
 صورتجلسه

 جلسه ستاد مقابله با کرونای استان  امینیکصد و سی و 

 دستور کار :

با ریاست جناب آقای    18راس ساعت    18/10/1400جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونای استان در روز شنبه مورخ    امین یکصد و سی و  

به   را  مرضیه )س(  زهرای  استاندار محترم شهادت حضرت صدیقه طاهره  ابتدای جلسه  در  برگزار گردید.  استاندار محترم  نظری  دکتر 

نمایند تشکر و قدردانی کردند. در  اندرکاران که در جهت مراقبت بیماری تالش می  حاضرین تسلیت گفتند. ایشان از زحمات همه دست

و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون در دستور  بوده  های بهداشتی مورد توجه  ادامه فرمودند الزم است با هوشیاری همچنان اجرای پروتکل

 کار قرار گیرد.  

شگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونای استان گزارش اقدامات  سپس آقای دکتر کیانی سرپرست محترم دان          

انجام گرفته در راستای مقابله با بیماری کرونا طی هفته گذشته را بیان نمودند ایشان اعالم داشتند در خصوص موارد مثبت قطعی و موارد  

  بیان ی و زمینی، بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و بحث امتحانات حضوری را  ابتال و فوت، تاکید بر دوز سوم واکسن، کنترل مرزهای هوای

های مصوبات  ، ابتدا گزارشی از پیگیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد  کردند. در ادامه آقای دکتر جعفری نژاد معاون فنی معاونت بهداشت

ار را  قبل  هفتهجلسه  در  بیماری  وضعیت  درباره  کردند. سپس  روزا  ،گذشته  ائه  بستری  بیماران،  نهروند  ترخیص  روند  فوت  ،  ... روند  و 

در پایان پس از ارائه نظرات و توضیحات سایر اعضاء ستاد، جمع بندی صورت گرفت و اهم تصمیمات اخذ شده   توضیحاتی را ارائه نمودند.

 به شرح ذیل است. 

 مسئول اجرا / پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف 

1 
مسافرین خارجی  ورودی  های ابالغی در مبادی  کنترل بیماری، پروتکلمقرر گردید بمنظور  

   شود. جدیت اجرا)زمینی و هوایی( با 

   مشهد  دانشگاه علوم پزشکی

نیروی – راه آهن -فرودگاه

 انتظامی 

2 
کار دانشگاهها علوم پزشکی استان  مقرر گردید تزریق دوز سوم واکسن با جدیت در دستور 

 قرار گیرد.  و سازمانهای همکار

علوم   هایدانشگاه

-استان پزشکی

  سازمانهای همکار

3 

با هدف  گردید  مقرر  در بستر سامانه امید   کرونا  بیماری  هوشمند   مدیریت  طرحبا عنایت به  

پروتکل رعایت  الزام  بیماری،  از  توسط پیشگیری  موضوع  و  باشد  تاکید  مورد  همواره  ها 

مسئولین و ناظرین مرتبط رصد و گزارش برابر طرح در جلسه ستاد استانی  بسته موضوع  

 ارائه نمایند 

دستگاههای مسئول و  

  ناظر استان

4 
اینکه   به  با توجه  از  استان پایینالکترونیک  نویسی  نسخه  شاخص  مقرر گردید  میانگین تر 

 با جدیت در دستور کار قرار گیرد.   موضوع، کشوری است
 ادارات بیمه استان

5 

فوریت   قید  با  گردید  مرتبط،  مقرر  دستگاههای  در  با حضور  رپید  تست  اخذ  در خصوص 

مصوبات در صورت نیاز    ات الزم،تصمیمضمن اتخاذ  ر و  فرودگاه جلسه تخصصی و جامع برگزا

 شود.  جلسه ستاد کرونای آتی ارائه  در جهت تصمیم گیری نهائی  

 دانشگاه علوم پزشکی  

- نیروی انتظامی-فرودگاه

و میراث  گردشگریاداره 

 فرهنگی 

6 

حداکثری  رعایت    به منظور   ها  تشدید نظارت  ، دانشگاه ها و مدارس  به دایر بودن    با عنایت

  مد نظر می باشد.در موارد عدم رعایت پروتکل ها اعمال موارد قانونی  بهداشتی   های   پروتکل

 بدون اغماض صورت گیرد.  

 آموزش و پرورش  

 دانشگاه علوم پزشکی  

7 

توسعه و همیاری  مهدهای خصوصی استان خراسان رضوی    درخواست کانون   مقرر گردید 

در جلسه کارشناسی   مبنی بر بازگشایی مجدد و از طرفی افزایش شیوع او میکرون موضوع

برای تصمیم گیری در  آموزش و پرورش مطرح و    مشهد واداره کل  بین دانشگاه علوم پزشکی

 . جلسه ستاد استانی مطرح گردد.

 آموزش و پرورش  

 دانشگاه علوم پزشکی 

 


