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هر متخصصی نباید یک نسخه مدیریت بحران ارائه دهد
نماینــده ولیفقیه در فــارس گفت :در زمان بحران ،متخصصیــن ،مدیریت واحد را
بپذیرند و نمیشود هر متخصصی یک نسخه مدیریت بحران ارائه دهد...

شمار جانباختگان مسمومیت الکل در فارس به  ۴۴نفر رسید

رئیس اورژانس فارس گفت :شمار افرادی که پس از مصرف
الکل متانول در فارس دچار مســمویت شده و جان باخته اند به
 ۴۴نفر رسید.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدجواد مرادیان در گفت و گو با
خبرنگار مهر بیان کرد :مجموع افرادی که با عالئم مسمومیت
الکل به مراکز درمانی استان فارس مراجعه کردهاند به  ۳۶۱نفر
رسیده که از این میزان  ۴۴نفر جانباخته اند.
وی اضافه کرد :بر اســاس آماری که مراکز درمانی طی چند
روز اخیر ارائه دادهاند  ۳۱۷نفر از افرادی که مســمومیت با الکل
داشتند در این مراکز پذیرش و بستری شدهاند.
رئیس اورژانس فارس خاطرنشان کرد :کرونا ویروس از راه تنفس به بدن راه پیدا میکند و استفاده از
الکل تنها برای ضد عفونی کردن محیطهای پیرامونی مورد توصیه قرار گرفته است.

 ۳۲۶مبتالی به کرونا در استان فارس شناسایی شدند

ایرنا :معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی  ۳۱مورد جدید ابتال به کرونا در استان
فارس خبر داد و اظهار داشــت :با افزوده شــدن این موارد جدید ،آمار کنونی مبتالیان این استان به ۳۲۶
نفر رسیده است.
عبدالرســول همتی روز سه شــنبه اعالم کرد  :از موارد شناسایی شده  ۵۸نفر با بهبودی از بیمارستان
ترخیص شده اند.
معاون بهداشت دانشگاه با بیان اینکه در  ۲۴ساعت گذشته ،مورد فوتی ناشی از ابتال به کروناویروس
در فارس گزارش نشــده اســت ،افزود :تاکنون  ۱۱نفر از مبتالیان به ویروس کرونا در استان فارس جان
خود را از دست داده اند.
دکتر همتی از شهروندان خواست ضمن در خانه ماندن ،در جهت ارزیابی وضعیت سالمت خود به صورت
الکترونیکی به سامانه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به آدرس /https://salamat.gov.ir
مراجعه کرده و با ورود اطالعات درخواستی از وضعیت خود آگاه شوند.
او تاکید کرد  :برای اســتفاده از این ســامانه به همراه داشتن کد ملی ،تاریخ تولد و شماره تلفن همراه
الزامی    است.
عالوه بر شــیراز ،در شهرستان  های فسا ،نی ریز ،اقلید ،خرم بید ،استهبان ،داراب ،ارسنجان ،الرستان،
کازرون ،آباده  ،مرودشت ،سپیدان  ،قیروکارزین ،فیروزآباد ،جهرم ،گراش ،بوانات ،زرقان ،سرچهان و کوار
بیماران مبتالی به کرونا شناسایی شده است.
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فارس

کارگران روزمزد و نیازمندان را فراموش نکنیم

امام جمعه جهرم گفت :در این روزها که به دلیل شیوع بیماری کرونا کسب و کارها
رونق الزم را ندارد ،به پیام بزرگان دین عمل کرده ،کارگران...

ضدعفونی شبانه روزی معابر شیراز توسط شهرداری

از روز ســه شنبه  ۲۷اســفندماه تا اطالع ثانوی عملیات ضدعفونی معابر شــیراز توسط تانکرهای باز
طراحی شــده و ارتقا یافته اداره پشتیبانی و ماشین آالت شهرداری شیراز به صورت شبانه روزی و بدون
وقفه انجام می    شود.
این تانکرها با سرعت بیشتر و توان آبگیری مجدد در طول مسیر و انجام ادامه عملیات را دارند .با توجه
به اینکه تانکرها قادر به گند زدایی معابر به عرض  35متر هستند .از این رو به اطالع شهروندان میرساند:
 .۱از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنید
 .۲از توقف و پارک خودرو در مسیرهای اصلی خودداری کنید
 .۳حتی االمکان در خانه بمانید

