کردن عفونی ضد و سنج تب دستگاه با سازمانی برون و سازمانی درون افراد تردد کنترل
 سازمانها خارجی و داخلی محوطه

ماه: اعتبار تمامی مجوزها و  2 مدت به کرونا بیماري شیوع علت به شهرداري صادره مجوزهاي اعتبار زایشاف-11
باشد است به طور خودکار و  1399گواهی هاي شهرسازي که تاریخ انقضاي آنها فروردین و اردیبهشت ماه سال 

 خصوص این در اي ابالغیه  ماه افزایش یافت. 2بدون نیاز به ارائه مدارك و یا مراجعه حضوري متقاضی، به مدت 
 لذا. شد ارسال مرتبط هاي دستگاه و ارگانها نهادها، کلیه به آن رونوشت و اعالم مناطق شهرداران به خطاب
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 تمدید جهت شهرداري به حضوري مراجعه از کرونا، بیماري شیوع از جلوگیري و شهروندان ایمنی حفظ جهت
 هاي صادره ممانعت به عمل می آید.  گواهی و مجوزها

 صورت آنالین براي شهروندان در وادي  رحمت تبریزراه اندازي سامانه اي ویژه جستجوي اموات به  -12
 

 گروه اقدامات محیط زیست، سالمت و ایمنی: -2

 ضدعفونی مراکز فرهنگی و اجتماعی و اماکن ورزشی  -1
ضدعفونی کل مناطق، محالت شهر و محوطه و پیرامون بیمارستان ها و مراکز بهداشتی توسط شهرداري به  -2

 طور منظم و مداوم
 ونی کل معابر و سرویس هاي بهداشتی عمومی سطح شهر به صورت مداوم ضدعف -3
 

 

 

   

 

 

 

اجراي گسترده عملیات الیروبی آبروها، کانال ها و مسیل هاي پیرامون تبریز در آستانه بارش هاي  -4
 جهت جلوگیري از ایجاد سایت هاي آلوده براي تجمع ویروس   بهاري

       CNGضدعفونی تمامی جایگاههاي  -5
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در راستاي جلوگیري از تماسهاي غیرضروري و رعایت نکات بهداشتی ارائه خدمات بهینه به شهروندان،  -6
تی و ملزم به استفاده از ماسک و دستکش هاي یکبار مصرف و رعایت موارد بهداش CNGاپراتورهاي جایگاههاي 

اصول ایمنی منجمله سوخت گیري صرفا توسط اپراتور ها، پیاده نمودن سرنشین هاي خودرو در هنگام ورود به 
 جایگاه، باز گذاشتن درب جعبه عقب خودرو در هنگام سوخت گیري، گردیدند.

و   براي تاکسیها 11صبح الی  10ایجاد تونل ضد عفونی توسط سازمان آتش نشانی همه روزه از ساعت  -7
 اتوبوسها

 

 

 

 

 

 

 

هاي ضدعفونی کننده انفرادي و ژل ضدعفونی کننده  توزیع اقالم بهداشتی اعم از ماسک، دستکش، اسپري -8
 دست در بین تمامی پاکبانان و رانندگان حوزه خدمات شهري

 ماشین تمامی و ها باکس زیر شهر، سطح زباله هاي باکس زباله، دفن مرکز شهر، سطح ضدعفونی و گندزدایی -9
  مداوم صورت به زباله حمل آالت
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و تجهیز پاکبانان به  تشدید مراحل ضدعفونی و اعمال تب سنجی مابین پاکبانان و کارمندان حوزه پسماند -10
هاي ضدعفونی کننده انفرادي و ژل ضدعفونی  لوازم بهداشتی (اقالم بهداشتی اعم از ماسک، دستکش، اسپري

 کننده دست) در پنج مرحله
 ضدعفونی منازل بیماران کرونایی و جمع آوري پسماندهاي آنها با ماشین آالت مجهز و پیشرفته -11
 جهت جمع آوري پسماندهاي خانگی 137اطالع رسانی شهروندان بیمار با مرکز  -12
کاهش هزینه هاي کفن و دفن متوفیان کرونایی: در حالی هزینه کفن و دفن متوفیان کرونایی مبلغی  -13

هزار تومان  850معادل دو میلیون تومان می باشد، سازمان آرامستانهاي شهرداري این مبلغ را در دو نوبت به 
نل براي خاکسپاري بهداشتی می هزار تومان (در نوبت دوم) که اهم آن خرید تجهیزالت پرس 665(نوبت اول) و 

 باشد، کاهش داد.   
 آموزش هاي الزم و خرید تجهیزات یکبارمصرف مورد نیاز غساالن و کارگران تدفین -14
 ضدعفونی تمام معابر وادي رحمت تبریز  -15

 

 

 

 

 

 

اندازي سیستم اتوماتیک شستشو و ضدعفونی اوزون ساز در ورودي میدان بزرگ میوه و تره بار:  نصب و راه -16
اندازي شده است و در آینده نزدیک مجهز به مولد اوزن خواهد شد.  این دستگاه توسط عوامل سازمان نصب و راه

 بار تبریز جهت شستشو  بزرگ میوه و ترهاین تکنولوژي ضدعفونی کننده براي اولین بار در سطح کشور در میدان 
ها دارد و  ها و ویروس شود که قدرت ضدعفونی بسیار باالیی در برابر باکتري و ضدعفونی خودروها استفاده می
 ضرر است. براي محصوالت کشاورزي کامال بی
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پس از هر پرواز و کاهش  الزام شرکت هاي هواپیمایی به ضدعفونی هواپیماها و اتوبوس هاي جابجایی مسافر -17
تعطیلی و جمع آوري رستوران، اتاق سیگار و هم چنین آب  پرسنل اداري، خدماتی و عملیاتی تا حد ممکن

 خوري ها
ضدعفونی مناطق و سطوح ترمینالها اعم از سرویس هاي بهداشتی، گیت وي و ایکس ري هاي پلیس و  -18

ي فرودگاهی و ضدعفونی و گند زدایی مناطق و سطوح سپاه، چرخ هاي دستی، تسمه نقاله ها و صندلی ها
مختلف هواپیما (پله، صندلی ها، کف هواپیما، دستگیره و...) و ضدعفونی و گند زدایی مناطق و سطوح مختلف 

بار در روز) و هم چنین  در اختیار  3ساختمانهاي اداري، برج مراقبت پرواز، پلیس، سپاه، پاویون و انبار مرکزي (
  تکش، ژل و لوازم ضد عفونی کننده مناسب جهت  کلیه پرسنل.گرفتن دس

 

 

 

 

 

 

 

ضدعفونی کردن مستمر اماکن، ابینه و تجهیزات ایستگاهی و ضدعفونی کردن مستمر قطارهاي مسافري و  -19
 توزیع ژل ضدعفونی کننده در قطارها و ادارات کل مناطق ریلی
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3 

 

 

 

 حمل و نقل و ترافیک:گروه اقدامات  -3

تعطیلی خدمات دهی ناوگان حمل و نقل عمومی(شرکت اتوبوسرانی و سازمان قطار شهري و ترمینال بزرگ)  -1
 به منظور حفظ سالمت شهروندان تا اطالع ثانوي با طرح دو فوریتی شوراي اسالمی شهر تبریز 

 رداري و پلیس راهور تبریزخودروهاي شخصی شهروندان با همکاري شهاجراي طرح زوج و فرد  -2
 ضدعفونی کل خطوط مترو -3
 روز  بار در شبانه 3ضدعفونی ترمینال هاي مسافربري به صورت  -4
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مسافربري تبریز توسط شهرداري و نیروهاي شبکه بهداشت و  انجام تست غربالگري مسافران در ترمینالهاي -5
 هالل احمر

 

 

 

 

 

 

 

جریمه یک میلیون ریالی براي تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده هاي ممنوعه (سبز، زرد و قرمز) اخذ  -6
شهرها و  ها با کالن عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور و شوراي هماهنگی ترافیک استان مصوب در شوراي

 هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعالم شده است. محدوده
 LEZمنوعیت فعالیت تاکسیها در محدوده ترافیکی م -7
 ممنوعیت خروج تاکسیهاي برون شهري از تبریز  با هماهنگی پلیس راهور -8
 مسافر در صندلی عقب تاکسی  2 خودداري از سوار شدن بیش از -9

ت ابالغ نکات آموزشی جهت پیشگیري از ویروس کرونا توسط تاکسیرانان: عدم خدمت رسانی در صور -10
براي ضدعفونی  ٪70داشتن تب یا سرفه، استفاده از ماسک و دستکش و رعایت نکات بهداشتی، استفاده از الکل 

سطوح مختلف تاکسی، در اختیار گذاشتن مواد ضدعفونی به مسافرین براي ضدعفونی سطوح پرتماس در 
  POSتاکسی، تحویل نگرفتن اسکناس و سکه از مسافرین و استفاده از دستگاه 

ورودي و خروجی در فرودگاه تبریز توسط بهداشت مرزي   غربالگري و پایش روزانه و رصد کلیه مسافرین -11
 مستقر
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هزار ماسک به مسافران و  25توزیع بیش از  -12
هاي ریلی و  هاي اورژانسی در ایستگاه استقرار گروه

ابالغ دستورالعمل مراقبت تشخیص درمان و ارائه 
بالینی و انتقال بیماران مشکوك به مراکز خدمات 

درمانی با همکاري مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 
 و آموزش پزشکی و شرکت راه آهن

 

 

 گروه اقدامات فرهنگی و اجتماعی: -4

) در فضاي مجازي در راستاي "در خانه بخوانیم"هزار آزمون در مسابقه  18برگزاري پویش کتابخوانی ( -1
 خوانی فرهنگ کتاب و کتابارتقاي 
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سازي اوقات فراغت شهروندان در فضاي  منظور غنی و تولید آثار هنري به  "در خانه بمانیم"گزاري پویش بر -2
سازي  در راستاي آگاه مورد کلیپ و تیزر و بسته هاي آموزشی 5مورد پوستر و  50مجازي با انتشار بیش از 

 توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداري انجام گرفت. شهروندان و توجه به مباحث بهداشتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضدعفونی، توزیع نان رایگان، ضدعفونی  300CC هزار بسته پذیرایی، هشت هزار محلول 10تدارك و توزیع  -3
پرسنل  کارت هدیه صدهزار تومانی به پرستاران و 700مستمر مناطق محروم و کم برخوردار شهر  و نیز اهداي 

 درمانی بیمارستان ها توسط موکب العباس تبریز
سازمان فرهنگی، اجتماعی و  : در این برنامه تلویزیونی که با مشارکت"ورزش در خانه"تهیه برنامه تلویزیونی  -4

ورزشی شهرداري و صدا و سیماي آذربایجان شرقی تهیه شده است، از حرکات آرام به سخت آموزش داده 
ها، بخشی از فقر حرکتی و کمبود حرکات ورزشی را در  مندي از این آموزش ر مختلف با بهرهشود تا اقشا می

 شود. دوران قرنطینه خانگی جبران نمایند. این برنامه به صورت روزانه از طریق شبکه استانی سهند پخش می
کلیپ ویدیویی با حضور و هنرنمایی هنرمندان  4تولید  -5

ی، براي قدردانی از کادر پزشکی و سرشناس و محبوب موسیق
درمانی درگیر با ویروس کرونا به عنوان خط مقدم جبهه 
سالمت توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداري 

 و صدا و سیماي آذربایجان شرقی
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و اي جهت سالمت عمومی  هاي بهداشتی و توصیه گیري از فضاي تبلیغاتی شهر در راستاي ارائه پیام بهره -6
   پیشگیري از ابتال به ویروس کرونا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60نیروي داوطلب از شهروندان و کارکنان سازمانهاي مختلف و  120مرکز تولید ماسک توسط  5راه اندازي  -7
 داوطلب در خانه ي شخصی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر

توزیع اقالم بهداشتی و خوراکی بین گروه هاي هدف اجتماعی (خیران، نیروهاي بسیجی، گروه هاي مردمی و  -8
 هاي مردمی مختلف  اندازي پویش سمن ها) و تولید محصوالت اجتماعی آموزشی و راه

اجتماعی، فراهم آوردن زمینه سالمت شهروندان بوسیله آموزشهاي مراقبت هاي ویژه از قبیل فاصله گذاري  -9
ماندن در خانه، پیامهاي بهداشتی و... با انتشار پیام هاي تصویري براي مقابله با ویروس کرونا (بنر، تلویزیون 

 شهري و...)
 //:httpبخوانیم از طریق سایت سیتیزن تبریز به آدرس: _خانه_در#شرکت در آزمون کتاب خوانی  -10

tabriz.ircitizen  
 19انتشار مقاالت دستورالعمل عمومی پیشگیري از ابتالء به ویروس کوئید  -11
 تأکید بر رعایت بهداشت فردي  انتشار دستورالعمل هاي پیوستی وزارت بهداشت و درمان در قالب -12

http://citizen.tabriz.ir/
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هاي  توقف تمامی برنامه ها، همایش ها و گردهمایی و نمایشگاهها و همچنین چاپ و تکثیر بروشورها و پیام -13
 آموزشی در خصوص آشنایی با بیماري کرونا 

سازي فضاهاي عمومی مراکز فرهنگی هنري و ورزشی از جمله فرهنگسراها، خانه هاي  سازي و سالم پاك -14
ها، خانه هاي سالمت شهرداري با استفاده از مواد  انتظار، کتابخانه ها، کالس هاي سالمت، نمازخانه ها، سالن

 کننده  ضدعفونی 
 سازمان مدیریت پسماند هاي بی وقفه پاکبانان ساخت مستندي از تالش -15
حضور روحانیان ناظر در مراحل کفن و دفن متوفیان کرونایی وادي رحمت تبریز: نظارت بر مراحل شستشو،  -16
ه نماز میت و کفن و دفن جهت تامین آسایش روحی و روانی خانواده ي متوفیان توسط روحانیون انجام می اقام

 شود.
 

 

 

 

 

 

 

ارسال نقاشی، فایل صوتی، قصه، عکس و... متناسب با فرهنگ و سنت هاي محل سکونت خود  -17
  احمر هالل مجازي فضاي هاي سامانه به همراه تلفن بوسیله مند عالقه کودکان توسط 

 الیوهاي پخش الیوهاي اینستاگرامی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موضوع کرونا:  -18
کرونا هر شب از صفحه اینستاگرامی روابط   موضوع با تبریز پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط اینستاگرامی

ش می شود. اساتید این دانشگاه و مسئولین که به صورت زنده پخ @prtbzmedعمومی دانشگاه به آدرس: 
در این الیو اینستاگرامی حضور  21:45الی  21ستادي مبارزه با کرونا در آذربایجان شرقی هر شب از ساعت 

 یابند. می
تهیه و پخش بنر، بروشور، استند، فیلم و کلیپ هاي آموزشی در ایستگاه هاي پرتردد راه آهن و در داخل  -19

 ي در ابتداي سیر و در طول مسیرقطارهاي مسافر
 برگزاري کارگاه آموزشی مقابله با ویروس کرونا در ستاد مرکزي راه آهن تبریز -20
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 جدول اقدامات صورت گرفته در مهار ویروس کرونا  (تبریز)

