
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یتیامح  يدیلوت  ياه  هاگراک  يزومآ و  هفرح  یشخبناوت ، هنازور  زکارم  هژیو  دیووک 19 -  تبقارم  يریگشیپ و  لمعلاروتسد  همانشخب و  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

دیووک تبقارم  يریگشیپ و  همانشخب  لمعلاروتسد و  عوضوم  خروم 98/11/27    900/98/158800 هرامش   همانشخب  وریپ 
يریگشیپ و لمعلاروتسد  دافیا  نمض  یشخبناوت ، هزوح  فده  ياه  هورگ  رد  انورک  يرامیب  هب  التبا  لامتحا  شیازفا  هب  تیانع  اب  19 و 
ای دیدج  يانورک   ) دیووک 19 لرتنک  COVID-19یتیامح و يدـیلوت  اه ي  هاگراک  يزومآ ، هفرح  یـشخبناوت ، هنازور  زکارم  رد  ( 

رودص هدومن و  دافیا  دوجوم ؛ طیارـش  اب  بسانتم  طباوض  يارجا  نسح  رب  دـیکات  روظنم  هب  ار  لیذ  دراوم  یلغش  ؛ ینابیتشپ  زکارم 
.تسا  راظتنا  دروم  قوف  زکارم  رد  نآ  يارجا  رب  تراظن  غالبا و  روتسد 

تیلاعف مهم  ياه  تیولوا  ءزج  يرامیب ؛  ماگنهدوز  صیخشتو  الاب  ینیلاب  نظ  نت  ـ شاد 19 ؛ دیووک يرامیب  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  -  1

.دوش شرازگ  کشزپ  هب  قوف  زکارم  نانکراک  طسوت  یگدروخامرس  هبش  میالع  هنوگره  دریگرارق و  ناتسا  ياه 

لوئسم طسوت  هزور  همه  کینورتکلا  جنس  بت  قیرط  زا  قوف  زکارم  لنـسرپ  ناگدنریگ و  تمدخ  تمالـس  تیعـضو  تسا  مزال   - 2

.ددرگ شرازگ  کشزپ  هب  قوف  دارفا  ندب  ترارح  هجرد  ندوب  الاب  لرتنک و   ، یکشزپ رداک  ای  زکارم و  ینف 

عرسا رد  ار  بتارم  هداوناخ ،  اب  يروف  سامت  نمض  يرامیب  ، هب  التبا  هب  كوک  ـ شم دراوم  اب  دروخرب  ضحم  هب  زکارم  نیلوئ  ـ ـسم  - 3

.دنیامن مالعا  ناتسرهش  یتسیزهب  تشادهب و  هکبش  هب  تقو 

.دیامن شرازگ  ناتسا  یتسیزهب  هب  ار  بتارم  هلصافالب  تسا  مزال  ناتسرهش  یتسیزهب   - 4

.دیامن مادقاروشک  یتسیزهب  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  ینآ  شرازگ  لاسرا  هب  تبسن  ناتسا  یتسیزهب   - 5

ياه هناسر  حال و  ـ ـصیذ عجارم  زا  يرامیب  هب  طوبرم  دیدج  تاعالطا  رابخا و  يرامیب ، ریغتم  هتخان و  ـ ـشان تیهام  هب  هجوت  اب   - 6

.دوش يریگیپ  يروف ) مادقا  تهج   ) یناتسا یلم و 

ناگد ـ نریگ تمد  يالتبا خـ تروص  رد  .دوب  دهاوخ  نات  ـ ـسا یم  ـ ـسر تاماقم  تامیم  ـ ـصت عبات  قوف  زکارم  یمومع  یلیطعت   - 7

تروصب یکشزپ  مولع  هاگ  ـ ـشناد یگنهامه  اب  دناوتیم  نات  ـ ـسا یتسیزهب  لکرید  مـ رفن ) کی  یتح   ) انوروک هب  رکذ  ـ لا قوف  زکارم 

.دیامن فوصوم  زکارم  یلیطعت  هب  مادقا  ناتسا ؛ ای  ناتسرهش  حطس  رد  يرسارس ؛ ای  يدروم 

تاسلج زا  معا  یتشادـهب  زکارم  رد  هدـش  رازگرب  ياـه  شزومآزا  زکارم  ناـنکراک  ناـمزاس و  ناراـکمه  يد  ـ نم هرهب  تهج   - 8

.دوش هبتاکم  اه  ناتسرهش  رد  تشادهب  هکبش  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  اب  رتسوپ ، يوتحم و  یشزومآ ،

