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سرپرست جمعیت هالل احمر خبر داد: 

توزیع ۵۰۰هزار بســته بهداشــتی 
بین بیماران خاص و سرطانی

در دوره های آموزش آنالین 
با همکاری نظام پزشکی 

تا به حال به 764هزار 
نفر آموزش داده شده و 

گواهی صادر شده است. 
با راه اندازی سایت کرونا 

دات آی آر و سیستم تست 
برای نخستین بار در ایران 

به صورت آنالین تست 
کرونا گرفته شده است و 

تا به حال 10میلیون نفر 
در آن شرکت کرده اند؛ 
ع باعث  همین موضو

آرامش بیشتر و کاهش بار 
بیمارستان ها شده است

پیامی،  صدور  با  هالل احمر  جمعیت  داوطلبان  سازمان  رئیس  ]شهروند[ 
آسمانی شدن مجید فرهاد، مدافع سالمت پزشک داوطلب جمعیت هالل احمر 
 را به خانواده محترم ایشان، کادر درمان و خانواده هالل احمر تسلیت گفت. در 
این پیام آمده است: »خوشا در  عرصه خدمت به مردم و دستگیری و زدودن آالم و 
دردهای مردم، عاشقانه گوی سبقت را از سایرین بربایی و از مقربان الهی  شوی تا 

ثابت کنی خدمت و جهاد در راه خداوند قادر متعال، عرصه و میدان نمی شناسد. 
خبر آسمانی شدن پزشک متعهد و داوطلب از جامعه با افتخار دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، دکتر مجید فرهاد موجب تأثر و تألم  فراوان اینجانب و جامعه بزرگ 

هالل احمر کشور شد. 
این شهید خدمت، سالیان متمادی را عاشقانه، صبورانه و با حسن خلق در 
راه مداوای بیماران گام نهاد؛ او که دغدغه اش سالمتی  مردم بود و از همان ابتدای 
شیوع این ویروس  در منطقه کاشان و آران وبیدگل، درمان و پیگیری مداوای 
آغاز کرد و سرانجام شهد شیرین شهادت را  را  بیماران مبتال به کرونا  ویروس 

نوشید و عاقبت بخیر و الگوی ما شد.  
این ضایعه بزرگ را ابتدا به خانواده بزرگوار ایشان، جامعه خدوم پزشکی کشور 
و همه داوطلبان عزیز تسلیت عرض کرده و  برای بازماندگان صبر و بردباری و برای 

روح این عزیز علو درجات مسألت دارم.« 

عملیات امدادرسانی و تخلیه آب معابر سطح شهر 
بافق و روستای مبارکه

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بافق از عملیات امدادرسانی و تخلیه آب 
معابر سطح شهر بافق و روستای مبارکه به دنبال  بارش شدید باران و آب گرفتگی 
شهرستان با همکاری و مشارکت تیم های امدادی و امدادگران و نجاتگران این 

شهرستان خبر داد. 
رضا فتاحی بافقی گفت: »به دنبال بارش شدید باران و آب گرفتگی شهرستان 
عملیات  عملیاتی  هالل احمر  چهارتیم  قالب   در  نجاتگران  از  نفر   20 بافق، 

امدادرسانی و تخلیه آب معابر سطح شهر بافق و روستای مبارکه را انجام دادند. «
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بافق گفت:  »امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر با دو دستگاه امدادی و چهار موتور پمپ و لجن  کش در این عملیات 
حضور داشتند و درحال حاضر نیز نیروهای جمعیت هالل احمر در آماده باش 

کامل هستند. «
او با اشاره به ادامه آماده باش کامل نیروهای امدادی این شهرستان از مردم 

خواست در صورت نیاز با سامانه 112 تماس بگیرند. 

  18 پایگاه هالل احمر 
ح ملی غربالگری کرونا در قم بودند عهده دار طر

به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم 18 پایگاه هالل احمر در مبادی 
ح ملی  غربالگری کرونا در قم بوده اند.  ورودی و خروجی استان، عهده دار اجرای طر
ح ملی غربالگری کرونا از نهم اسفند  محمد گل فشان با ارایه گزارشی از اجرای طر
۹8 تا دوازدهم  فروردین سال ۹۹ گفت: »در این مدت کارکنان، جوانان، امدادگران 
ح ملی  غربالگری کرونا در قم را  ، طر و داوطلبان در 18 پایگاه جمعیت هالل احمر

اجرایی کردند. «
  مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم افزود: »در این پایگاه ها، نیروهای جمعیت 
هالل احمر با استفاده از ۵۶ تب سنج به پایش و  غربالگری  سالمت عموم مردم 

پرداختند. «
ح ملی غربالگری   او تصریح کرد: »در مجموع و به طورکلی ۵82 هزار و 483 نفر در طر
ح از 1۵0 هزار و 8۵8 خودرویی که  هالل احمر در قم شرکت داشتند و در  این طر

