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  شامل: اجتماعی دیدگان آسیب امور دفتر روزانه مراکز فعالیت -1

 حمایتی مراکز  

 خانواده و کودك آموزشی  

 نوین راه و مهر نداي مراکز 

 ورود: و پذیرش موضوع -الف 

 .یغیرتماس سنجتب المقدور توسط روانشناس حتی یا و مددکار پرستار، توسط ورود بدو در مراجعین و کودکان بالینی بررسی -1

 .اقدامات الزم و درمانی مراکز با وقت اسرع در تماس تنفسی مشکالت ، تب ، بیماري سرفه عالئم مشاهده صورت در -2

 برچسب نصب فیزیکی و گذاري فاصله گذاري، نقطه -9

 روز طول در مرکز اداري هايبخش کامل و مستمر ضدعفونی -4

 گیرندگان.خدمت درخواست و ورود حداکثري فاصله رعایت بر تاکید -5

 به و اطالع شده زمانبندي برنامه طبق و حداقلی حضور جهت الزم تدابیر اتخاذ روزانه، مراجعین ازدحام از آگاهی در صورت -6

 .استان

 ماسک و ارائه مراجعین هاي دست کردن عفونی ضد بر نظارت و ورودي درب جلوي دست کننده عفونی ضد ماده قراردادن -7

 .مرکز ورود به هنگام در به مراجعین

  کارشناس و مراجع بین صندلی چیدمان متر دو تا متر نیم و یک رعایت فاصله -8

 گیرندگان خدمت به فردي بهداشت رعایت آموزش -9

 مرکز در آن نصب و بهداشتی نکات و ها دست شستن نحوه پمفلت و بنر تهیه -11

 مرکز در گرم غذاي ارائه و پز و پخت عدم -11

 شود استفاده ..... و لیوان مانند مصرف بار یک ظروف از لزوم صورت در -12

 

 آموزش: موضوع -ب 

 هدف هايگروه با تلفنی تماس مجازي، آموزش طریق از عمومی بهداشت و مراقبتی خود هاي آموزشارائه  -1
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و مراکز  1481روانی و استفاده از خدمات  فشارهاي کاهش و استرس اضطراب، کاهش و کنترل جهت الزم هاي آموزش ارائه -2

 بهداشتی در آموزش ها

 گروهی هايآموزش به نیاز صورت در متري نیم و یک فاصله و و زمانبندي محدود تعداد با آموزش رعایت -9

 .است ممنوع سازمان واگیر هايبیماري از پیشگیري کمیته اعالم تا گروهی هايفعالیت و هامشاوره انجام -4

 حمایت: موضوع -پ 

 آنان هايخانواده و هدف گروه از حمایت براي هدفمند و خاص اقدامات اجراي و فعال مددکاري پیشبرد -1

 آسیب کنترل جهت اجتماعی گفتگوي تقویت -2

 اقدامات بودن اثربخش براي گفتگو و اطمینان ایجاد طریق از اعتمادسازي -9

منزل  درب در آن توزیع و خیرین هايکمک جلب و ملزومات سایر و غذایی)جیره خشک( مواد کافی تأمین از اطمینان -4

 نیازمندان

 محله خاص نیازهاي تأمین براي محور محله محلی، ابتکارات و اقدامات -5

 آن توزیع و بهداشتی اقالم تامین جهت خیرین مشارکت جلب -6

 با رعایت مرکز فعال هايساعت در کامل صورت به مرکز در شناس روان و اجتماعی مددکار و فنی مسئول مرتب حضور -7

 بهداشتی نکات کامل

 بهداشتی نکات رعایت با حضوري صورت به لزوم صورت در پرونده داراي مددجویان با ايمشاوره جلسات برگزاري -8

 خانواده یا اعضاي و مددجو حضور و فوري مداخله نیاز که هاییپرونده در ایشان به مشاوره ارائه و مددجویان با تلفنی تماس -9

 نیست مرکز در ایشان

 دستکش ماسک، داشتن از استفاده منزل، در شدن پذیرایی از )خودداري ٭بهداشتی موارد کامل رعایت با منزل بازدید انجام -11

 شیلد( و

 ساعت بعد از مددجویان اضطراري موارد به پاسخگویی امکان جهت کارشناسان موبایل روي بر مرکز مستقیم تلفن انتقال -11

 .مرکز بودن فعال

 :باشد نظر مد زیر موارد 19-کووید ویروس شیوع زمان در اجتماعی اورژانس هاي فعالیت ادامه خصوص در

 .باشد مراکز در پذیرش بدون و محل در المقدور حتی ساماندهی میبایست اجتماعی اورژانس مداخالت در -1
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 هايو پایگاه اجتماعی اورژانس تلفن خط سیار، خدمات خودروهاي و تیم همچنین و اجتماعی اورژانس مراکز کارکنان -2

 کمیته سوي از اعالم شده بهداشتی هايپروتکل دبای همچنان گیرندگانخدمت با مستمر ارتباط به توجه با اجتماعی خدمات

