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غربالگری  انجام  حین  در   98/12/28 چهارشنبه  روز  عصر 

کووید19 خانوار ضمن تماس با  یکی از سرپرستان خانوار، خواستم 

شرح حال کاملی از خودشان را بیان کنند. ایشان گفتند: به تازگی 

درد  و  نفس  تنگی  احساس  و  آمده اند  گرمسیر)کازرون(  منطقه  از 

خفیف قفسه سینه دارند. اما تأکید و اصرار کردند که این مشکالت 

می تواند ناشی از مصرف سیگار یا تغییر شرایط آب و هوایی باشد. 

کردم  متقاعد  را  ایشان  و  نکردم  اصرار  و  تأکید  این  به  توجهی  من 

هرچه سریع تر برای معاینه به مرکز مراجعه کند.

کروناست   به  مشکوک  مــورد  یک  ایشان  شد  مشخص  معاینه  در 

و  بستری  از  پــس  ــد.  ش ارجـــاع  بیمارستان  بــه  دلیل  همین  بــه  و 

ایشان  کرونای  تست  نتیجه  شد  مشخص  تکمیلی  نمونه گیری های 

خوشبختانه  اســت.  قلبی  بیماری  دارای  همچنین  و  است  مثبت 

از  خانگی  قرنطینه  ــرای  ب خــوب  عمومی  حــال  و  دارو  دریــافــت  با 

بیمارستان ترخیص شدند و من با پیگیری تمام افرادی که با ایشان 

را  ویروس  این  که  شدم  متوجه  بودند  درتماس  گذشته  روز  چند  در 

ناقل بدون عالمت بوده دریافت کرده است. در طی  از پزشکی که 

پیگیری  تلفنی  شکل  به  را  ایشان  وضعیت  روزانــه  قرنطینه  دوران 

با انرژی و شوخ طبعی جواب بنده را می دادند. حتی  می کردم که 

بگیرم  تماس  وقت  اول  نتوانستم  کاری  مشغله  علت  به  که  روز  یک 

من  از  سراغی  چون  ــروز  ام گفتند:  و  زدنــد  زنگ  من  به  خودشان 

شد  تمام  ایشان  قرنطینه  دوران  خالصه  شدم!  نگران تان  نگرفتید 

و  می برند  سر  به  کامل  سالمت  در  خانواده  اتفاق  به  اکنون  هم  و 

به خاطر پیگیری های بموقع  قدردان و دعای گوی من  هستند. من 

و سایر همکاران اگرچه در آغاز کار ترس و دلهره داشتیم که به این 

بیماری مبتال نشویم اما با دیدن بیمارانی مانند مورد باال که اشاره 

شد، انگیزه و شوق مان برای انجام غربالگری ها باال رفت و بر ترس 

درونی خود غلبه کردیم.

با  که  خوشحالم  بهداشت  خانوده   از  کوچکی  عضو  عنوان  به  من 

روستا  در  ویروس  این  انتقال  زنجیره  قطع  به  توانستم  بموقع  اقدام 

کمک کرده و حافظ جان مردم باشم. 

زنجیره را
قطع کردیم
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