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 گروه مدیریت

 فرهنگسراها و کلیه مراکز آموزشی و تربیتیها، کتابخانه ها،  تعطیلی مدارس و دانشگاه

 اعطاي بیمه بیکاري به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی 2

 اجراي طرح دورکاري براي کلیه کارمندان حوزه هاي ستادي 3

 اي و کلیه کسب و کار هاي پرخطر هاي بزرگ و زنجیره تعطیلی فروشگاه 4

 تعطیلی هفته بازار ها 5

 گذاري هوشمند براي صنوفی که تعطیل نیستند هاي بهداشتی و فاصله پروتکلاجراي  6

 درصد مردم شهرستان  90غربالگري  7

 سازماندهی و اجراي سیستم خدمات پخش مواد ضدعفونی کننده و تولید ماسک 8

9 
توزیع محلول و ژل ضدعفونی کننده در بین کارمندانی که مجبور به حضور در محل 

 هستندکار 

 ماه 2 مدت به کرونا بیماري شیوع علت به شهرداري صادره مجوزهاي اعتبار افزایش 10

 راه اندازي سامانه اي ویژه جستجوي اموات به صورت آنالین براي شهروندان 11

1  

 

 

 

گروه محیط زیست، 
 سالمت و ایمنی

 
 
 
 

 

 ضدعفونی مراکز فرهنگی و اجتماعی و اماکن ورزشی

 کل مناطق، محالت شهر و محوطه و پیرامون بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ضدعفونی 2

 ضدعفونی کل معابر و سرویسهاي بهداشتی عمومی سطح شهر به صورت مداوم 3

 اجراي گسترده عملیات الیروبی آبروها، کانال ها و مسیل هاي پیرامون شهر 4

 CNGضدعفونی تمامی جایگاههاي  5

6 
لزوم استفاده از ماسک و دستکش هاي یکبار مصرف و رعایت موارد بهداشتی و اصول 

 CNGایمنی توسط اپراتورهاي جایگاههاي 

 ایجاد تونل ضد عفونی توسط سازمان آتش نشانی 7
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

8 

گروه محیط زیست، 
 سالمت و ایمنی

 

هاي ضدعفونی کننده انفرادي  اسپري توزیع اقالم بهداشتی اعم از ماسک، دستکش،
 براي پاکبانان و راننده هاي تاکسی

 شهر سطح زباله هاي باکس زباله، دفن مرکز شهر، سطح ضدعفونی و گندزدایی 9

  

 تشدید مراحل ضدعفونی و اعمال تب سنجی مابین پاکبانان و کارمندان حوزه پسماند 10

 و جمع آوري پسماندهاي آنها با ماشین آالت مجهزضدعفونی منازل بیماران کرونایی  11

 جهت جمع آوري پسماندهاي خانگی 137اطالع رسانی شهروندان بیمار با مرکز  12

 کاهش هزینه هاي کفن و دفن متوفیان کرونایی 13

 آموزش هاي الزم و خرید تجهیزات یکبارمصرف مورد نیاز غساالن و کارگران تدفین 14

 تمام معابر وادي رحمت تبریزضدعفونی  15

16 
اندازي سیستم اتوماتیک شستشو و ضدعفونی اوزون ساز در ورودي میدان  نصب و راه

 بزرگ میوه و تره بار

 ضدعفونی هواپیماها و اتوبوس هاي جابجایی مسافر پس از هر پرواز 17

18 
سطوح مختلف ضدعفونی مناطق و سطوح ترمینالها، گیت وي و ایکس ري هاي پلیس، 

هواپیما، سطوح مختلف ساختمانهاي اداري، برج مراقبت پرواز و توزیع دستکش و مواد 
 ضدعفونی بین مسافران

19 
ضدعفونی کردن مستمر اماکن، ابینه و تجهیزات ایستگاهی و ضدعفونی کردن مستمر 

 قطارهاي مسافري و توزیع ژل ضدعفونی کننده در قطارها و ادارات کل مناطق ریلی

1 
گروه حمل و نقل و 

 ترافیک

 

تعطیلی خدمات دهی ناوگان حمل و نقل عمومی ( شرکت اتوبوسرانی و سازمان قطار 
 شهري و ترمینال بزرگ)

 اجراي طرح زوج و فرد خودروهاي شخصی شهروندان 2

 ضدعفونی کل خطوط مترو 3

 روز بار در شبانه 3ضدعفونی ترمینال هاي مسافربري به صورت  4
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

5 

 

 انجام تست غربالگري مسافران در ترمینالهاي مسافربري

6 
اخذ جریمه یک میلیون ریالی براي تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده هاي 

 ممنوعه

 LEZممنوعیت فعالیت تاکسیها در محدوده ترافیکی  7

 ممنوعیت خروج تاکسیهاي برون شهري از تبریز 8

 مسافر در صندلی عقب تاکسی 2خودداري از سوار شدن بیش از  9

 ابالغ نکات آموزشی جهت پیشگیري از ویروس کرونا توسط تاکسیرانان 10

 ورودي و خروجی در فرودگاه  غربالگري و پایش روزانه و رصد کلیه مسافرین 11

12 
هاي  اورژانسی در ایستگاه هاي هزار ماسک به مسافران و استقرار گروه 25توزیع بیش از 

 ریلی

1 

 
 

گروه فرهنگی و 
 اجتماعی

 
 

 

 )"در خانه بخوانیم"هزار آزمون در مسابقه 18برگزاري پویش کتابخوانی  ( 

2 
مورد پوستر و  50و تولید آثار هنري (انتشار بیش از  "در خانه بمانیم"برگزاري پویش 

 مورد کلیپ و تیزر و بسته هاي آموزشی ) 5

3 
ضدعفونی، نان رایگان، ضدعفونی  300CCتدارك و توزیع بسته پذیرایی، محلول 

مستمر مناطق محروم و کم برخوردار شهر و اهداي کارت هدیه پرستاران و پرسنل 
 درمانی توسط موکب العباس تبریز

 "ورزش در خانه"تهیه برنامه تلویزیونی  4

 سرشناس و محبوب موسیقی عاشیقیکلیپ ویدیویی با حضور هنرمندان  4تولید  5

6 
اي جهت  هاي بهداشتی و توصیه گیري از فضاي تبلیغاتی شهر در راستاي ارائه پیام بهره

 سالمت عمومی

 مرکز تولید ماسک توسط نیروهاي داوطلب از شهروندان 5راه اندازي  7

 توزیع اقالم بهداشتی و خوراکی بین گروه هاي هدف اجتماعی 8
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

9 

گروه فرهنگی و 
 اجتماعی

 

فراهم آوردن زمینه سالمت شهروندان بوسیله آموزشهاي مراقبت هاي ویژه از قبیل 
فاصله گذاري اجتماعی، ماندن در خانه، پیامهاي بهداشتی و... با انتشار پیام هاي 

 تصویري براي مقابله باکرونا (بنر، تلویزیون شهري و...)