رفع تصرف ۴۵۰۰متر از اراضی ملی پناهگاه بختگان

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اســتهبان از رفع تصرف چهار هــزار و  ۵۰۰متر از اراضی ملی و
همچنین قلع و قمع و امحای بالغ بر  ۴۰۰گودال در پناهگاه بختگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر  ٬علی اکبر صفایی گفت :چهار هزار و  ۵۰۰مترمربع اراضی پناهگاه بختگان
رفــع تصرف و ضمن رفع تصرف برای امحای آثار که شــامل پر کردن گودال و کشــیدن نهالها بود،
اقدام شد.
وی افــزود :در ادامه پیگیریهای مجدانه همکارانم موفق به قلع و قمع و امحای بالغ بر  ۴۰۰گودال
در منطقه «تنگ میشی» پناهگاه بختگان شدیم که پیش تر ،متخلف و کارگران غیر ایرانی اش دستگیر
و تحویل مراجع قضائی شدند.

تیپ نیروی مخصوص  ۳۳المهدی(عج) جهرم
در کنار دانشگاه علوم پزشکی است

جانشین تیپ نیروی مخصوص  ۳۳المهدی(عج) گفت :تیپ
نیــروی مخصوص  ۳۳المهدی(عج) با تمــام توان در خط مقدم
مبارزه با ویروس کرونا در کنار دانشــگاه علوم پزشکی شهرستان
جهرم است.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســرهنگ مهدی سرور با حضور در
بخش کرونای بیمارســتان پیمانیه جهــرم ضمن ادای احترام به
مدافعان ســامت بخش کرونای بیمارســتان پیمانیه شهرستان
جهرم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی    اظهار داشت:
یقین ًا هر چیزی که به ســامت جامعه و عدم شیوع این بیماری
کمک کند ،یک حســنه اســت که شما مدافعان ســامت عالوه بر جهاد در خط مقدم مبارزه با ویروس
کرونا ،مشغول عبادت نیز هستید.
وی افزود :تیپ نیروی مخصوص  ۳۳المهدی مانند گذشته با تمام توان در خط مقدم مبارزه با ویروس
کرونا در کنار دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم است.
جانشــین تیپ نیروی مخصوص  ۳۳المهدی (عج) با بیان اینکه تیپ  ۳۳در کنار مردم ،دســتگاهها و
ســازمانهای متولی مقابله با ویروس کروناســت ،بیان کرد :سپاه همیشه خود را خادم مردم میداند و در
همه حوادث نیز خود را ســپر بالی مردم میکند و رسالت پاسداری ایجاب میکند که در همه سختیها
به صورت ویژه در کنار مردم باشیم.

شمار جانباختگان مسمومیت الکل در فارس به  ۴۴نفر رسید
رئیس اورژانس فارس گفت :شمار افرادی که پس از مصرف الکل متانول در فارس
دچار مسمویت شده و جان باخته اند به  ۴۴نفر رسید...

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به شیوع کرونا:

هر متخصصی نباید یک نسخه مدیریت بحران ارائه دهد
نماینــده ولیفقیه در فارس گفت :در زمــان بحران ،متخصصین،
مدیریت واحد را بپذیرند و نمیشود هر متخصصی یک نسخه مدیریت
بحران ارائه دهد چرا که در این صورت هرجومرج به وجود میآید.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،آیت ا ...لطف ا ...دژکام ،افزود :یکی از
مســائلی که امروز با آن مواجه هســتیم این است که ایران متفاوت با
سایر کشــورهای جهان ،به دنبال ایجاد مدلی جدید در تصمیم گیری
اســت و در این مدل سازی جدید ،پیش از هر چیز باید به تعریف نقش
مدیریت و فرماندهی واحد بپردازیم.
امام جمعه شــیراز ادامه داد :در بحران کرونــا ،نهاد تصمیم گیر و
مســئول برای مدیریت روانی جامعه کیست؟ کدام ارگان و نهاد رسم ًا
مســئول این کار است تا از آن مطالبه کنیم که چه کارهایی کردهاند و
چه کارهایی باید بکنند؟ بســیاری از ارگانها در این زمینه هم مسئول
هستند و هم نیستند .یعنی تمام مسئولیت کار متوجه آنها نیست اما در
عین حال تعریف هم نکرده ایم که چه بخشی از کار بر عهده آنهاست
در نتیجه امروز نمیتوانیم مدعی باشــیم که چه دســتگاهی خوب کار
کرده و چه دستگاهی عملکرد بدی داشته است.
وی با یادآوری اینکه پیشتر گفته که در بحران کرونا تابع تصمیمات
بهداشــتی و درمانی مسئوالن و متخصصان ذیربط هستیم اما در زمان
مدیریت ،متخصصین نیز باید مدیریت واحد را بپذیرند و نمیشــود هر

