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 تا عالوه بر اعالم تعهد به حمایت اقتصادی، بر پایبندی خود به تالش برای کشورها گرد هم آمده اند وزامر

، و همزمان تسریع در تولید این 19-تضمین دسترسی تمام مردم به وسایل نجات بخش در مقابل ویروس کووید

 فرآورده ها تاکید نمایند.

سمت تکامل و تولید این ابزارها گام         سرعت خارق العاده ای به  ساخته تا با  شرفتهای علمی اخیر دنیا را قادر  پی

بردارد. راه سننجش این موفقیت تنها به سننجش سنرعت تولید این وسنایل ایمن و موحر م دود نمی بنود بلکه      

می پذیرد که برخی از مردم در مقابل این     توزیع عادالنه آنها نیز به همان اندازه واجد اهمیت اسنننت. هی ک  ن         

مسئله ایمن بابند و برخی نبابند. تا زمانی که همه ما )به یک اندازه( ایمن نبابیم ایمنی عمومی امری نا ممکن 

اسننت. برای پیشنن یری از تداوم موجهای ن یان این بیماری نیاز اسننت که تک تک افراد کره زمین در مقابل این 

سب جهت ات اد برای مقابله با یک تهدید     بیماری مورد م افظت بند. اکنون جهان از موقعیتی منا قرار گرفته با

مشننترو و نیز سنناختن آینده ای مشننترو که در آن همه میتوانند از حر برخورداری از باالترین اسننتانداردهای 

 برخوردار میبابد.سالمتی ونیز وسایلی که این سالمتی را برایشان به ارم ان می آورند، بهره مند گردند 

بد،          "سالمتی برای همه "این تعبیری ملموس از  سی   سازمان تا سال پیش که این  ست که از حدود هفتاد  ا

همواره مورد تاکید بوده اسننت. با در نظر گرفتن تجارم موجود و مشننکالت پیش رو اکنون زمان مناسننبی برای  

 ت قر آن است.

های م افظتی اسننت بلکه یکی از بنیادی ترین آنها نیز م سننوم نه تنها یکی از بهترین ابزار "بهدابننت دسننت"

 می ردد. 
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 افظتم  برای اقدامات مهمترین از یکی این و بوده زندگی و مرگ بین فاصله  تواند می دستها  بستن   ساده  اقدام

 .بابد می دی ر بیماریهای بسیاری و 19-کووید به ابتال مقابل در جوامع و ها خانواده افراد،

 .بابد می ما همه و بهدابتی کارکنان برای موضوع این اهمیت یادآور  "دست بهدابت" روز

 یرانهپیش  روش همین بکارگیری امکان جهان، سرتاسر در مردم از نفر میلیونها که برد یاد از نباید حال همین در

 .ندارند را دست بهدابت رعایت و ساده

 و دارند دسترسی   دست  بهدابت  امکانات به دنیا در درمانی و بهدابتی  مراکز کل سوم  دو از کمتر حاضر  حال در

 .ندارند دسترسی خود منازل در صابون و آم به دنیا مردم از نفر میلیارد 3

 .است افزون روز و ویژه توجه نیازمند اکنون و نوالنی پیشینه دارای موضوعی این،

بیم  سالمت  حوزه کارکنان ماندن سالم  نیز و دی ر عفونی منبع هر یا و 19-کووید توقف خواهان ما اگر  زا باید با

شم یری  میزان به اکنون هم سی    صابون،  تولید زمینه در چ ستر شوی     م لولهای و آم به د ست ست  ب  ایهپ با د

 .نماییم گذاری سرمایه الکلی

 حفظ وجود این با اند، نموده منزل در اقامت و قرنطینه برایط  تسهیل  به آغاز کشورها  از بسیاری  حاضر  حال در

سبت  کامل تعهد بهای  به ن سی    رو سا شوی     قبیل از م افظت ا ست ستها  ب صله  حفظ و د  ایدب فیزیکی گذاری فا

 هبننالود که "مراقبت و آزمایش جداسننازی، یافتن، "نظیر روبننهایی به پایبندی حداکثر هم نین. بماند پابرجا

سخ  ست    ظرفیت باید هم نین. بوند  حفظ باید نیز میدهند، بکل  را فعلی برایط  با مواجهه برای ما پا  مهایسی

 .نمود تضمین را موحر و ایمن مراقبت ارائه برای بهدابتی

 ازملو سایر  و نبی اکسیژن  فردی، م افظت وسایل  به نیاز از روزافزونی میزان با ما رو پیش ماههای و ها هفته در