مادقا اه  ناتسرهش  حط  رد سـ قوف  زکارم  نانکراک  يارب  ـی  شزومآ هرود  يرازگرب  یناسر و  عالطا  هب  تب  ـ سن تقو  عر  ـ ـسارد  - 9
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.دوش

.ددرگ هیهت  قوف  زکارم  نانکراک  هدافتسا  يارب  هداس  نابز  هب  یشزومآ  ياه  تلفمپ   - 10

رظن رد  اب  هنیطنرق " قاتا  يزاس "  هدامآ  زیهجت و  يزادـنا ،  هار  هب  تبـسن  زکارم  تسا  مزال  اـنورک  اـب  ههجاوم  یگداـمآ  يارب   - 11

.دنیامن مادقا  لمعلاروتسد  رد  هدش  ناونع  طیارش  نتفرگ 

هنازور تروص  هب  قوف  زکارم  ناگدنریگ  تمدخ  رداک و  هیلک  ناتسا  حالصیذ  عجارم  فرط  زا  يرارطضا  طیارش  مالعا  تروص  رد   - 12

.دنوش تیزیو  یکشزپ  هدنورپرد  تبث  اب  کشزپ ؛  طسوت 

.دوش ماجنا  مزال  یگنهامه  ناتسرامیب  رد  يرتسب  عاجرا و  دراوم  ینیب  شیپ  يارب  ینامرد  یتشادهب  زکارم  اب   - 13

یگنهامه اب  ناتـسرامیب  هب  يو  لاقتنا  هب  تب  ـ ـسن هنیطنرق ، قاتا  رد   19 دیووک هب  التبا  هب  كوک  ـ ـشم درف  يزاسادـج  زا  سپ   - 14

.دوش مادقا  كوکشم  درف  هداوناخ  ناتسرهش و  یتسیزهب 

.دنشاب رادروخرب  یبسانم  هیوهت  زا  هنیطنرق  ياه  قاتا  هژیوب  زکارم و  یکیزیف  ياضف   - 15

.دوش ماجنا  تفیش  ره  رد  هنازور و  تروصب  هدننک  ینوفع  دض  داوم  اب  حوطس  يوشتسش  تفاظن و  -  16 

.دوش بصن  سرتسد  رد  ياه  ناکم  رد  تسد ، يوشتسش  يارب  هدننک  ینوفع  دض  داوم  زکارم ،  هیلکرد   - 17

ياه تسد  ناگدنریگ ، تمدخ  اب  یکیزیف  سامت  هنوگ  ره  زا  لبق  زکرم و  هب  دورو  زا  دـعب  هل  ـ ـصافالب نانکراک  همه  تسا  مزال   - 18

.دنیوشب هیناث  ات 40  تدم 30  هب  نوباص  بآ و  اب  ار  دوخ 

یتشاد و ـ هب ياـه  سیور  ـ ـس یمومع ، ياـه  لـحم  رد  هناریگ  ـ ـشیپ یطا  ـ یتحا تا  ـ کن تسد و  يوشت  ـ ـسش يا  ـ هرتسوپ  - 19

.دوش بصن  هناخزپشآ 

نانکراک و همه  يارب  تسا  هدش  ییاسانش  يو  رد  كوکشم  درف  هک  يزکارم  رد  درادنات  ـ ـسا تاطایتحا  يریگراک  هب  تیاعر و   - 20

يدرف تظافح  لیاسو  زا  هدافت  ـ سا تسد ، ـت  شادهب لماش : درادنات  ـ ـسا تاطایتحا  .تسا  یمازلا  روکذم  زکارم  ناگدنریگ  تمدخ 

حوط و ـ ـس تشادهب  كوکـشم ،) دارفا  هدـید  بیـسآ  تسوپ  طاخم و  تاحـشرت ، اب  سامتزا  يریگ  ـ ـشیپ تهج   ) موزل تروص  رد 

.دشاب یم  كوکشم  دارفا  هدافتسا  دروم  یتشادهب  یبط و  رازبا  ینوفعدض  ندرک و  زیمت  یسفنت ، بادآ  نمیا ، قیرزت  اهدنام ، ـ سپ

ریغ میقتسم و  سامت  زا  يریگشیپ  يارب   : 19 دیووک كوکشم  دروم  اب  سامترد  يا  هرطق   یسامت و  تاطایتحا  نت  ـ ـسب راک  هب   – 21

درف هنیطنرق  قاتا  هب  دورو  ماگنه  رد  لاثم  ناونع  هب  دوش  تیاعر  یسامت  يا و  هرطق  تاطایتحا  دیاب  ینوفع  تاحشرت  اب  میقت  ـ ـسم

یبط هنیا و  ـ عم ـل  یاسو زا  نا  ـ کما تروص  رد  .دومن  هدافتـسا  ناگ  کنیع و  شکت ، ـ ـسد کسام ، زا  دـیاب   19 دیووک هب  كوک  ـ شم

ریاس يارب  رظن  دروم  هلی  ـ سو هک  دوش  ترورـض  هک  یتروص  رد  دوش و  هدافت  ـ ـسا كوکـشم  درف  يارب  يراصحنا  فر و  ـ ـصم رابکی 
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تسد اب  نا  ـ هد ینیب و  مشچ و  سمل  زا  دیاب  نامرد  رداک  .دوش  ینوفع  دض  زیمت و  دیاب  ددرگ  هدافتـسا  زین  زکرم  ناگدنریگ  تمدخ 

دنت ـ سین كوکشم  درف  اب  میقت  ـ سم سامت  رد  هک  یحوط  ندومن سـ هدولآزا  .د  ـ نیامن يراددوخ  هدولآ  شکت  ـ ـسد اب  هژیو  هب  هدولآ 

كوکشم درف  جورخ  ییاجباج و  زا  .د  ـ شاب هت  ـ شاد بسانم  هیوهت  دیاب  قاتا  .دوش  يراددوخ  قاتا و ...  هریگت  ـ ـسد قرب ، دیلک  دننام 

.يو هداوناخ  ناتسرهش و  یتسیزهب  یگنهامه  اب  ناتسرامیب  هب  يو  لاقتنا  يارب  رگم  دومن  يراددوخ  دیاب  هنیطنرق  قاتا  زا 

.دنوش شریذپ  التبا  مدع  رب  ینبم  کشزپ  یهاوگ  اب  افرص  دیدج  ناگدنریگ  تمدخ   - 22

.دنوش شریذپ  کشزپ  دییات  زا  سپ  يدوبهب و  زا  دعب  التبا ، هب  كوکشم  دارفا   – 23

رارق سرتسد  رد  شکتسد ) کسام و  نوباص ، یلکلا و  ياهدپ  لژ و  لماش   ) هدننک ینوفع  دض  داوم  ياه  هتـسب  قوف  زکارم  رد  - 24

.دشاب هتشاد 

ددرگ و يریگولج  اـهنآ  اـب  ناـگد  ـ نریگ تمد  سا خـ ـ مت زا  دراد  دوـجو  یلها  تا  ـ ناوـیح زکرم  هطوـحم  رد  هک  يزکارم  رد   - 25

.دنیامن تیاعر  ار  مزال  ینمیا  تاکن  دننک  یم  تبقارم  تاناویح  زا  هک  ینانکراک 

.دوش تیاعر  هناخزپشآ  زکرم و  رد  درادناتسا  یطایتحا  تاکن  زیت ، كون  ای  ـ شا نزوس و  اب  يرامیب  لاقتنا  زا  يریگ  ـ شیپ يارب   - 26

داوم ندرک  ادج  ندروخ ، اذغ  زا  لبق  اهتسد  بترم  يوشتسش   ) دوش تیاعر  یتشادهب  تاکن  نآ  ور  ـ ـس اذغ و  خبط  ماگنه  رد   - 27

/....( تشوگ و شرب  هتختو  وقاچ  ندرکادج  هتخپزا ، ماخ 

.دوش خبط  لماکروطب  غرم  تشوگ و  دننام  ییاذغ  داوم   - 28

.دریگ رارق  هیذغت  هنیزه  کمک  تفایرد  لومشم  زکارم  هدعو  نایم  همانرب  رد   C نیماتیو يواح  ياه  هویم  زا  رتشیب  هدافتسا   - 29

.دوش دودحم  يداع  طیارش  يرارقرب  ات  یعمج  روضح  یهورگ و  ياه  تیلاعف  یمامت   - 30

ریاس لنسرپ و  ناگدنریگ ، تمدخ  تهج  زکارم  رد  تسد  ینوفعدض  يرپسا  بصن  هب  تب  ـ ـسن قوف  زکارم  هیلک  رد  تسا  مزال   - 31

.دوش مادقا  نیعجارم 

.تسا ناتسا  مرتحم  لک  ریدم  اب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  تیلوئسم 

 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

نیلولعم  يزاسدنمناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  يزابهش  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  ياقآ  بانج 

یشخبناوت   کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 
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