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	 کمپین اطالع رسانی دانشکده علوم پزشکی مراغه در 

سطح کلی جامعه برای آگاه سازی عموم مردم از روش های 

انتقال ویروس کرونا  توسط حسین  پیشگیری وراه های 

آقایی فراگیر بهورز ی خانه بهداشت روستای آغجه کهل

در  مثبت  کرونا  افــراد  منازل  زدایــی  گند  و  پاشی  سم   	

بیشتر  گسترش  از  جلوگیری  منظور  به  مراغه  شهرستان 

بیماری در شهرستان توسط خلیل باقری فراگیر بهورزی 

دوره 28 خانه بهداشت روستای اکیس

و  روستا  اهالی  و  خیران  توسط  بهداشت  خانه  تجهیز   	

تفنگی  دیجیتالی  سنج  تب  و  ساز  اکسیژن  دستگاه  تهیه 

توسط  فعال   یابی  بیمار  در  متر  اکسی  پالس  دستگاه  و 

نسرین نعمتی زاد و میالد رزاقی بهورزان فراگیر بهورزی 

دوره 28 خانه بهداشت روستای سرج

بیماریابی  فرم  تهیه  و  مسافران  و  مردم  تردد  کنترل   	

برای مسافران ورودی به روستا با ایجاد ایست بازرسی با 

هماهنگی بهورزان و جوانان روستای سرج توسط نسرین 

نعمتی زاد و میالد رزاقی  بهورزان فراگیر بهورزی دوره 

28 خانه بهداشت روستای سرج
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	 ضد عفونی وآموزش اطرافیان بیماران کرونایی نسبت 

توسط  خانگی  صحیح  قرنطینه  و  پیشگیری  راه هــای  به 

جعفر رضازاده بهورز خانه بهداشت روستای سرگیزه

و  سنج   تب  طریق  از  شهر  به  ورودی  مسافران  کنترل   	

آموز  دانش  حضرتی  علی  توسط  الزم  های  توصیه  ارایه  

فراگیر بهورزی خانه بهداشت روستای قراتلو  

	 انجام تب سنجی و اموزش راه های کنترل و پیشگیری 

از ابتال به بیماری کرونا به مردم و طرح خانه به خانه در 

فروشندگان  و  سالمندان  سنجی  تب  بخصوص  روستا 

در  تجمع  ایجاد  از  جلوگیری  بــرای  الزم  های  توصیه  و 

 28 دوره  بهورزی  فراگیر  خدایاری  رضا  توسط   مغازه ها 

خانه بهداشت روستای کهق

	 سمپاشی معابر و داخل حیاط منازل با کمک و همیاری 

روستای  در  بهورزان  هماهنگی  با  جوش  خود  جوانان 

سرج و خرید محلول وایتکس و پرکلرین جهت ضدعفونی 

بار   1 هفته  هر  فاصله  به  مرحله   5 در  روستا  سمپاشی  و 

سمپاشی توسط نسرین نعمتی زاد و میالد رزاقی بهورزان 

فراگیر بهورزی دوره 28 خانه بهداشت روستای سرج
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با  اتان  داش  روستای  دهیاری  و  شورا  با  فوری  جلسه   	

رعایت فاصله جهت مقابله با ویروس کرونا در سطح روستا 

توسط اسماعیل افشاری بهورز خانه بهداشت داش اتان

	 بیمار یابی فعال در دو مرحله غربالگری و پیگیری نحوه درمان روزانه موارد مشکوک به بیماری کرونا در روستای سرج  

توسط نسرین نعمتی زاد و میالد رزاقی بهورزان فراگیر بهورزی دوره 28 خانه بهداشت روستای سرج

ورود  با  مقابله  جهت  نــوروزی  مسافران  از  غربالگری   	

توسط  کــرونــا   ویـــروس  بــه  مبتال  بیمار  ــرد  ف احتمالی 

اسماعیل افشاری بهورز خانه بهداشت داش اتان

	 دوخت ماسک قابل شست و شو توسط خیاطان روستا 

تراکت  تهیه  و  نفر   1500 پوشش  تحت  افــراد  تعداد  به 

پمفلت  ــه  ارای و  سطوح  و  محیط  وضدعفونی  آمــوزشــی 

آموزشی به تعداد هر خانوار روستای سرج

یک  و  انگشتی  متر  اکسی  پالس  دستگاه  یک  خریداری   	

انجام  جهت   HC700 روزمکس  مــدل  ترمومتر  دستگاه 

غربالگری کرونا توسط فراگیر دوره 28 بهورزی، همکاران و 

با  کمک جمعی از خیران روستا خانه بهداشت روستای کهق 