 بخوانیم از طریق سایت سیتیزن تبریز_خانه_در#در آزمون کتاب خوانی  شرکت 10

 19انتشار مقاالت دستورالعمل عمومی پیشگیري از ابتالء به ویروس کوئید  11

12 
تأکید بر رعایت   انتشار دستورالعمل هاي پیوستی وزارت بهداشت و درمان در قالب

 بهداشت فردي

13 
همایش ها و گردهمایی و نمایشگاهها و همچنین چاپ وتکثیر توقف تمامی برنامه ها، 

 هاي آموزشی در خصوص آشنایی با بیماري کرونا بروشورها و پیام

14 
سازي فضاهاي عمومی مراکز فرهنگی هنري و ورزشی از جمله  سازي و سالم پاك

 ..هاي انتظار، کتابخانه ها و. فرهنگسراها، خانه هاي سالمت، نمازخانه ها، سالن

 سازمان مدیریت پسماند هاي بی وقفه پاکبانان ساخت مستندي از تالش 15

 حضور روحانیان ناظر در مراحل کفن و دفن متوفیان کرونایی وادي رحمت تبریز 16

17 
ارسال نقاشی، فایل صوتی، قصه، عکس و... متناسب با فرهنگ و سنت هاي محل 

 احمر هالل مراکز به کودکان سکونت خود توسط 

18 
پخش الیوهاي اینستاگرامی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موضوع ویروس 

 کرونا

19 
تهیه و پخش بنر، بروشور، استند، فیلم و کلیپ هاي آموزشی در برخی از ایستگاه هاي 

 پرتردد راه آهن و در داخل قطارهاي مسافري در ابتداي سیر و در طول مسیر

 کارگاه آموزشی مقابله با ویروس کرونا در ستاد مرکزي راه آهن تبریزبرگزاري  20
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 AHVAZ                 اهواز    
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 مقدمه

 18بیمار رسیده است. از ابتداي اسفند ماه و در  78در استان خوزستان آمار ابتال به ویروس کرونا به یک هزار و 
موارد سندروم شدید تنفسی اوج گرفت. اگر چه شیب میزان مبتالیان در خوزستان از کشور کمتر فروردین  20و 

 است اما رو به افزایش است.

مورد اول مبتال به ویروس کرونا در استان که سابقه مسافرت به خارج از استان و سپس بازگشت به استان  200
 داشتند.

نفر مثبت و  78تست کرونا گزارش شده که از این تعداد یک هزار و مورد آزمایش و  186هزار و 4تا کنون تعداد 
 فوتی بود. 126بستري و  180مورد و  772موارد بهبودي 

و  44تا  30و بعد  59تا  45درصد آقایان بودند؛ ابتال بیشتر در گروه سنی  48درصد افراد مبتال بانوان و  52
 سال است. 74تا  60سپس مربوط به گروه سنی 

درصد فوتی ها  72درصد نداشتند و  55صد افراد مبتال به کرونا در خوزستان، بیماري زمینه اي داشتند و در 45
 30درصد مبتالیان مربوط به بیماران قلبی عروقی و  34مربوط به کسانی است که بیماري زمینه اي دارند، که 

 ر میانگین سنی باال است.درصد دیابت و بعد فشار خون و ریوي است؛ همچنین آمار ابتال و فوت د

اند که آمار اهواز غرب در  مبتال شده 94و دزفول  97، خرمشهر 186مورد و در غرب اهواز  194در شرق اهواز 
 حال نزدیک شدن به آمار اهواز شرق است.

اما درصد دید و بازدید مردم اهواز در ایام تعطیالت کم شد  85آمار اهواز نسبت به هفته قبل شیب تندي داشت؛ 
 درصد موارد ابتال را به ویژه در اهواز غرب باال برد و این نگران کننده است. 15همان 
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 گروه اقدامات مدیریتی: -1

 ـ تشکیل ستاد پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا در شهرداري اهواز1

 .گردید تشکیل اهوازبا دستور شهردار اهواز ستاد پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا در شهرداري 

 ـ اپلیکیشن موبایل نقشه اهواز جهت شناسایی نواحی پر ازدحام و اجتناب از حضور2

سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اهواز اقدام به ایجاد الیه اي بر روي نقشه شهر اهواز کرده است. 
 ه داراي خطر باالي سرایت بیماري هستند را دارد.این الیه توانایی نمایش مراکز پرتردد و پرتجمع شهر اهواز را ک

 نوبت بندي فعالیت نیروهاي شهرداريـ 3

شهرداري براي حفظ سالمت کارکنان خود و پیشگیري از گسترش ویروس کرونا نسبت به نوبت بندي فعالیت 
 .نیروها و ارائه خدمات به شهروندان اقدام کرده است

 هـ بخشودگی سه ماهه عوارض کسب و پیش4

پس از شیوع کرونا و در آستانه تعطیالت نوروزي، بازار اهواز نیز همچون سایر شهرهاي کشور با رکود در خرید و 
فروش مواجه شد. در این راستا موسی شاعري شهردار اهواز در حمایت از مشاغل، اصناف و کسبه بازار الیحه 

 د.کسب و پیشه را به شوراي شهر تقدیم کر ماهه عوارض 3بخشودگی 

ـ تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، تمامی مراکز ورزشی، تاالرها و برنامه هاي هنري و فرهنگی، آرایشگاه ها، 5 
سلف سرویس ها  

 

 

 

 

 

 ـ اجراي طرح دورکاري براي کارمندان 6

طرح دورکاري براي کارمندان به ویژه زنان باردار، زنان داراي فرزند کوچک و شیرخواره و کارمندان مبتال به  
 بیماري هاي زمینه اي در اهواز اجرا گردیده است.
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 گروه اقدامات محیط زیست، سالمت و ایمنی:  -2

 کارگاه اقتصاد مقاومتی براي ساخت ماسک  40ـ راه اندازي 1

 شوند. ا در حاشیه شهرها و میان گروه هاي جهادي توزیع میاین ماسک ه

 (محافظ صورت) و تجهیزات حفاظتی جهت کادر درمان از طریق خیرینراه اندازي کارگاه تولید شیلد  -2

شود.  ها و مراکز درمانی توزیع می شود و بخشی از آن در بیمارستان شیلد در این کارگاه تولید می 300روزانه 
 .شود می تامین مواد اولیه از طریق خیرین تامینهزینه 

 ـ راه اندازي کارگاه تولید الکل3

 ها و دوره گردها  هاي جهادي، پمپ بنزین ـ تولید و توزیع دستکش میان گروه4

  کننده و بهداشتی براي مناطق محروم و دوخت ماسک و لباس بیمارستانی ـ تهیه مواد ضدعفونی 5

 اران در مراکز درمانیـ تریاژ و جداسازي بیم6

اهواز از همان روزهاي ابتدایی شیوع بیماري، در تمام مراکز درمانی تریاژ از بدو ورود و جداسازي بیماران تنفسی 

 .و غیر تنفسی را اجرایی کرد
 خریداري دستگاه ونتیالتور (تهویه مکانیکی) جهت مراکز درمانیـ 7
 ـ ممنوع المالقات نمودن بیماران و تعطیلی کلینیک هاي تخصصی 8

 (اورژانس پیش بیمارستانی) و تیم واکنش سریع  EOCـ تشکیل واحد  9

تیم واکنش سریع با حضور کارشناسان خبره بهداشت و به منظور کنترل، آموزش و پایش افرادي که با بیماران 
ه اند تشکیل شده، نظارت بر عملکرد تیم واکنش سریع بر عهده  مشکوك در محل کار و یا منزل در تماس بود

EOC  توسط که مواردي  و بوده  EOC  به عنوان موارد مشکوك یا محتمل یا تایید شده معرفی می شوند
 در الزم هاي آموزش و اقدامات و شده اعزام فرد منزل یا کار محل به تیم و شده پایش  توسط تیم واکنش سریع

 .دهند می انجام را بعدي هاي پیگیري و ضدعفونی و گندزدایی و پیشگیري زمینه

 شناسایی شاغلین پر خطر شرکتها از طریق بررسی پرونده هاي موجود در طب صنعتیـ 10

در جهت کاهش حضور کارکنان در مکان هاي اداري شلوغ که مقرر شد شاغلین پرخطر شرکتها ترخیص شده و 
 اداري پرتردد به حداقل برسد. حضور کارکنان در مکان هاي
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ـ برنامه ریزي هاي ویژه در جهت افزایش زمان حضور کارکنان عملیاتی در دکل ها و کنترل شدید ورود و 11
خروج به دکل ها و مقرر شده در صورت امکان مدت حضور کارکنان اقماري در هر نوبت کاري افزایش یابد، 