متخصصی یک نسخه مدیریت بحران ارائه دهد چرا که در این صورت

هرج و مرج به وجود میآید ،عنوان کرد :امروز مســئله کرونا در ایران
یک تهدید است که باید آن را با هوش و طراحی و برنامه ریزی صحیح
به فرصت تبدیل کنیم و این نیازمند این است که به خصوص در بحث
سالمت روانی و معنوی ،متخصص دانشگاهی ما و متخصص حوزوی
ما دور یک میز بنشــینند و با همفکری به یک نســخه جامع و واحد از
مسئله برسند.
نماینده ولی فقیه در اســتان یکی دیگــر از فرصتهای بالقوه این
تهدید را جوشــش انگیزههای جهادی و انسانیت دانست که تبلور آن
را میبینیم.
دژکام اضافــه کرد :طلبــه جوانی که زن و فرزنــدش بر اثر کرونا
فوت شــده اکنون خــودش در خط مقدم این مســاله دارد به بیماران
خدمت رسانی میکند و این نوع رفتار به جامعه آرامش میدهد.
به گفته امام جمعه شــیراز ،نوع کار در این عرصه به گونهای است
که کســانی میتوانند کار را پیش برند که خود توانایی داشته باشند به
میدان بیایند و آن چیزی که مقتضی ایمان و باور به خدا است را نشان
دهند ،اگر این کار را توانســتیم انجــام دهیم در فاز روانی و معنوی به
مــردم کمک کردهایم وگرنه اینکه هــر کار دیگری را انجام دهیم که
صرف ًا تحلیل و تبیین باشــد به درد مردم نمیخورد چون مردم درگیر و
گرفتار هستند و امروز باید دردی از مردم دوا کرد.

امام جمعه جهرم:

کارگران روزمزد و نیازمندان را فراموش نکنیم

موافقت با درخواست بازنشستگی  ۱۷۱۹کارگر مشاغل سخت
در فارس

ایرنا :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت:
کمیته اســتانی ،با درخواست بازنشســتگی یک هزار و  ۷۱۹نفر
از کارگران شــاغل در مشــاغل ســخت و زیانآور در سال ۹۸
موافقت کرد.
ســهراب مختاری ،سهشنبه اظهار داشــت :سه هزار و ۹۷۷
مورد تقاضای بازنشســتگی پیش از موعد کارگران شــاغل در
مشاغل سخت و زیانآور این استان در کمیتههای استانی فارس
که متشــکل از نمایندگان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
دانشــگاه علوم پزشکی ،ســازمان تامین اجتماعی و نمایندگان
کارگــران و کارفرمایان اســت ،بررســی و از این تعداد با درخواســت یک هــزار و  ۷۱۹نفر از کارگران
موافقت شد.
وی با بیان اینکه فارس یکی از استانهای پیشرو در اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد کارگران
در مشاغل ســخت و زیانآور است؛ افزود :همه درخواستهای متقاضیان بازنشستگی در این مشاغل در
کوتاهترین زمان ممکن دریافت و از طریق سامانه مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی میشود.
مختاری ادامه داد :با بکارگیری تدابیر ویژه و بررســی سامانهای درخواستها ،زمان رسیدگی از  ۹ماه
در اوایل سال به یک ماه در پایان سال کاهش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال  ۹۸تا کنون  ۵۰نشست کمیته بدوی در این استان برگزار شده،
گفت :در این راستا سه هزار و  ۴۰۸تقاضا در قالب  ۱۳هزار و  ۲۰۹عنوان شغلی از  ۵۰هزا و  ۹۲۰کارگاه
ثبت شــده است و همچنین  ۲۲جلســه تجدید نظر با  ۵۶۹تقاضا با یک هزار و  ۴۵عنوان شغلی از ۶۶۰
کارگاه ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.
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ایرنــا :امام جمعه جهرم گفت :در این روزها که
به دلیل شــیوع بیماری کرونا کسب و کارها رونق
الزم را ندارد ،بــه پیام بزرگان دیــن عمل کرده،
کارگران روز مزد و نیازمندان را یاری رسانیم و آنها
را فراموش نکنیم.
حجتاالسالم محمدحســین مدبر ،سهشنبه در
نشســت ســتاد مبارزه با کرونا شهرستان جهرم با
بیــان اینکه تاکید بزرگان دین بر این اســت که«
بــه یکدیگر رحم کنید تا خداوند هم به شــما رحم

کند» ،افزود همگان نباید فراموش کنیم که امروز،
روز ایثار و احســاس مسووولیت است و باید در این
شــرایط ،کارگران روزمزد ،کسبه جزء ،مستاجران و
نیازمندان را از یاد نبریم.
وی بیــان داشــت :اگــر خداوند ببینــد ما به
هــم رحم کردیــم او هم به ما رحــم میکند و از
خداوند میخواهیم روز شــادی امت ایران و جشن
پاک شــدن کشــورمان از این ویروس خطرناک
هم طوالنی نباشــد و هر چه زودتــر این وضعیت
به پایان برسد.
او ادامــه داد:خداوند میفرماید ،مــا در دنیا که
دار مکافات اســت ،مردم را با حوادث تلخ و شیرین
امتحــان میکنیم و یکی از اتفاقات تلخ این روزها،
بیماری کروناست که هر کس به نحوی درگیر آن
بوده و مردم به واســطه آن در حال امتحان شدن
هستند.

امام جمعه جهرم اضافه کرد :مهمترین پیام دین
ما در چنین شرایطی ،این است که دست همکاری
بــه هــم داده و در قبال خود و اعضــای خانواده،
همشهریان و هموطنانمان احساس مسوولیت کنیم.
مدبر افزود :در این شــرایط کــه ویروس کرونا
شیوع یافته ،رعایت نکات بهداشتی و حفظ سالمتی
خود و هموطنان از اهم واجبات اســت و اگر مردم
همه کشور تصمیم بگیرند  ۲هفته ارتباط خود را با
فضــای بیرون از خانه قطع کننــد به احتمال زیاد،
زنجیــره این بیماری قطع و شــهر و دیارشــان از
ویروس خبیث کرونا کــه تمامیت زندگی را هدف
قرار داده پاک میشود.
وی ،بــا قدردانی از کســبه و بازاریان که اقدام
به تعطیلــی مغازهها و واحدهای صنفی خود کردند
و همچنین کســانی که به توصیههای بهداشــتی
متخصصان عمل کرده و در خانههای خود ماندند از

مردم خواست تا آنجا که ممکن است در اجتماعات
حاضر نشوند.
امام جمعه جهرم همچنین از مجموعه علوم پزشکی
این شهر ،پزشکان ،پرستاران ،بسیج ،سپاه ،نیروهای
نظامــی    و انتظامی    به دلیل فعالیت شــبانه روزی
آنهــا بــرای مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری کرونا
تقدیر کرد.
دانشــگاه علوم پزشــکی جهرم بیســتم اسفند
 98اعالم کرد ،این شهرســتان به لحاظ گسترش
ویروس کرونا در مرجله نارنجی قرار دارد همچنین
بنا به گزارش روز بیســت و ششم اسفندماه جاری
این مرکــز درمانی ،تا کنون نتیجه آزمایش  ۲۰نفر
مثبت اعالم شــده اســت که از این تعداد  ۱۱نفر
مرد و هشــت نفر زن هستند .یک نفر از شهروندان
جهرمی    مبتال به کرونا فوت شده و سه نفر دیگر از
بیمارستان مرخص شدهاند.

