
 امام تیمومنانه در سطح محالت با محور  یمانور بهداشت

 امام تیمومنانه در سطح محالت با محور  ی: مانور بهداشت1 دهیا

  : اتیعمل طرح

 جادیرا در جامعه ا یمهم اریدارد و نقش بس یر یگامام امکان شکل تیکه با محور  ییهاتیاز فعال یکی
 میحک هیکه مطابق با توص باشدیم هایو مسجد نیتوسط مومن یبهداشت یانجام مانورها دینمایم

 انورم نیهست. ا زین روسیو نیدر مقابله با ا نیانقالب خود نشان از در صف اول بودن مومن
 :باشدیم ریپذامکان ریمومنانه با اشکال ز  یبهداشت

 :بهداشت در سطح محل به چند منظور زیقرار دادن م -1

 رهیپخش بروشور، پوستر و غ لیاز قب یجهت ارائه محصوالت آموزش •

 محل یبه اعضا یبهداشت یهاجهت ارائه مشاوره •

 رهیو غ گانیرا یضدعفون لیاز قب یارائه خدمات بهداشت •

مقابله با  یهاـ مختص روش یستاد مل نیمواز  تیـ با رعا یآموزش یهاشیهما یبرگزار  -2
 دها و مسجپارک ،یکرونا در سطح معابر عموم روسیو

زحمات پزشکان و  شیـ نما یو احساس یآموزش نیعکس با مضام یهاشگاهینما ییبرپا -3
 پردد محل یهاابآنیو خ روهاادهیـ  در پ رهیو غ یجهاد یهاپرستاران، گروه

 محالت یمجاز  یهامحل در گروه یمتناسب با اهال یو بازنشر مطالب بهداشت دیتول -4

از کادر درمان و  رهیو غ یابانیخ یاجراها لیاز قب ییهابا برنامه یو تشکر به صورت علن ریتقد -5
 عرصه مقابله با کرونا نیفعال

  :هابیآس

 ـ  یخدمات آموزش ییو برپا یـ از امام جهت برگزار  یو ماد یـ حقوق یکاف تیعدم حما
 تیماامامان عدم ح یهاتیشدن فعال یمانور مومنانه؛ به طور مثال علت مقطع یبرا یاجتماع

 .باشدیم نهیزم نیاز افراد فعال در ا یمال تیو حما یآموزش ،یلوازم بهداشت هیدر ته یمال
  تیبودن فعال یبا امام به علت مردم یدولت ینهادها یعدم همکار 
 نداشتن  ،یمخصوصا متخصص در امر بهداشت یانسان یروینبود ن لینبود امکانات الزم از قب

 یابانیخ یآموزش یمانورها یجهت برگزار  رهیو غ زیم ،یصوت ستمیس

 



 :راهکارها

 یبرگزار  یاز امامان محالت برا یو ماد یحقوق تیدر حما یاسناد باالدست ینیبازب 
 مومنانه یمانورها یجهت برگزار  یاو اختصاص بودجه یخدمات عموم

 یعموم یاز فرهنگ ساز  تیحما یبرا یسازمان نیلزوم ارتباطات ب 
  شرکت در مانور  یمحالت و اعالم فراخوان برا جیامام محله با بسارتباط مخصوص

 مومنانه
 یبهداشت یهامشاوره یمحل برا یاهل یو آموزش تخصص تیترب 