 گواهی بایستی عالوه به گردد، تأیید پزشک توسط باید دکل به ماعزا  گواهی سالمت کارکنان اقماري قبل از
قرر شده م همچنین. شود صادر نیز شوند می اعزام ها دکل به ماموریتی صورت به که کارکنانی جهت سالمت

 نظارت پزشکان در تمامی درمانگاههاي صنعتی و اردوگاههاي پشتیبانی حفاري و دکل ها افزایش یابد.
 ها و مشارکت در غربالگري مردم  گروه جهادي براي ضدعفونی کردن خیابان 1400ـ همکاري بیش از 12

 ـ روند ضد عفونی و پاکسازي محله به محله شهر با دستور شهردار اهواز13

ضد عفونی کردن معابر، مکان هاي ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، مراکز درمانی، بیمارستان ها، ادارات، تأسیسات 
 هاي اتوبوس و مبلمان شهري به صورت شبانه روزي انجام میگردد. ري، ایستگاهشه

 بین کارکنان شهرداري بصورت روزانهـ توزیع ماسک، دستکش و الکل 14 

 ها و اماکن عمومی شهر اهواز ها، بوستان ممنوع کردن برپایی چادر مسافرتی در پاركـ 15

 ـ تعطیلی پارك شهربازي و گندزدایی پارکها16
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گروه اقدامات حمل و نقل و ترافیک: -3   

 تهیه و توزیع بروشور و تراکت اطالع رسانی در تمامی ایستگاه ها و خطوط تاکسی سطح شهر:ـ 1

در تمامی ایستگاه ها و خطوط تاکسی سطح شهر اهواز، بروشور و تراکت اطالع رسانی جهت افزایش سطح 
 تاکسی و شهروندان بروشور و تراکت اطالع رسانی تهیه و توزیع می گردد.اطالعات عمومی رانندگان 

 تهیه و توزیع دستکش، ماسک و مواد ضد عفونی کننده، جهت استفاده رانندگان تاکسیـ 2

 ـ ساخت و راه اندازي تونل، مخصوص عملیات ضد عفونی و گند زدائی خودروهاي تاکسی3

عفونی و گند زدائی خودروهاي تاکسی در ایستگاه شهید فهمیده و شهرداري اهواز تونل، مخصوص عملیات ضد 
 میدان بسیج را راه اندازي کرده است.

 هاي درون شهري و پایانه ها، تاکسی ها  ـ ضدعفونی روزانه ناوگان حمل و نقل عمومی، محیط اتوبوس4

 ـ ممنوعیت ورود مسافران نوروزي به اهواز 5 

 هاي شهري متوقف نمودن فعالیت اتوبوسـ 6 

  حرارتی اسکنرهاي و دیجیتال هاي دستگاه با فرودگاه در پرسنل و مسافران غربالگري و سنجی تب ـ7 

 کردن فرودگاه اهواز یو ضدعفون یـ گندزدائ8

گیت هاي پلیس و سپاه، چرخ  یبازرس ي، سبدهایو گندزدایی محوطه فرودگاهی و ترمینال داخل یضدعفون
ها، نوار نقاله ها، دفاتر شرکت هاي هواپیمایی و جمع آوري کلیه آبسردکن ها و  یهاي حمل بار، ویلچر ها، صندل

اتوبوس ها،  یشرکت هاي هندلینگ و گندزدائ  بستن درب اتاق هاي سیگار، انجام عملیات ضدعفونی توسط
توزیع لوازم بهداشتی (ماسک و مواد ضدعفونی کننده) و... در فرودگاه اهواز تجهیزات و  حمل بار و سایر يپالتها

 انجام می گیرد.

 هاي قطار  ها و واگن ـ ضدعفونی نمودن ایستگاه8

هاي قطار، کنترل مسافران ورودي و خروجی و ضدعفونی نمودن  هاي ویژه در ایستگاه با مستقر نمودن گروه
 میگردد. هاي قطار انجام ها و واگن ایستگاه

 مسافربري هاي پایانه ـ ضدعفونی کردن9
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 ـ گروه اقدامات فرهنگی و اجتماعی:4

 ـ توزیع بسته هاي غذایی میان مستمندان1

بسته غذایی میان خانواده هاي نیازمند توزیع شده است. همچنین در ماه مبارك رمضان نیز  400تا  300حدود 
 خواهند شد. بسته هاي غذایی تهیه و توزیع

 شاپور اهواز کرونا در دانشگاه جندي ویروسقرارگاه فرهنگی مبارزه با  اندازي راه ـ2 

هایی توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز براي ایجاد روحیه در بین مردم و ی هماهنگ
 کارکنان در مقابله با حرکت رقص برخی پرسنل تهیه شده است.

 هاي اهواز  سین براي بیمارستان سفره هفت 35تهیه ـ 3

هاي اهواز تهیه گردید تا فضاي فرهنگی متناسب با این شرایط براي  سین براي بیمارستان سفره هفت 35
 کارکنان فراهم شود.

ارسال پیامک هاي اطالع رسانی به رانندگان تاکسی جهت ارتقاء و افزایش سطح اطالعات عمومی رانندگان ـ 4
 کسیتا

جهت ارتقاء و افزایش سطح اطالعات عمومی رانندگان تاکسی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی از طریق 
 سامانه پیامکی، اقدام به ارسال پیامک هاي اطالع رسانی کرد 
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جهت سطح شهر تاکسیرانی تهیه و توزیع بروشور و تراکت اطالع رسانی در تمامی ایستگاه ها و خطوط ـ 5
 و شهروندان رانندگانآگاهی 

 هاي شهر اهواز به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان آموزشی پیشگیري در پایانه هاي بنر نصب ـ 6
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 جدول: اقدامات انجام شده در شهر اهواز

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 خدمات مدیریت

 شهرداري اهواز تشکیل ستاد پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا در

2 
اپلیکیشن موبایل نقشه اهواز جهت شناسایی نواحی پر ازدحام و اجتناب از 

 حضور

 نوبت بندي فعالیت نیروهاي شهرداري 3

 ماهه عوارض کسب و پیشه 3بخشودگی  4

5 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، تمامی مراکز ورزشی، تاالرها و برنامه هاي 

 آرایشگاه ها، سلف سرویس هاهنري و فرهنگی، 

 اجراي طرح دورکاري براي کارمندان 6

1 

 

 محیط زیست، سالمت و ایمنی

 

 

 

 کارگاه اقتصاد مقاومتی براي ساخت ماسک 40راه اندازي 

 (محافظ صورت) و تجهیزات حفاظتیراه اندازي کارگاه تولید شیلد  2

 راه اندازي کارگاه تولید الکل 3

4 
ها و  هاي جهادي میان پمپ بنزین توزیع دستکش توسط گروهتولید و 

 دوره گردها
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

5 

 محیط زیست، سالمت و ایمنی

 

کننده و بهداشتی براي مناطق محروم و دوخت ماسک  تهیه مواد ضدعفونی
 و لباس بیمارستانی

 تریاژ و جداسازي بیماران در مراکز درمانی 6

 دستگاه ونتیالتور (تهویه مکانیکی) جهت مراکز درمانیخریداري  7

 ممنوع المالقات نمودن بیماران و تعطیلی کلینیک هاي تخصصی 8

 (اورژانس پیش بیمارستانی) و تیم واکنش سریع EOCتشکیل واحد   9

10 
شناسایی شاغلین پر خطر شرکتها از طریق بررسی پرونده هاي موجود در 

 طب صنعتی

11 
برنامه ریزي هاي ویژه در جهت افزایش زمان حضور کارکنان عملیاتی در 

 دکل ها و کنترل شدید ورود و خروج به دکل ها

12 
ها و  گروه جهادي براي ضدعفونی کردن خیابان 1400همکاري بیش از 

 مشارکت در غربالگري مردم

 اهوازروند ضدعفونی و پاکسازي محله به محله شهر با دستور شهردار  13

 بین کارکنان شهرداري به صورت روزانهتوزیع ماسک، دستکش و الکل  14

15 
ها و اماکن عمومی  ها، بوستان ممنوع کردن برپایی چادر مسافرتی در پارك

 شهر اهواز
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

 تعطیلی پارك شهربازي و گندزدایی پارکها  16

1 

 

