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یی گروه پزشکها انجمن مجمع همدیر محترم هیاتاعضای   

احترامباسالم و   

 
 با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، 

ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا از فرهنگستان علوم پزشکی پیرو درخواست 

ن، در ماه مبارک رمضا های حرم مطهر و مساجدحنمبنی بر بازگشائی مجدد ص

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران این موضوع را در بین اعضای هیئت 

 بر مبنی گزارش یک انتشار اینکه به توجه مدیره خود به نظرخواهی قرار داد. با

 آموزش راهبردی تحقیقات ملی مرکز به منتسب اماکن این بودن خطر مک

پرداختن به  زمینه ساز پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشکی

در ذیل اهم موارد مطرح شده توسط اعضای هیئت مدیره  ،تصمیماتی شده است

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران جهت استحضار جمع بندی شده است. 

 و مردم عزیز که شود انجام ای گونه به زمینه این در سازی تصمیم است امید

  نگیرند: ابتال قرار معرض محترم در روحانیت

 

نجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران ضمن ابراز نگرانی از صحت ا -1

درخواست می نماید  ها انجمن متدولوژیک این گزارش، از مجمع

 و متدولوژی جزییات با زمینه را برای دسترسی به این گزارش )همراه

فراهم آورند. این انجمن همچنین تقاضای  ....( و ها فرض پیش
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را  نصر محترم مرکز و مستندات اساتید دسترسی به گزارشات مدلسازی

 شدند می نماید.  متقبل را مدلسازی این زحمت که

 پانزدهم تا کرونا با مقابله ملی ستاد تصمیم براساس اینکه به عنایت با -2

 روند به نظر واعالم شده است  ممنوع اماکن این فعالیت ماه اردیبهشت

 عید و رمضان مبارک ماه از بعد تا که گردد می پیشنهاد گیری همه

 .یابد استمرار کنونی های محدودیت فطر سعید

 

 مهلت اتمام با و 2پیشنهاد مطرح شده در بند  پذیرش عدم صورت در -3

 علوم های دانشگاه به گیری تصمیم ،(اردیبهشت پانزدهم)الذکرفوق

 .نمایند اقدام ای منطقه شرایط حسب تا شود واگذار پزشکی

 

 از اختصاصی بهداشتی های پروتکل مذهبی اماکن بازگشایی از قبل  -4

 مهمترین هم اکنون .گردد توزیع و تهیه کرونا با مقابله ملی ستاد سوی

 نمازهای و مذهبی مسئولین بهداشتی در بازگشائی اماکن های رسالت

از: جستجو برای یافتن موارد جدید بیماری،  عبارتند جماعات و جمعه

مان یافته از بیماران، پیگیری تماس ها به صورت فعال، مراقبت ساز

آموزش برای کادر درمان، پیگیری فعال بیماران ترخیص شده، آموزش 

 و تشویق برای رعایت فاصله گذاری هوشمند خودمراقبتی

یک بکار گیری این اساس و مسائل بهداشت فردی. بر )هوشمندانه(

دستورالعمل جامع جهت اماکن مذهبی با در نظر گرفتن تمامی جنبه 

ذکر شده در باال می تواند نقش مهمی در کنترل بیماری  های بهداشتی

این زمینه توصیه های سازمان جهانی بهداشت مبنی بر  داشته باشد. در

 زائرین سالمتی وضعیت منظم جهت پایش( یا گروه) ستاد تشکیل یک

 بهداشتی موازین رعایت بر نظارت بهداشتی، مقامات به آن گزارشو



مذهبی  وزش های بهداشتی الزم به متولیاناماکن، ارائه آم این درون

 کیفیت ، تضمین)فیزیکی( اجتماعی گذاری فاصلهمقررات  جهت رعایت

 وتمامی مکانهایی که حرم صحن و ساختمانسطوح  ضدعفونی تهویه و

 .دد مفید واقع شونمی توا ،شوند می زائرین لمس توسط مرتبا

 

 باتشکر

 

 دکتر کورش هالکوئی نائینی

 
 دبیر انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

 