 .بود خواهیم روبرو ضروری

ستراتژیک  برنامه بهدابت  جهانی سازمان  زودی به  نمایی رو را دهی پاسخ  و آمادگی زمینه در بده  رسانی  بروز ا

 عملیاتی برنامه و المللی بین دهی پاسننخ از حمایت جهت سننازمان نیاز مورد منابع آخرین حاوی که نمود خواهد

  .بود خواهد 2020 سال پایان تا کشورها
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 است  دوبرابر انگلستان محروم مناطق در19-مرگ ومیر کووید نرخ 

 
 بابد. بده تقسیم بخش دو به کرونا ان لی  ت ت تاحیر رسد می نظر به اخیر مطالعات و بر اساس ت قیقات

 برح  را ادعایش مفصل  گزاربی  در روزنامه این.میکند مطرح را این ادعا خود یک تیتر در گاردین روزنامه

شی ؛ می دهد  ست  م سوس  آن در بهروندان  میر مرگ و که بخ شی  و ا  آن در باخص  این دی ر که بخ

شان  در جدید مطالعات  .نمی آید چشم  به چندان  این م روم منانر در میر مرگ و نرخ میدهد ان لی  ن

 .است منانر برخوردار برابر دو کشور

ست که  بده  تأکید گاردین گزارش در بتی  امکانات ا سبت  آگاهی و بهدا ضوع  به ن  مواجهه نوع در این مو

 عدم دلیل به م روم منانر در بننهروندان .بوده اسننت دخیل 19 -کووید بیماری و کرونا با بننهروندان

بتی و  امکانات به دسترسی   نرم  پنجه دست و  کرونا با برخوردار منانر برابر دو درمانی مراکز هم نین بهدا

ستمداران   قول از گاردین روزنامه .کرده اند سان   و سیا بنا بت عمومی  کار ست  دولت از بهدا  میکند درخوا

 یک عک  - نرح در گاردین. کند هزینه م روم منانر در را سالمت ان لی   نظام بودجه از بزرگی بخش

 فروش درباره سندی  دی ر مطلبی در ان لیسی  روزنامه این .است  کشیده  تصویر  به را موضوع  هم این خود

بکی  ست  کرده ارائه تجهیزات پز سترده  همه گیری.  ا ضای  بد  باعث ان لی  در کرونا گ  درمان کادر تا اع

شور  این سایل  قابل توجه کمبود با ک سک  حفاظتی و  اکنون .بوند  روبه رو گان و نقام م افظ و مثل ما

 و خرید در ان لی  ظاهرا بهدابت مسئوالن سازمان  از یکی میدهند نشان  که یافته دست  اسنادی  به گاردین

 . است کرده من رف دولتی بهدابتی مراکز به را آنها ورود مسیر دابته و دست تجهیزات این فروش

 

 می دهد خشونت را در معرضکودکان  ها تعطیلی 
تعطیلی ها  خبری درج کرده است مبنی بر اینکه  MAY 2020ماه  98در بولتن بماره  سازمان جهانی بهدابت   

سازمانهای متعهد به پایان رهبران در این بولتن ذکر بده است که  .خواهد دادکودکان را در معرض خشونت قرار 

از خطرات م افظت کودکان     برای که ند  ه ادادن خشنننونت علیه کودکان ، از دولتها و جامعه جهانی خواسنننت          

سودجویی    شونت،  ست در نتیجه واکنش      خ ستفاده ، که ممکن ا سوءا افزایش  COVID-19 ری همه گی به و 

  .را ت ت تأحیر قرار داده است میلیارد کودو  1.5تعطیلی مدارس بیش از . مت د بوند  ،یابد
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ست دادن درآمد ،  م دودیت سیون های حرکتی ، از د سترس  سطح باالی ، ازدحام جمعیت و  ایزوال ضطرام  ا  و ا

 .دهدافزایش می  را جسمی،روانی و جنسی بوده و آن را تجربه کنندسوء استفاده باهد کودکان  که احتمال این

شن یا دارای اختالالت خانوادگی زندگی می      ضر هم در خانواده های خ صوص در کودکانی که در حال حا ) به خ

 کنند ( 

ست ،    آوریل  8در این فراخوان که  بده ا ستار  راه اندازی  سخ خوا شتمل بر  یپا سالمت روان و حمایت   جامع م

سیب پذیرترین اجتماعی ، حفاظت اجتماعی  –روانی  سات   کودکان در  ازو مراقبت و حفاظت ، کودکان  از آ س   مو

 می بابد.