 

 حمل و نقل و ترافیک

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و توزیع بروشور و تراکت اطالع رسانی در تمامی ایستگاه ها و خطوط 
 تاکسی سطح شهر

2 
تهیه و توزیع دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کننده، جهت استفاده 

 رانندگان تاکسی

3 
ساخت و راه اندازي تونل، مخصوص عملیات ضدعفونی و گندزدائی 

 خودروهاي تاکسی

4 
هاي درون  ناوگان حمل ونقل عمومی، محیط اتوبوسضدعفونی روزانه 

 شهري و پایانه ها، تاکسی ها

 ممنوعیت ورود مسافران نوروزي به اهواز 5

 هاي شهري متوقف نمودن فعالیت اتوبوس 6

 و... تب سنجی و غربالگري مسافران و پرسنل با دستگاه هاي دیجیتال 7

8 
هاي قطار و کنترل مسافران ورودي  ایستگاههاي ویژه در  مستقر کردن گروه

 هاي قطار ها و واگن و خروجی و ضدعفونی نمودن ایستگاه

 مسافربري هاي پایانه ضدعفونی کردن 9

 توزیع بسته هاي غذایی میان مستمندان فرهنگی و اجتماعی 1
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

2 

 فرهنگی و اجتماعی

شاپور  در دانشگاه جندي مبارزه با ویروس کروناقرارگاه فرهنگی  اندازي راه
 اهواز

 هاي اهواز سین براي بیمارستان سفره هفت 35تهیه  3

 ارسال پیامک هاي اطالع رسانی به رانندگان تاکسی 4

5 
تهیه و توزیع بروشور و تراکت اطالع رسانی در تمامی ایستگاه ها و خطوط 

 تاکسیرانی

 هاي شهر آموزشی پیشگیري در پایانه هاي نصب بنر 6



 معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

 دفتر برنامه و بودجه

  

۷۸ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Shiraz                                    شیراز
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 مقدمه :

عبدالرسول همتی معاون بهداشت و سخنگوي دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: از ابتداي شیوع بیماري 
آزمایشگاه تشخیصی و تالش شبانه روزي همکاران ما در کادر درمانی بیمارستان علی با راه اندازي  19کویید

 شناسایی و بستري شد. 9/12/98اصغر شیراز، اولین ابتالي به ویروس کرونا در تاریخ 

دکتر محمد مهدي آراسته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: خوشبختانه مردم استان فارس 
 هاي آنان در خانه مانده اند. با جامعه بهداشت و درمان و مسئوالن دارند و با در نظر گرفتن توصیههمکاري خوبی 

 نسبت فارس استان وضعیت که شده باعث امر همین و است خلوت ها خیابان که کنیم می وي ادامه داد: مشاهده
 .باشد بهتر دیگر استانهاي به

 

 استان فارس 28/1/98تاریخ جدول وضعیت مبتالیان ویروس کرونا تا 

 مبتالیان تعداد کل جدید مبتالیان بهبود یافتگان فوتی ها تعداد کل

 2327 101 01/98/ 28 تا1نفر 551 64
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 اقدامات انجام شده در جهت مبارزه با ویروس کرونا
 

 گروه اقدامات مدیریتی:  -1
با انجام فعالیتهاي دورکاري از ویدئو کنفرانس محدودیت در حضور پرسنل شهرداري در بخش ستادي  .1

 در صورت امکان
 لغو تمامی نشستها و جلسات عمومی .2
تهیه، تنظیم و ابالغ دستور العمل هاي بهداشتی جهت کلیه کارکنان شهرداري و پایش دستورالعمل  .3

از پرینت هاي صادره با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی (عدم نیاز به ثبت اثر انگشت، عدم استفاده 
 کاغذي، ممنوعیت هرگونه پذیرایی در شهرداري، عدم استفاده از غذاي بیرون بر و...)

 الزام پرسنل به استفاده از ماسک، دستکش و محلول ضد عفونی .4
 امضاي تفاهم نامه همکاري بین شهرداري با دانشگاه علوم پزشکی براي مقابله با ویروس کرونا .5
 ن حمل و نقل درون شهريارائه آموزشهاي الزم به رانندگا .6
 توزیع اقالم بهداشتی بین پرسنل و مراجعه کنندگان به شهرداري .7
راه اندازي سامانه شهروندسپاري (ثبت و پیگیري درخواست هاي عدم خالف، پایانکار، پروانه و  .8

 استعالمات به صورت رایگان از طریق سامانه)
 ر سطح شهرداريتشکیل کمیته ویژه پیشگیري و مبارزه با ویروس کرونا د .9

 ایجاد مرکز تست حرارتی بدن در پایانه کاراندیش  .10
 تخصیص اعتبار الزم جهت تهیه اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده با هماهنگی مراجع بهداشتی  .11
میلیارد تومان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا و باال بردن سطح ایمنی و  9اختصاص   .12

 شیراز بهداشت عمومی در سطح شهر
 راه اندازي سامانه ثبت سی تی اسکن مبتالیان به ویروس کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز  .13
 تخت براي مراقبت بعد از ترخیص بیماران کرونایی در شیراز 100اختصاص   .14
 رزمایش ارتش در کنترل و پایش بیماري ویروس کرونا درشیراز  .15
 ها در شیراز ضدعفونی هوشمند بانک  .16
 میلیارد تومان کمکهاي معیشتی سپاه فجر فارس به خانواده هاي نیازمندان 12 اختصاص  .17
 عضویت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طرح سازمان بهداشت جهانی براي درمان کرونا   .18
 تقدیم الیحه بخشش اجاره دست فروشان روزـبازارها تا پایان شهریور توسط شهرداري شیراز  .19
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 روزـبازارها در سامانه هایی که دولت جهت پرداخت یارانه اعالم نمودهثبت نام دست فروشان   .20
 تعطیلی اغذیه فروشی ها و بازارچه هاي تحت مدیریت شهرداري  .21
 137ثبت و پیگیري کلیه خدمات اداري شهرداري شیراز از طریق سامانه   .22
 عدم انعقاد قرداد پروژه هاي عمرانی جدید  .23
 تشکیل صندوق ذخیره مالی جهت استفاده در مواقع بحران      .24
 لغو موقت نماز جماعت در محیط هاي اداري  .25
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 گروه اقدامات حمل و نقل و ترافیک:  -2
اقدام پیشگامانه مدیریت کالن استان در کنترل و محدود کردن رفت و آمد خودروها در مبادي ورودي  .1

  شهر.
انتظامی در قالب همکاري کنترل کلیه مبادي ورودي به استان فارس و شهر شیراز با همکاري عوامل  .2

 گشت هاي نظارت و بازرسی حوزه حمل و نقل درون شهري و تمدید آن.
پیشگامی شیراز در تعطیلی فعالیت سرویسهاي حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس و مترو در سطح  .3

 کشور.
 ادامه تعطیلی مترو و اتوبوس در شیراز. .4
 ري با حفظ حقوق و مزایا.درصدي به کارگیري خودروهاي استیجاري شهردا 50کاهش  .5
 جمع آوري دوچرخه هاي بیدود (دوچرخه هاي هوشمند). .6

 

           

 

 

    

 

 

                   

 تعطیلی مترو در شیراز                                                   
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 گروه اقدامات محیط زیست، سالمت و ایمنی:  -3
معابر و مبلمان شهري، اماکن عمومی، بوستانها، ساختمانهاي شهرداري، گندزدایی و ضدعفونی کلیه  .1

