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  �دارد

  جناب آقاي دکتر  محمدرضا ظفرقندي

 رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  19اجراي پروتکل هاي بهداشتی در مطب ها و دفاتر کار براي مقابله با بیماري کووید موضوع: 

 

  با سالم و احترام

دوم مبارزه با کرونا و اجراي گام موضوع،  26/1/99مورخ  763/10/100/399بازگشت به نامه شماره       

در خصوص رعایت پروتکل هاي بررسی هاي انجام شده فاصله گذاري هوشمند به استحضار می رساند، برابر 

پروتکل رعایت  پایین ترین درصد، متاسفانه 19منظور مقابله با بیماري کوید  بهداشتی در مطب ها و دفاتر کار  به

 آن محترم و مراجعین  کارکنانپزشکان ،  که این امر می تواند  ستا مشاهده شده مراکز مذکوردر هاي بهداشتی 

در سطح جامعه گردد.  لذا خواهشمند است  19ها را در معرض خطر قرار داده و موجب گسترش بیماري کووید 

دستور فرمایید در خصوص اجراي پروتکل هاي بهداشتی در مطب ها و دفاتر کار هماهنگی و همکاري الزم  با 

.  ر دستور کار آن سازمان قرار گیردو موضوع د آمدهبعمل  بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور معاونت

ر آن به عنوان الگو در و تاثی در غیر اینصورت با توجه به اهمیت اینگونه مراکز در قطع زنجیره انتقال بیماري

و  ا مراکز خاطی مطابق با قانونبمحترم مراجعین  و  کارکنان ، پزشکان ، به منظور حفظ سالمتسطح جامعه

   .قضایی صورت خواهد گرفت دبرخور مصوبات ستاد ملی کرونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 رونوشت:

  جناب آقاي دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار 

  ی حجت االسالم و  المسلمین جناب آقاي  محمدجعفر منتظري دادستان محترم کل کشور: جهت استحضار و اقدام مقتض

  جناب آقاي دکتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان: جهت استحضار و اقدام مقتضی

  ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...: جهت استحضار و دستور مقتضی در خصوص تشدید نظارت هاي بهداشتی 

  جناب آقاي حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت


