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رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: اقدامات الزم در خصوص مراکز نگهداری و توانبخشی

با سالم و احترام

   ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مجدانه جنابعالی/ سرکار عالی و همکاران محترم تان در شیوع بیماری 
کووید ۱۹ در کشور و  پیرو نامه های شماره ۳۰۰/۲۱۷۹۰ تاریخ ۹۸/۱۲/۱۳ و شماره ۳۰۰/۲۲۳۶۳ تاریخ 
۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص برنامه های سالمندی و آسیب پذیری افراد مقیم در مراکز نگهداری شبانه  روزی تحت 
پوشش سازمان بهزیستی، الزم است اقدامات ذیل در خصوص سالمندان مقیم در این مراکز با جدیت و دقت 

انجام گیرد:
از ابالغ دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا به مراکز نگهداری و توانبخشی تحت پوشش  -۱

دانشگاه/دانشکده و آغاز اقدامات الزم در راستای آن اطمینان حاصل شود.
از مراکز فوق الذکر با هماهنگی بهزیستی استان/ شهرستان و با مشارکت فعال متخصصین بهداشت  -۲
محیط، سالمندی، عفونی، اپیدمیولوژی و همکاران معاونتهای درمان،  پرستاری و حوزه غذا و دارو و ... 

ارزیابی های مستمر انجام شود.
درصورتی که در بازدیدها و ارزیابی های فنی، مراکز فوق به هر دلیل (کمبود منابع، تجهیزات، نیروی  -۳
انسانی و ...) امکان اجرای مطلوب دستورالعمل ابالغی را ندارند با هماهنگی ستاد کرونای استان و جلب 

مشارکت سایر دستگاهها نسبت به رفع فوری نیازها اقدام نمایید.
ضروری است همکاران بهداشت خانواده (کارشناسان سالمندان) آن دانشگاه به طور دوره ای آمار  -۴
تعداد موارد محتمل / مثبت و فوتی ناشی از کوید – ۱۹ را از مراکز مذکور دریافت و نسبت به بارگزاری 
اطالعات مذکور در قالب فرم های طراحی شده به این منظور در سیستم پورتال اداره سالمندان اقدام 
نمایند. این اقدام باید برای مراکزی که حتی یک مورد مثبت دارند بصورت روزانه و برای سایر موارد، 
بصورت هفتگی انجام شود. بدیهی است در صورت وجود حتی یک مورد مشکوک یا مثبت، الزم است  
دانشگاه از صحت و کفایت اقدامات پیشگیرانه و درمانی الزم اطمینان حاصل کند و در مراقبت و درمان 

موارد موجود همکاری الزم با این مراکز را داشته باشد.
نظر به اهمیت فراوان سالمت مراقبین و سایر پرسنل این مراکز بعنوان یکی از حلقه های بالقوه انتقال و  -۵
عامل احتمال سرایت بیماری به مددجویان مقیم، ضروری است جهت تامین تجهیزات و امکانات حفاظت 
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شخصی، مواد ضد عفونی کننده و گندزدا، آموزش نکات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای مراقبین و 
پرسنل با هماهنگی کامل با ستاد کرونای استان مربوطه پیگیری الزم تا انجام اقدام عاجل صورت پذیرد.

الزم است کلیه مراتب فوق با هماهنگی کامل بهزیستی استان/ شهرستان صورت گرفته و بدینوسیله از  -۶
ارائه خدمات مطلوب به این گروه سنی در معرض خطر اطمینان حاصل شود.


