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دهیارهای  و  شورا  جلسه  در  بهورزی  مربیان  شرکت   *

روستاهای )اقلید(

* ایجاد ایستگاه های آموزشی بیماری کرونا در خانه های 

بهداشت )اقلید( 

مناسبت  به  بهورزان  از  تشکر  و  تقدیر  مراسم  برگزاری   *

بازنشستگی همکاران  بهورز )اقلید(

جوایز  ــدای   اه و  تقدیر  بهورز،  روز  مراسم  بــرگــزاری   *

)فراشبند(

راستای  در   1399 سالمت  هفته  در  بهورزان  فعالیت   *

حمایت از خانوارهای بی بضاعت

* تقدیر ازبهـورزان در راستـای پیشگیری از بیماری کرونا

توسط دهیار و رییس بسیج منطقه روستای دولت آباد )فراشبند(
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فرماندار  حضور  با  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  انجام 

مرودشت و بهورزخانه بهداشت حاجی آباد

جلب  و  روستا  گندزدایی  در  مردم  با  بهورز  همراهی   *

مشارکت مردمی خانه بهداشت حاجی آباد ) مرودشت(

تشکیل ستاد مبارزه با کرونا با معتمدان و بزرگان توسط 

بهورز روستای شهرک ابرج ) مرودشت(

اماکن  درگندزدایی  روستا  خیران  و  دهیاری  همکاری 

روستا باخانه بهداشت خلف طاهونه ) مرودشت(

* جلب مشارکت مردمی واهدای دستکش وماسک برای مردم 

روستا توسط بهورزخانه بهداشت جهادآباد )فیروزآباد(

شهرستان  مــادوان  روستای  در  ماسک  تهیه  به  کمک   *

داراب
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* استفاده از بهورزان جهت آموزش بهورزان )آموزش همسانان( در اقلید فارس

* اعالم کمک های خیران سالمت شهرستـان مـرودشت به شبکـه بهـداشت و درمـان در زمـان شیـوع بیمـاری کـووید 19

* کسب مقام دوم کشوری فاطمه فرهادی درجشنواره سراسری قرآن، آیین سخنوری بهورزخانه بهداشت آسپاس شهرستان اقلید

زارعی  شکراله  رعنا،  چشمه  سالمت  جامع  مرکز  کافتر  بهداشت  خانه  بهورز  فروغی  بهرام 

بهورز خانه بهداشت چشمه رعنا و سید احمد موسوی راد بهورز خانه بهداشت احمدآباد اقلید

* برگزاری جلسات شورای بهداشتی توسط بهورز خانه بهداشت 

نصیرآباد  با مشارکت پزشک، شوراهای اسالمی، دهیار، روحانی 

روستا، فرمانده پایگاه مقاومت و معتمدان روستا )داراب(

* اهدای بسته های حمایتی توسط خیران روستای 

جهادی  گروه های  و  بهورز  توسط  آن  توزیع  و  آویز 

روستا در بین خانوارهای نیازمند )فراشبند(

بـهـورزان 
بازنشسته