 .نمایند رعایت دقت به را سازمان واگیر هايبیماري از پیشگیري

 و جهت کارکنان مستمر صورت به ( ....دست، کننده ضدعفونی مایع شیلد، بهداشتی)ماسک، لوازم دادن قرار اختیار در -9

 را خدمات صورت روزانه به که مراجعینی خصوص در. باشدمی موقت ضروري نگهداري بخش مراجعین ویژه به مراجعین

 متري نیم یک و فاصله حداقل رعایت عدم یا و بیماري عالئم به بودن مشکوك صورت در ماسک ارائه نمایندمی دریافت

 .است الزامی

 اجتماعی( اورژانس بحران )مرکز در مداخله مرکز موقت نگهداري بخش -2

 ورود بدو در مراکز موقت نگهداري دربخش شوندگان پذیرش بالینی معاینه یا پرسنل و ویزیتتکمیل فرم خود اظهاري  -1

 پرستار یا پزشک توسط

 وقت اسرع در تنفسی مشکالت ، تب ، سرفه (بیماري عالئم مشاهده صورت در درمانی مراکز به شده پذیرش افراد انتقال -2

 بدن دفاعی تقویت سیستم براي) پزشک نظر با (الزم هاي ویتامین حاوي غذایی منابع و گرم مایعات دادن قرار اختیار در -9

 موقت نگهداري بخش در افراد

 روز طول در مرکز اداري بخش و موقت نگهداري بخش کامل و مستمر ضدعفونی -4

 در نگهداري موقت بخش -فعالیت و خواب فضاي - گیرندگان خدمت متر یک از بیش حداکثري فاصله رعایت بر تاکید -5

 امکان صورت

 موقت نگهداري بخش در گیرندگانخدمت و پرسنل به فردي بهداشت رعایت آموزش -6

 موقت نگهداري بخش و مرکز در آن نصب و بهداشتی نکات و ا دست شستن نحوه پمفلت و بنر تهیه -7

 موقت نگهداري بخش داراي مراکز در رستورانی غذاهاي از استفاده عدم -8

 موقت نگهداري بخش مراجعین و پرسنل جهت آنها تفکیک و شخصی لوازم از استفاده بر تاکید -9

 صورت امکان در پرستار و پزشک توسط موقت نگهداري بخش در گیرندگانخدمت روزانه عمومی معاینات انجام -11

 :اجتماعی اورژانس هايفعالیت سایر در -3

 تلفن( الکل هاي پایهمحلول از استفاده با کاري شیفت پایان و شروع اجتماعی اورژانس تلفن خط تجهیزات نمودن ضدعفونی -1

 کامپیوتر و...( ،
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 ویژهبه و کارشناسان مراجعین مشاوره و استقرار محل و راننده کابین از اعم خودرو داخل فضاي مستمر نمودن ضدعفونی -2

 کاري شیفت تغییر و ماموریت هر از پس

 کارشناسان و خدمت گیرندگان استفاده جهت اجتماعی اورژانس خودروهاي در مصرف بار یک دستکش و ماسک دادن قرار -9

 گیرندگان خدمت انتقال و ها ماموریت انجام در

 بحران رفع تا اجتماعی خدمات هاي پایگاه و مرکز در آموزشی هاي دوره و جلسات برگزاري عدم -4

 اطالع یا مراکز درمانی به اجتماعی خدمات هايپایگاه یا اجتماعی اورژانس مراکز به کننده مراجعه افراد ارجاع و راهنمایی -5

 19-کووید ویروس عالئم مشاهده صورت در 115 به

 هاي خدمات پایگاه در ها محله ساکنین به اجتماعی و فردي بهداشت رعایت خصوص در آگاهسازي هايفعالیت ارایه -6

 اجتماعی

 غیررسمی هايو سکونتگاه مناطق در ساکنین به کننده ضدعفونی مواد و دستکش و ماسک توزیع و دریافت جهت رایزنی -7

 هاخانواده و گیرندگانبا خدمت مداخله هايمحل سایر و خودرو درون منازل، در حضور زمان در) متر2(ممکن  فاصله رعایت -8

 سیار خدمات هايتیم کارشناسان توسط ... و

 اورژانس اجتماعی پرسنل توسط ها دست مکرر شستشوي جهت مراکز در شوینده مواد دادن قرار دسترس در -9

 .گردد.می اعالم رسمی کشور هايرسانه طریق از درمان و بهداشت وزارت مسئولین طریق از که بهداشتی نکات سایر به توجه -11

 

 

 

 

 

 

خانه سالمت و ابان،یروزي اعم از مراکز کودکان کار و خو شبانه یمراکز اقامت رندگانیگعنوان خدمت چیبه ه: توجه  

 منتقل نشوند گریاستان هاي د ایکشور در درون استان و  یستیبهز دگانید بیدفتر امور آس ی... بدون هماهنگ 


