
 نظارت : 

در راستای حسن اجرای ابالغیه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات و برنامه های عملیاتی کمیته پیشگیری بیماری واگیر درخصوص 

ارگروه کدفتر مدیریت عملکرد اقدام به تشکیل پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در مراکز اقامتی )شبانه روزی( تحت نظارت سازمان ، 

اجرای پروتکل های بهداشتی سازمان نموده است . وظیفه این کارگروه در ستاد و استانها سیاست گزاری ، برنامه ریزی بازرسی و ارزیابی 

 جهت نظارت و ارزیابی رعایت پروتکلهای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در مراکز سازمان می باشد .

 ی بهداشتی سازمان عبارت است از :مصوبات این کارگروه در خصوص بازرسی و ارزیابی اجرای پروتکل ها

 تکمیل فرم خود ارزیابی آنالین مراکز اقامتی : .1

 .......................................فرم خود ارزیابی الکترونیک را در آدرس مراکز اقامتی )شبانه روزی ( موظفند ، از تاریخ ابالغ این بخشنامه  -1

 بارگزاری نمایند.

 توسط مراکز بارگزاری گردد. از تاریخ ابالغ این بخشنامه  ساعت 72ظرف حداکثر خود ارزیابی باید : اولین فرم  1تبصره 

خود ارزیابی پر نموده و ظرف مدت  )فیزیکی( ، مرکز موظف است فرم کاغذی: در صورت عدم امکان بارگزاری در سامانه 2تبصره 

 برای بهزیستی شهرستان ارسال نمایند . ساعت  24حداکثر 

ساعت  24حداکثر تا  بایدساعت برای استان ارسال نموده و استان  24این فرم ها را ظرف مدت  مکلفنداداره بهزیستی شهرستان ها 

 فرم ها را برای دفتر مدیریت عملکرد کشور ارسال نمایند .

نمودن فرم ها این شیوه نامه را بطور کامل قبل از پر  ست ، الزم است ارزیابان : به همراه فرم ، شیوه نامه ای ارسال گردیده ا 3تبصره 

 مطالعه نمایند .

 بازدید آنالین مراکز: .2

مسئول  23/1/99در راستای کاهش ترددها و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و از سوی انجام بازرسی و ارزیابی مراکز از تاریخ 

 در فضای مجازی از مراکز باشند. آماده ارزیابی آنالین بایدفنی های مراکز ضمن حضور در مراکز اقامتی 

ئول فنی زنده با مستصویری کارگروه بازرسی و ارزیابی اجرای پروتکل بهداشتی سازمان باید ضمن تماس  استانیکارشناسان ستاد و 

 .مراکز طبق فرم ارزیابی از قسمت های مختلف بازدید داشته و گزارش مشاهدات خود را در فرم الکترونیک بارگزاری نمایند 

 . قرار گیرند آنالین  بازدید مجازیاقامتی سازمان باید مورد کلیه مراکز  : 1تبصره

 . و پر نمودن فرم خود ارزیابی داردتعداد بازدیدها در هفته بستگی به شرایط مرکز از نظر رعایت پروتکل های مرتبط :2تبصره 

 های کودکان ونوجوانان منتفی می باشد در خصوص خانه 2با توجه به مالحظات اخالقی موضوع تبصره   :3تبصره

 :بررسی فیلم های دوربین مراکز  .3



فیلم دوربین مرکز خود را که دارای تاریخ و ساعت می باشد را بر اساس در خواست کارگروه استانی  ند مسئول فنی مراکز اقامتی موظف

اد به کارگروه در سامانه ..................................... بازگزاری نمایند . انتخاب زمان ، موقعیت و ساعت فیلم دوربینها از سوی کارگروه ست

 استانی اعالم می گردد .

ها بر روی سامانه نظرات نمایند .پس از بارگزاری  روه استانی موظف است ضمن اطالع رسانی به مراکز ، بر بارگزاری صحیح فیلمکارگ

ها را بازبینی نموده و بر اساس مشاهدات فرم های ارزیابی مراکز اقامتی  فیلم ها کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد ستاد مکلفند فیلم

ساعت را برای رییس کارگروه کشوری  24ارزیابی ارسالی از سوی مراکز مقایسه نموده و گزارش آنها را ظرف مدت  را پر نموده و با خود

 یند .اارسال نم

 تبصره :خانه های کودکان نوجوانان  از این بند مستثنی می باشند.

 بازدید میدانی معنادار مراکز: .4

ی با انتخاب کارگروه ستاد و استانی بازرسی و ارزیابی اجرای پروتکل بهداشتی مجازآنالین کز پس از خود ارزیابی و ارزیابی امر % 10

 و حفظ کرامت خدمت گیرندگان استانداردسازمان با حفظ تمامی پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ، دستکش و لباس 

 ساعت باید پر نمایند . 24و پس از بازدید فرم الکترونیک را تا  میدانی معنا دار  قرار می گیرندبازدید  موردبنا به ضرورت و تشخیص 