 پایانه هاي مسافربري، بازارچه هاي محلی، پمپ هاي بنزین، میادین میوه و تره بار و... .
 استمرار ضدعفونی معابر و اماکن در راستاي پیشگیري از شیوع ویروس کرونا. .2
 ندیش.ایجاد مرکز تست حرارتی بدن در پایانه کارا .3
 تعطیلی پروژه هاي عمرانی شهرداري در راستاي کاهش و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا. .4
 تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده بین رانندگان تاکسی. .5
 تهیه و توزیع اقالم بهداشتی بین پرسنل و مراجعه کنندگان به شهرداري. .6
 ی و ورزشی.تعطیلی کلیه بوستان ها و مراکز تفریح .7
 توزیع بسته هاي بهداشتی بین پاکبانان و کارگران. .8
 طراحی سیستم افشانه مجهز و با سرعت کاربردي. .9

 طراحی و ساخت تونل ضدعفونی با امکانات ویژه.  .10
 . تونل ضدعفونی خودرو 11راه اندازي   .11
و برقراري اتخاذ تدابیر ویژه جهت تدفین موارد فوت بر اثر ویروس کرونا (تعیین مکان مشخص   .12

 محدودیت تجمع افراد در مراسم خاکسپاري و اعمال دستوالعمل هاي بهداشتی).
همکاري سازمان آتشنشانی با دانشگاه علوم پزشکی جهت ضدعفونی بیمارستانها و مراکز درمانی به   .13

 صورت روزانه.
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 گروه اقدامات فرهنگی و اجتماعی:  -4        

 هزار بسته بهداشتی و توزیع آن بین محالت کم برخوردار. 30تهیه  .1
 پیشگامی شهرداري شیراز در تعطیلی تمام اماکن عمومی در اختیار این دستگاه. .2
 عمومی فرهنگی، ورزشی، آموزشی شهري.  تعطیلی اماکن .3
 سراها، قرائت خانه ها، کتابخانه ها و ورزشگاهاي متعلق به شهرداري.تعطیلی کلیه فرهنگ  .4
تهیه محتواي آموزشی مرتبط با ویروس کرونا از طریق تولید داخلی و سفارش به بخش خصوصی جهت  .5

  اطالع رسانی بیشتر شهروندان.
مبارزه با ویروس استفاده از تابلو ها، بیلبوردها و کلیه فضاهاي تبلیغات شهري در خصوص اطالع رسانی  .6

 کرونا.
 اختصاص سه تلویزیون شهري به منظور ارائه اطالعات مربوط به ویروس کرونا به شهروندان. .7
 تهیه رادیو مجازي نواي نو با رویکرد فرهنگی و ورزشی. .8
 طراحی و تولید اپلیکشن شیرازبان جهت پر کردن اوقات فراغت شهروندان. .9

 روس کرونا و راههاي جلوگیري از ابتال و شیوع آن.    بروشور با موضوع وی 10.000تهیه و چاپ  .10
 ارائه آموزش هاي الزم به پرسنل سازمان پسماند جهت حفظ سالمت آنان. .11
ارائه آموزشهاي الزم در خصوص مراقبت هاي بهداشتی جهت فروشندگان و مشتریان غرفه هاي میوه و  .12

 تره بار.
 فرهنگی اجتماعی شهرداري.ماسک به صورت روزانه توسط سازمان  25000تولید   .13
 سالمت در فضاي مجازي.   اندازي پویش مردمی شکرانه راه .14
سال سن از اقشار کم  60تهیه بسته هاي بهداشتی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی براي افراد باالي   .15

 برخوردار اجتماعی.
 جمع آوري و انجام تست کرونا از معتادان متجاهر و کودکان کار.  .16
 گرم و ماسک و دستکش براي معتادین متجاهر. تهیه غذاي  .17
به شهروندان با  یدرمان یاطالع رسانی جهت ارائه اطالعات بهداشت یفضاي فیزیک 100اختصاص   .18

 همکاري دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
تشریح اقدامات مربوط به ویروس کرونا با استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعی استان از جمله صدا و   .19

 مرکز فارس.سیماي 
 تن سیب صادراتی از شهرستان سپیدان به بیمارستان علی اصغر شیراز. 3بیش از  ياهدا  .20
 میلیون ریال کمک هاي مردم شیراز به آسیب دیدگان ویروس کرونا.     837میلیارد و  70اهداي   .21
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 اختصاص دو روز حقوق مدیران علوم پزشکی براي مقابله با ویروس کرونا.  .22
 از حقوق پرسنل سپاه احمدبن موسی (ع) به آسیب دیدگان ویروس کرونا.درصد  20ص اختصا .23
 (صفحات مجازي شیراز براي مستاجران آستین باال زدند). هم  هوادارـ#ایجاد هشتگ  .24
آماده سازي اسکان اضطراري افراد مشکوك به ابتال به ویروس کرونا توسط شهرداري و ارگانهاي   .25

 مدیریت شهري.
 رصد روزآمد مطالب و اخبار معتبر خارجی (بررسی روزانه تارنماي وزارت بهداشت ایران و چین).             .26
 بمانیم در فضاي مجازي._خانه_در#راه اندازي پویش مردمی با ایجاد هشتگ   .27
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 جدول اقدامات شیراز

 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیت در حضور پرسنل شهرداري در بخش ستادي با انجام فعالیتهاي دورکاري 
 و استفاده از ویدئو کنفرانس در صورت امکان

 تمامی نشستها و جلسات عمومیلغو  2

3 

تهیه، تنظیم و ابالغ دستور العمل هاي بهداشتی جهت کلیه کارکنان شهرداري و 
پایش دستورالعمل هاي صادره با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی (عدم نیاز به ثبت 
اثر انگشت، عدم استفاده ار پرینت کاغذي، ممنوعیت هرگونه پذیرایی در شهرداري، 

 فاده از غذاي بیرون بر و ...)عدم است

 الزام پرسنل به استفاده از ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی 4

5 
امضاي تفاهم نامه همکاري بین شهرداري و دانشگاه علوم پزشکی براي مقابله با 

 ویروس کرونا

 ارائه آموزشهاي الزم به رانندگان حمل و نقل درون شهري 6

 بین پرسنل و مراجعه کنندگان به شهرداريتوزیع اقالم بهداشتی  7

8 
راه اندازي سامانه شهروندسپاري (ثبت و پیگیري درخواست هاي عدم خالف، 

 پایانکار، پروانه و استعالمات به صورت رایگان از طریق سامانه)

 تشکیل کمیته ویژه پیشگیري و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرداري 9

 حرارتی بدن در پایانه کاراندیشایجاد مرکز تست  10

11 
تخصیص اعتبار الزم جهت تهیه اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده با هماهنگی 

 مراجع بهداشتی

 میلیارد تومان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 9اختصاص  12

13 
دانشگاه علوم راه اندازي سامانه ثبت سی تی اسکن مبتالیان به ویروس کرونا در 

 پزشکی شیراز
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

14 

 

 تخت براي مراقبت بعد از ترخیص بیماران کرونایی در شیراز 100اختصاص 

 رزمایش ارتش در کنترل و پایش بیماري ویروس کرونا در شیراز 15

 ها در شیراز ضدعفونی هوشمند بانک 16

کمکهاي معیشتی سپاه فجرفارس به خانواده هاي میلیارد تومان  12اختصاص   17
 نیازمندان

عضویت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طرح سازمان بهداشت جهانی براي درمان  18
 کرونا

تقدیم الیحه بخشش اجاره دست فروشان روزـ بازارها تا پایان شهریور توسط  19
 شهرداري شیراز

در سامانه هایی که دولت جهت پرداخت یارانه ثبت نام دست فروشان روزـ بازارها  20
 اعالم نموده