هشدار؛ برخی اصناف شیراز در حال بازگشایی هستند
اصنــاف شــیراز کمابیش در حال بازگشــایی
هســتند و به نظر می    رســد که برخی از کســبه
خطرات باز شــدن مغازه  ها را جــدی نگرفته اند و
نظارت  ها هم کمرنگ شده است.
خبرگزاری مهر :عادی ســازی شــیوع ویروس
کرونــا از جمله رویدادهای اخیر اســت که موجب
افزایش شــمار مبتالیان به این بیماری شده و از
سوی دیگر ادامه فعالیت برخی از صنوف نیز باعث
خواهد شد زمینه افزایش ابتالء فراهم شود.
در شیراز در ابتدا عنوان شد تنها برخی از صنوف
میتوانند نســبت به فعالیت در ایام پیش از نوروز
اقدام کنند که دارای شرایطی از جمله ضروری بودن
کاال یا خدمات ارائه شــده باشند اما پس از گذشت
چند روز شــاهد هســتیم که بخــش اعظمی    از
واحدهای صنفی نســبت به بازگشایی دوباره اقدام
کردند و بر این اساس برخی که به صورت رسمی    و
با توجه به ابالغیهای که از سوی اتحادیه مربوطه
ارائه شــد برخی دیگر هم به صورت غیر رســمی    
فعالیت خود را دوباره از سر گرفتند.
رئیس اتحادیه پوشــاک شیراز در گفت و گو با
خبرنگار مهر گفت :واحدهای عرضه کننده پوشاک
نیز که پیشتر فعالیت نمیکردند فعالیت میکنند.
خدابخش رضایی با اشاره به اینکه این اتحادیه
محدودیــت زمانی برای واحدهــای عرضه کننده
پوشاک مشخص نکرده اســت در پاسخ به سوال
خبرنگار مهر مبنی بر فعال بودن تمامی    واحدهای
خیابان زند شــیراز اظهار کرد :بیش از  ۵هزار واحد
عرضه کننده پوشــاک در عضویــت این اتحادیه
هســتند و تنها  ۵٠واحد از این واحدها در خیابان
زند مستقر هستند.
این درحالی اســت که شاهد هســتیم خیابان

زنــد یکی از اصلی ترین مراکز عرضه پوشــاک از
گذشته است.
سنجش مســافران به شیراز از مبادی
ورودی شهر
از سویی دیگر مسیرهای مواصالتی که منتهی
به شیراز نیز میشود و قرار بود افراد در آنها پایش
شوند نیز مشاهدات خبرنگار مهر نشان میدهد که
این اقدام نیز به خوبی و با جدیت دنبال نمیشــود.
مشــاهدات خبرنگار مهــر از ورودی جنوب غربی
شــیراز نیز مبین این موضوع است که در روزهای
گذشته افرادی برای سنجش دمای بدن مسافران
حضور داشــتند اما پس از گذشت دو روز از اجرای
این طرح این افراد نیز دیگر در این ورودی حضور
نداشتند.
البته بنا به گفته فرمانده انتظامی    اســتان فارس
پایش افراد و مســافران ورودی به شهر شیراز در
حال انجام است.
ســردار رهام بخش حبیبی در خصوص پایش

فوت یک بیمار مبتال به کرونا در فسا

ایرنا :معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی فســا گفت :یک نفر از مبتالیان به بیماری کرونا در این
شهرستان با وجود تالش شــبانهروزی کادر درمانی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولیعصر
(عج) فسا دیروز فوت کرد.
جالل کریمی ،ســه شنبه به ایرنا اظهار داشت :آموزشهای الزم به خانواده و اطرافیان بیماری که دیروز
جان خود را به دلیل ابتالی به کرونا از دست داد ،ارایه شده است.
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی فســا همچنین تاکید کرد :دفن فوت شدگان بر اثر کرونا و موارد
مشــکوکی که هنوز نتیجه آزمایش آنها از تهران اعالم نشــده باشــد ،طبق پروتکل وزارت بهداشت انجام
میشود و هیچگونه آلودگی برای منطقه و محیط ندارد و مردم نباید نگرانی از این بابت داشته باشند.
کریمی ،شــمار موارد مثبت مبتال به کرونا در شهرســتان فســا را  21نفر اعالم کرد و گفت :تعداد موارد
مشــکوک ابتالی به این بیماری نیز به  42نفر رســیده و این روند در حال افزایش است به همین سبب از
مردم میخواهیم که هشــدارها و توصیهها را جدی بگیرنــد و در منزل بمانند تا چرخه و زنجیره انتقال این
ویروس قطع شود.