 

  تبعات ناشی از ایجاد اختالل در روند برنامه جاری ایمنسازی به دنبال شیوع ازCOVID-19  

 

جاری در  در روند برنامه ایمنسننازی اختالل منجر به ایجاد COVID-19بننیوع  UNICEFو  WHOنبر اعالم 

ست و در نتیجه میلیون ها کودو        بده ا سر دنیا  شورهای غنی و فقیر ،سرا در معرض خطر  را در هر دو گروه ک

 قرار داده است.  دیفتری، سرخک، پولیوابتال به بیماریهای قابل پیش یری با واکسن از قبیل 

برنامه روتین ،  جهان کشور  129از یونیسف  و توسط سازمان بهدابت جهانی    ده های جمع آوری بده  براساس دا 

سازی در بیش از   شورها این  %53ایمن شور(  68)حداقل ک ست،         ک بده ا بدید  سط تا  این  ودچار اختالل متو

ت ت تاحیر قرار  را  در این کشننورها زندگی می کنندکه ی سننال 1میلیون کودو زیر  80حدود  سننالمت موضننوع

 خواهد داد.

ایمن سننازی یکی از قدرتمند ترین و اسنناسننی ترین ابزار های    "دبیر کل سننازمان جهانی بهدابننت  به نقل از 

در   COVID-19به دنبال وقوع پاندمی  ی کهاختالالتاسننت و پیشنن یری از بیماریها در تاریخ بهدابننت عمومی 

سازی   ست ،   برنامه ایمن  بده ا ش یری با   ایجاد  شرفت در مقابل بیماریهای قابل پی تهدیدی برای چندین دهه پی

 "از جمله سرخک می بابد. واکسن 

ست.  بده در تردد ها، فقدان   دالیل ایجاد این اختالالت متفاوت ا برخی از والدین به دلیل م دودیت های ایجاد 

 در منانر راجعه نمیکنند و در برخی، جهت واکسیناسیون کودکان م COVID-19انالعات یا ترس از ابتال به 
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بننده به  به دالیل م دودیت های اعمال بننده در سننفر، واکنش های نراحیدسننترس نبودن کارکنان سننالمت 

به    منظور ندمی   پاسنننخ  ظت فردی      COVID-19 پا قدان تجهیزات حفا مه     ، و هم نین ف نا لت اختالل در بر ع

 واکسیناسیون می بابد.

Henrietta Fore ما نمی توانیم اجازه دهیم مبارزه علیه یک " :مدیر اجرایی یونیسنننف در این رابطه می گوید

مبارزه علیه بیماریهای دی ر را ت ت تاحیر قرار حاصننل از ، و پیشننرفت های نوالنی مدت  ، دسننتاورد هابیماری 

اگر چه در برایط موجود ممکن است   .ا واکسن های موحری بر علیه سرخک، پولیو و وبا در دسترس داریم   م دهد.

 نواکسیناسیو   ایمن سازی متوقف بود، ولی باید در سریع ترین زمان ممکن مجددا   نیز برنامه برخی از خدمات و 

 "جا به جایی خطر یک همه گیری مرگبار را با همه گیری دی ری خواهیم دابت. این صورت در غیر ،بروع بود

بی از پاندمی       سیون از دی ر تبعات نا سینا ست. برخی از   COVID-19اختالل موقت در کمپین های واک بوده ا

شور ها به دلیل   صله گذاری در نول مراحل اولیه    COVID -19انتقال  خطرک برنامه  ،پاندمیو نیاز به حفظ  فا

سرخک ، مننژیت ، پولیو، کزاز،        سته جمعی بر علیه بیماریهایی از قبیل وبا،  سیون د سینا ید و تب تیفوئ های واک

 زرد را به نور موقت متوقف نموده اند.

صیه کرده بود به دلیل خطر انتقال   WHO ،در اواخر ماه مارس شورها  ،  COVID -19تو  ،ضمن ارزیابی خطر ک

ش یری را به نور موقت متوقف نمایند.  کمپین سازمان   های پی ضعیت را ت ت نظر گرفته و در  این  از آن زمان و

شاوره ای   ضر برنامه های م ستا   حال حا ست  در این را شورها  مبنی بر اینکه تدوین کرده ا  چ ونه و از چه زمانیک

سیون را آغاز کنند    سینا بده ا      .مجددا کمپین های واک صیه  ساس تو شور هر  ست که بر این ا  با توجه بهباید  ک

، ظرفیت های سننیسننتم بهدابننتی و فواید نابننی از کمپین های   COVID-19وضننعیت دینامیک انتقال م لی 

  واکسیناسیون که با هدف پیش یری یا پاسخ به ن یان انجام می بود، ارزیابی خطر اختصاصی و ویژه انجام دهد.