 تعطیلی اغذیه فروشی ها و بازارچه هاي تحت مدیریت شهرداري 21

 137ثبت و پیگیري کلیه خدمات اداري شهرداري شیراز از طریق سامانه  22

 عدم انعقاد قرداد پروژه هاي عمرانی جدید 23

 استفاده در مواقع بحران تشکیل صندوق ذخیره مالی جهت 24

 لغو موقت نماز جماعت در محیط هاي اداري 25



 انسانی معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه

 دفتر برنامه و بودجه

 

۸۸ 

 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

1 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات حمل و نقل

 

اقدام پیشگامانه مدیریت کالن استان در کنترل و محدود کردن رفت و آمد خودروها 
 در مبادي ورودي شهر

2 
شهر شیراز با همکاري عوامل کنترل کلیه مبادي ورودي به استان فارس و 

همکاري گشت هاي نظارت و بازرسی حوزه حمل و نقل درون  قالب در  انتظامی
 شهري و تمدید آن

3 
پیشگامی شیراز در تعطیلی فعالیت سرویس هاي حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس 

 و مترو در سطح کشور

 ادامه تعطیلی مترو و اتوبوس در شیراز 4

5 
درصدي به کارگیري خودروهاي استیجاري شهرداري با حفظ حقوق و  50کاهش 

 مزایا

 جمع آوري دوچرخه هاي بیدود (دوچرخه هاي هوشمند) 6

1 

 محیط زیست،

 سالمت و ایمنی

گندزدایی و ضدعفونی کلیه معابر و مبلمان شهري، اماکن عمومی، بوستانها، 
بازارچه هاي محلی، پمپ هاي بنزین، ساختمانهاي شهرداري، پایانه هاي مسافربري، 

 میادین میوه و تره بار و...

 استمرار ضدعفونی معابر و اماکن در راستاي پیشگیري از شیوع ویروس کرونا 2

 ایجاد مرکز تست حرارتی بدن در پایانه کاراندیش 3

4 
ویروس تعطیلی پروژه هاي عمرانی شهرداري در راستاي کاهش و قطع زنجیره انتقال 

 کرونا

 تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده بین رانندگان تاکسی 5
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

6 

 محیط زیست،

 سالمت و ایمنی

 تهیه و توزیع اقالم بهداشتی بین پرسنل و مراجعه کنندگان به شهرداري

 تعطیلی کلیه بوستانها و مراکز تفریحی و ورزشی 7

 توزیع بسته هاي بهداشتی بین پاکبانان و کارگران 8

 طراحی سیستم افشانه مجهز و با سرعت کاربردي 9

 طراحی و ساخت تونل ضدعفونی با امکانات ویژه 10

  تونل ضدعفونی خودرو 11راه اندازي  11

12 
 اتخاذ تدابیر ویژه جهت تدفین موارد فوت بر اثر ویروس کرونا (تعیین مکان مشخص
و برقراري محدودیت تجمع افراد در مراسم خاکسپاري و اعمال دستوالعمل هاي 

 بهداشتی)

13 
همکاري سازمان آتشنشانی با دانشگاه علوم پزشکی جهت ضدعفونی بیمارستانها و 

 مراکز درمانی به صورت روزانه

1  

 

 فرهنگی و اجتماعی

 

 

 کم برخوردارهزار بسته بهداشتی و توزیع آن بین محالت   30تهیه 

 پیشگامی شهرداري شیراز در تعطیلی تمام اماکن عمومی در اختیار این دستگاه 2

 عمومی فرهنگی، ورزشی، آموزشی شهري  تعطیلی اماکن 3
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 عنوان گروه اقدامات ردیف

4 

 فرهنگی و اجتماعی

 

به تعطیلی کلیه فرهنگ سراها، قرائت خانه ها، کتابخانه ها و ورزشگاهاي متعلق 
 شهرداري

5 
تهیه محتواي آموزشی مرتبط با ویروس کرونا از طریق تولید داخلی و سفارش به 

 بخش خصوصی جهت اطالع رسانی بیشتر شهروندان

6 
استفاده از تابلو ها، بیلبوردها و کلیه فضاهاي تبلیغات شهري در خصوص اطالع 

 رسانی مبارزه با ویروس کرونا

7 
شهري به منظور ارائه اطالعات مربوط به ویروس کرونا به اختصاص سه تلویزیون 

 شهروندان

 تهیه رادیو مجازي نواي نو با رویکرد فرهنگی و ورزشی 8

 طراحی و تولید اپلیکشن شیرازبان جهت پر کردن اوقات فراغت شهروندان 9

10 
ابتال و بروشور با موضوع ویروس کرونا و راههاي جلوگیري از  10.000تهیه و چاپ 

 شیوع آن

 ارائه آموزش هاي الزم به پرسنل سازمان پسماند جهت حفظ سالمت آنان 11

12 
ارائه آموزشهاي الزم در خصوص مراقبتهاي بهداشتی جهت فروشندگان و مشتریان 

 غرفه هاي میوه و تره بار

 ماسک به صورت روزانه توسط سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداري 25000تولید   13

 سالمت در فضاي مجازي   اندازي پویش مردمی شکرانه راه 14

15 
سال  60تهیه بسته هاي بهداشتی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی براي افراد باالي 

 سن از اقشار کم برخوردار اجتماعی

  



 انسانی معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه

 دفتر برنامه و بودجه

 

۹۱ 

 

 عنوان گروه اقدامات ردیف

16 

 

 کارجمع آوري و انجام تست کرونا از معتادان متجاهر و کودکان 

 تهیه غذاي گرم و ماسک و دستکش براي معتادین متجاهر 17

18 
به  یدرمان یاطالع رسانی جهت ارائه اطالعات بهداشت یفضاي فیزیک 100اختصاص 

 شهروندان با همکاري دانشگاه علوم پزشکی شیراز

19 
استان تشریح اقدامات مربوط به ویروس کرونا با استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعی 

 از جمله صدا و سیماي مرکز فارس

20 
تن سیب صادراتی از شهرستان سپیدان به بیمارستان علی اصغر  3بیش از  ياهدا

 شیراز

21 
میلیون ریال کمک هاي مردم شیراز به آسیب دیدگان  837میلیارد و  70اهداي 

 ویروس کرونا

 با ویروس کرونا اختصاص دو روز حقوق مدیران علوم پزشکی براي مقابله 22

23 
از حقوق پرسنل سپاه احمدبن موسی (ع) به آسیب دیدگان  درصد 20اختصاص 

 ویروس کرونا

 (صفحات مجازي شیراز براي مستاجران آستین باال زدند) هم  هوادارـ#ایجاد هشتگ  24

25 
آماده سازي اسکان اضطراري افراد مشکوك به ابتال به ویروس کرونا توسط شهرداري 

 و ارگانهاي مدیریت شهري

26 
رصد روزآمد مطالب و اخبار معتبر خارجی (بررسی روزانه تارنماي وزارت بهداشت 

 ایران و چین)

 بمانیم در فضاي مجازي_خانه_در#راه اندازي پویش مردمی با ایجاد هشتگ  27



 سرمایه انسانیمعاونت برنامه ریزي و توسعه 

 دفتر برنامه و بودجه

 

۹۲ 

 
 
 
 
 
 



 سرمایه انسانیمعاونت برنامه ریزي و توسعه 

 دفتر برنامه و بودجه

 

۹۳ 

 

 
 
 
 
 



 سرمایه انسانیمعاونت برنامه ریزي و توسعه 

 دفتر برنامه و بودجه

 

۹٤ 

 
 

 
 
 
 



 سرمایه انسانیمعاونت برنامه ریزي و توسعه 

 دفتر برنامه و بودجه

 

۹٥ 
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