دانشگاهعلومپزشکیجهرم
اخباردانشگاهها

* کنترل ورودی و خروجی شهر و روستا از نظرآموزش و بررسی عالیم بیماری و تب سنجی از مسافران ...توسط خانم
نجاتی بهورز روستای جزه

* اجرای برنامه غربالگری و برگزاری جلسات آموزشی
خودمراقبتی در کرونا در مساجد ،فشارخون در هفته
سالمت توسط عباس امیری بهورز خانه بهداشت بهجان،
نرگس احمدی بهورزخانه بهداشت دوزه ،فرج اهلل اشرفی
بهورز خانه بهداشت آرجویه ،بهورز و سفیران سالمت
آقای افراسیابی خانه بهداشت چرگ
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* تهیه و توزیع محلول گندزدای «پرسیدین» و ضدعفونی
اماکن عمومی تحت نظارت کارشناسان بهداشت محیط با
مشارکت فراگیران مراکز آموزش بهورزی و با هماهنگی
ستاد پیشگیری و کنترل کرونا ،ایستگاه های بازرسی و
کنترل ورودی شهر توسط عبدالرحمن عسکری ،مهدی
ابراهیمی و علی اصغر محیط دانش آموزان بهورزی
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اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیجهرم

* ثبت اطالعات بیماران کرونایی تحت پوشش در سامانه
سیب توسط خانم فرهادی و امامی فر بهورزان خانه
بهداشت هکان

* ضد عفونی کردن خانه بهداشت در هفته سالمت با
هدف خودمراقبتی در پیشگیری از کرونا توسط مژگان
رستمی بهورز خانه بهداشت کاکون

* تهیه انواع مواد گندزدا وضدعفونی کننده روستاها با
همکاری دهیاری و توزیع آن بین اهالی روستا و همچنین
ارایه آموزش در خصوص نحوه استفاده از آن ها توسط
احمد قائدی بهورز خانه بهداشت قالینی

* برگزاری جلسات با شورا و دهیاری روستا با موضوع
خودمراقبتی و پیشگیری از کرونا توسط هنگامه زارعی
ودانیال کاظمی بهورزان روستای فتح آبــاد و مژگان
رستمی روستای کاکون
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دانشگاهعلومپزشکیجهرم
اخباردانشگاهها

* توزیع پوستر وپمفلت آموزشی خودمراقبتی در بیماری
کرونا بین اهالی روستا وآموزش چهره به چهره توسط
دانیال کاظمی بهورز خانه بهداشت فتح آباد و خانم
رستمی بهورز خانه بهداشت کاکون

* پیادهروی سفیران سالمت خانوار در هفته سالمت
توسط صدیقه بیوسنده وحمید عباسی بهورزان خانه
بهداشت علویه

* برپایی  12کمپین و ایستگاه سالمت وتوزیع پوستر ها،
پمفلت ،بروشور وآموزش چهره به چهره به عموم مردم و
نحوه شست و شوی دست ها و استفاده از مواد گندزدا
در سطح شهر و روستا ( میادین شهر ،بازارچه ،مصالی
نمازجمعه ،آرامگاه ها ،ورودی شهر ،مساجد) با همکاری
آموزشگاه و دانش آموزان بهورزی با ستاد مقابله با کرونا

بهورزان بازنشسته
پوران روستا بهورزخانه بهداشت جرمشت ،فاطمه رئیسی بهورز خانه بهداشت کراده ،حمیرا شمس بهورزخانه بهداشت
باالشهر ،مریم صدری تادوانی بهورزخانه بهداشت تادوان ،سکینه عبدلی بهورز مرکز خدمات جامع سالمت روستایی
علویه ،مروارید قائدی بهورزخانه بهداشت اسفنجان ،مهرانا مرادی بهورزخانه بهداشت حنا ،محترم صادقی بهورزخانه
بهداشت چرگ ،رویا امیری بهورز خانه بهداشت بهجان
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