های        بال ن رانی  به دن نه افزایش  روزافزون دربر این اسنننناس و  قال پولیو  زمی  Global Polio ،خطر انت

Eradication Initiative ایمن  جهت اجرایکه کشننورها ) به ویژه در کشننورهای پرخطر(   توصننیه می کند

 های واکسیناسیون پولیو برنامه ریزی و اقدام نمایند. کمپین
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 دنیا:موارد بیماری در 

 مورد جدید( 1468)  343.562تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 100.654) 5.406.282تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه اروپا (1

 مورد جدید(- 1215) 173.213تعداد کل موارد مرگ :       جدید(                                 مورد  16.569)  570.041.2تعداد کل موارد تایید شده 

 (منطقه آمریکا2

 مورد جدید(2267)143.739تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 59.157)2.545.452تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه مدیترانه شرقی(3

 مورد جدید( 129)11293تعداد کل موارد مرگ :ید(                  مورد جد  11.068( 900.438تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 

 منطقه غرب اقیانوس آرام(4

 مورد جدید( 23) 6.902تعداد کل موارد مرگ : مورد جدید( 878)175.397تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 جنوب شرق آسیامنطقه (5

 مورد جدید( 881)  6.140وارد مرگ :تعداد کل ممورد جدید( 9.066)3.04212تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه آفریقا(6

مورد جدید( 94)  2.214تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(                          3.042) 83.044اد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی تعد

 

 

 1399خرداد  6گزارش شده در دنیا ،  لغایت Coronavirus disease (COVID-19)عفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

 

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه

 7/3/1399- 29شماره 



7 
 

 

 

 :WHOطبق اعالم

  19تا کنون موارد بیماری-COVID  کشور/منطقه/سرزمین گزارش شده است 216از. 

 

  363.211برزیل ) مورد(، 757.618.1) آمریکا متحده ایاالت به موارد بیماری مربوط بیشررتریندر حال حاضررر  

سیه  مورد( ستان  مورد( 362.342) رو سپانیا مورد(،261.188) انگل مورد(، 230.158)ایتالیا  ،مورد( 235.400)ا

جمهوری  و مورد ( 142.482)فرانسرره  مورد( 145.380هند )  ،مورد(  157.814)ترکیه  مورد(179.002) آلمان 

 باشد.می  اسالمی ایران

 

   شورهای با گزارش موارد بیماری در شرقی) ک شور   EMRO) 21منطقه مدیترانه  ش ک : جمهوری عبارتند از که  دنمی با

امارات متحده    مورد(،45.465قطر ) مورد(،57.705پاکسررتان)   مورد(، 74.795عربسررتان سررعودی)  ایران،اسررالمی 

یت)   مورد(، 30.307عربی)   تان)     مورد(، 17.967مصررر)مورد(،  21.967کو غانسرر مورد(،  9.171بحرین)    مورد (، 11.831اف

سومالی  مورد( ، 2.468جیبوتی )مورد(،  3.976سودان ) مورد(، 4.632عراق)، مورد( 7.532مراکش)مورد(،7.770عمان)

نان) مورد(، 2.468) یه )  237یمن) مورد(،711اردن) مورد(،1.051تونس)  مورد(، 1.119لب لیبی  و مورد( 105مورد( ، سررور

 مورد ( 75)
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 :موارد بیماری در ایران

 

:یشگاه یزماآشده   دییتعداد کل موارد تا

 

 تعداد بهبود یافتگان:

   کل موارد فوت: تعداد

 بیماران در وضعیت شدید بیماری :تعداد 

انجام شده:    COVID-19تشخیص  اتتعداد کل آزمایش 

 

 

 

 1399 خرداد 7گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران  ، لغایت   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 و کشورهای همجوار  جمهوری اسالمی ایرانگزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با جغرافیایی نقشه پراکندگی

 1399 خرداد 7لغایت 
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

 

 چهارمحال و بختیاری دانشگاه علوم پزشکی

  شی و      113برگزاری سه هماهن ی درون بخ جل

 بین بخشی

    ستانی شکیل کمیته های ا بت و    گانه 12ت بهدا

انالع رسانی و آگاه    ،تدارکات و پشتیبانی ،درمان

بهری و حمل و نقل      ،سازی   ضاهای  بت ف بهدا

بازار ،درون بنننهری  ،  فضنننای مجازی   ،تنظیم 

عالی      ها و مراکز آموزش  آموزش و  ، دانشننن اه 

قل      ،پرورش و آموزش عمومی مل و ن راه و ح

امنیتی و   ،گردب ری و فضاهای ورزبی،عمومی 

برح وظایف     عملیات روانی ،انتظامی  سب  که ح

رات  از ادا هر کمیته مسئولیت آن کمیته به یکی 

یا سننازمان های مرتبط در اسننتان واگذار بننده  

 است.

 انجام بازدیدهای مشترو با سایر ادارات 

   استفاده از تشکل های جوانان و معتمدین م لی

 19در جهت آموزش های عمومی کووید 

 (67انجام تب سنجی در ادارات )مرحله   

          اسنننتفاده از ظرفیت تمامی کانونهای سنننالمت

ستانها  در کلیه م له  آموزش جهت  ی تابعهبهر

 و خانواده هابه اعضا 

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

 اسنننتان امور زندانهای سنننازمان هماهن ی با 

فردی   حفاظت وسننایل و ماسننک تهیه جهت

جهت اسننتفاده در سننازمان نبر پروتکل های  

 مربونه

 و  اسننتان امور زندانهای سننازمان هماهن ی با

سایی گلوگاههای      بنا  سازمان بهزیستی جهت 

قال  خل  به  ویروس انت  توانبخشنننی، مراکز دا

 ت ت  های  زندان  و سنننالمندان  از ن هداری 

و تقویت برنامه های مراقبت در این       پوبنننش

 گلوگاه ها

 استان جهت   امور زندانهای سازمان  هماهن ی با

ستفاده   برای عمومی نقاهت اههای ظرفیت از ا

شتی  و جدیدالورود زندانیان اولیه قرنطینه  برگ

 مرخصی از

  شکیل صد  ت ست  دفتر در سالمت  خانه ر  ریا

ستان   مرکز بت ا صد  و بهدا  غربال ری مداوم ر

 19کوید

   یابی مت   ارز با    هم افراد روان سنننال مان   ز

 کرونا  ملی بسیج دوم فاز غربال ری

 ضعیت  گزارشو تهیه  ها داده دوره ای آنالیز  و

 بنننا سننایی  جهت اسننتان در کرونا اپیدمی

 بیماران از مراقبت و پی یریو  پرخطر منانر

 از مراقبت  و پی یری پرخطر منانر  سنننایی 

ماران  های      بی بال ری در ایسنننت اه  نریر غر
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 برای احتیاط های قطره ای / تماسی (PPEمراحل پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی)
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 COVID-19خبر نامه

 7/3/1399- 29شماره 

1 

1 

1 

1 

1 

1 2 3 

ثانیه با هند  20-30انجام بهداشت دست ( 1

 ثانیه با آب و صابون 40-60راب با پایه الکلی یا 
 پوشیدن ماسک(3 پوشیدن گان(2

5 6 

 چشم (پوشیدن محاظ4

 (صورت یا عینک شیلد )

 فردی کامل شد(تجهیزات حفاظت 6 (پوشیدن دستکش5

4 
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 برای احتیاط های قطره ای / تماس (PPEمراحل در آوردن تجهیزات حفاظت فردی)

 
 

 

 بهداشت دستانجام 

 انجام بهداشت دست

1 

1 

 

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
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1 2 3 

 گاندرآوردن (2 درآوردن و معدوم کردن دستکش(1

 لباس شما آلوده نشود ،مراقب باشید که طی درآوردن گان

راب  ثانیه با هند  20-30انجام بهداشت دست (3

 ثانیه با آب و صابون 40-60با پایه الکلی یا 

4 5 6 

 چشممحافظ درآوردن (4

 (صورت یا عینکشیلد )

 ماسکدرآوردن (5

هنگام درآوردن ماسک از بندهای آن بگیرید و 

 .هرگز قسمت جلو ماسک را لمس نکنید

ثانیه با هند راب   20-30انجام بهداشت دست (6

 ثانیه با آب و صابون 40-60با پایه الکلی یا 

 