ورودی شهر شــیراز به خبرنگار مهر گفت :پایش
مسافران ورودی به شــهر شیراز همچنان در حال
انجام است و اگر فرد یا افرادی مشکوک به کرونا
باشند از سایر افراد جدا شده و در قرنطینه به مدت
 ١۴روز نگهداری خواهند شد.
وی در خصــوص هزینه نگهــداری هم گفت:
فرماندهی انتظامی    فارس هزینه نگهداری از افراد
در قرنطینه را به عهده گرفته است.
این در حالی اســت که پیشــتر رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی شــیراز در توصیه به افــراد تاکید
کرده بود از ســفر به شیراز پرهیز کنید و اگر فردی
مشــکوک به کرونا به استان ســفر کند با هزینه
شخصی قرنطینه خواهد شد.
فعالیت مستمر پایانههای مسافربری!
موضوع کنترل مبادی ورودی شــهر شــیراز از
جمله مطالبات مردمی    است که از مسئولین استانی
وجود دارد و بر اساس طرح پایش مسافران انتظار
میرفت که مســافران ورودی به شــهر شیراز نیز

تحت کنترل قرار گیرند.
خبرنگار مهر با حضور در یکی از مبادی ورودی
شمال شهر شیراز مشاهده کرد که پایش مسافرانی
که از سایر اســتانها به همراه خودروی شخصی
مبادرت به ورود به شــهر شیراز میکنند کمابیش
در حال انجام بود اما خبری از کنترل اتوبوسهای
بین شهری نیست.
اما به راســتی با توجه به شــیوع بیماری کرونا
در جامعه نباید فعالیت اتوبوسهای بین شــهری
تعطیل میشــد؟ این ســوالی اســت که پس از
تعطیلی ترمینال کاراندیش شیراز توسط شهرداری
ایجاد شد.
با این حال مدیر کل راهــداری و حمل و نقل
جــادهای فارس پیشــتر گفته بــود ٨٠ :درصد از
مسافرانی که قصد داشتند تا از طریق حمل و نقل
جادهای اقدام به مســافرت کنند کاهش داشتهاند
و تعداد سفرها نیز  ۷۰درصد کاهش داشته است.
علیرضا ســیاهپور ،در مورد توقف کامل فعالیت
ناوگان حمــل و نقل جادهای با توجه به شــرایط
حاکــم ،اظهارکرد :در خصــوص توقف کامل ارائه
خدمات حمل و نقل جادهای ستاد ملی باید در این
خصوص تصمیم گیری الزم را داشــته باشد اما به
نظر میرســد با توجه به کاهــش فعالیت یا توقف
حمل و نقل هوایی و قطار ،فعالیت ناوگان اتوبوسی
به میزان محدود الزم است.
مشاهدات خبرنگار مهر در ساعات مختلف شبانه
روز نیز مبین این موضوع است که فعالیت پایانهها
همچنــان در جریان بوده و هنوز هم مســافربران
شــخصی که به دنبال مسافران ورودی به پایانهها
هستند نه تنها تعدادشان کاهش نیافته بلکه فعالیت
آنان به قوت خود باقی است.

تاخیر کوچ بهاره عشایر در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شــیراز از ابالغ تصمیم تاخیر کوچ بهاره عشایر به ادارات
مرتبط ،در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر عبدالرســول همتی گفت :به دلیل محدودیت دسترسی خانوارهای
عشــایری به فضای مجازی و کســب اطالعات در خصوص بیماری کرونا ،تیمهای سیار آموزش و
اطالع رسانی به مناطق عشایرنشین اعزام شدهاند.
او افزود :پیرو برگزاری جلسه با حضور ادارات مرتبط و پس از تبادل نظر ،مقرر شد بر اساس مکاتبه
اداره کل امور عشــایر استان با شهرستانها ،کوچ بهاره عشــایر به مناطق ییالقی تا اطالع ثانوی و
عادی شدن وضعیت این بیماری در جامعه به تعویق افتد.
معاون بهداشــت دانشگاه به خانوارهای عشایری توصیه کرد :با مشــاهده نشانههای این بیماری
همچون تب ،ســرفه و تنگی نفس به نزدیکترین مرکز خدمات جامع ســامت و یا خانه بهداشــت
مراجعه کنند.