درحال تردد بود، غربالگری انجام شد. «
  گل فشان ادامه داد: »از افرادی که تحت غربالگری قرار گرفتند ۷۹1 نفر دارای تب 
و مشکوک شناخته و برای ادامه تشخیص  ابتال به بیماری کرونا راهنمایی شدند و 

۵81 هزار و ۶۹2 نفر نیز بدون عالمت به مسیر خود ادامه دادند. «
  او با قدردانی از تالش بی وقفه نیروهای هالل احمر استان قم در اجرای این 
ح 224 نفر از پرسنل و   8۷2 نفر داوطلب معاونت  ح عنوان کرد: »در این طر طر
 3۵3 و  پرسنل   ۶۷ و  درمان  معاونت  داوطلب   31 و  پرسنل   ۵2 و  امدادونجات 
داوطلب معاونت جوانان  و 3۵پرسنل و 2۶0 داوطلب معاونت داوطلبان شرکت 
داشتند و به ارایه خدمت پرداختند. در مجموع نیز 3۷8 نفر روز از  کارکنان و 1۵1۶ 

ح ملی مشارکت کردند.«  داوطلب با خدمت رسانی، در اجرای این طر
او گفت: »در بخش لجستیک و تجهیزات نیز 2۵دستگاه آمبوالنس، کمکدار 

سبک، خودروی سبک و سایر تجهیزات مورد استفاده  قرار گرفت.« 

 توزیع لوازم بهداشتی 
در مناطق حاشیه نشین کرمانشاه

از  مدیرعامل هالل احمر استان 
در  بهداشتی  لوازم  پک های  توزیع 
مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار 
فرزین  دکتر  داد.  خبر  کرمانشاه 
اعضای  همت  »با  گفت:   معتمدی 
هالل احمر  جمعیت  داوطلب 
استان 12هزار عدد ماسک، پک های 
ژل  ضدعفونی  شامل  بهداشتی 
کننده دست و دستکش در مناطق 
شهر  برخوردار  کم  و  حاشیه نشین 

کرمانشاه توزیع شد.«
ارزش  با  فوق  »اقالم     اوگفت: 
ریالی بالغ بر یک میلیارد ریال برای 

استفاده خانواده های مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین  کرمانشاه که دسترسی 
کمتری به شهر دارند تهیه و در اختیار این عزیزان قرار داده شد. «

ح را حمایت از مردم مناطق کم برخوردار عنوان  معتمدی هدف از انجام این طر
کرد و افزود: »با رعایت نکات بهداشتی همه باهم  تالش خواهیم کرد تا ان شاءاهلل 

کرونا را شکست دهیم. «

پیام تسلیت رئیس سازمان داوطلبان در پی شهادت 
پزشک داوطلب جمعیت هالل احمر

  برنامه ریزی هالل احمر 
برای کمک به معیشــت حدود دومیلیون نفر از آســیب دیدگان از کرونا

]شهروند[ جمعیت هالل احمر یکی از نهادهای اصلی خدمت رسان به مردم 
در ماه اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا بود. تب سنجی از مسافران در مبادی 
ورودی و خروجی شهرها، توزیع بسته های بهداشتی برای بیماران خاص و اقشار 
محروم، آموزش همگانی و موارد دیگر همگی برنامه هایی بودند که هالل احمر 
پس از شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا کرده و همچنان ادامه می دهد. سرپرست 
جمعیت هالل احمر روز گذشته در گفت وگوی زنده خبری با مردم ایران از شبکه 

خبر این اقدامات را تشریح کرد. 
را برای بیماران  جمعیت هالل احمر بناست توزیع ۵00 هزار بسته بهداشتی 
ح های  خاص و سرطانی آغاز کند. دکتر کریم همتی در این گفت وگوی زنده درباره طر
حمایتی جمعیت هالل احمر برای اقشار آسیب پذیر در شیوع بیماری کرونا گفت: 
ح دست یار برای جلب مشارکت های مردمی و توزیع لوازم بهداشتی در میان  »طر
اقشار محروم و آسیب پذیر آغاز شده و تا به حال ۹3 هزار بسته بهداشتی در این 

مناطق توزیع شده است.«
به گفته سرپرست جمعیت هالل احمر این نهاد به ضد عفونی کردن معابر و 
مناطق پرخطر اعم از گرمخانه ها، معابر شهری، اتوبوس ها و زندان ها هم کمک 
کرده و تا به حال بالغ بر 38۷ هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده برای این کار استفاده 

شده است.
دکتر همتی با اشاره به نیاز بیمارستان ها به دستگاه های کمک تنفسی گفت: 
»به زودی با کمک مردم و خیرین به خرید تعدادی دستگاه ونتیالتور برای بیماران 
کرونایی و تحویل به بیمارستان ها اقدام خواهیم کرد. فعال حدود ۵2 دستگاه 
خریداری شده است و آمادگی داریم تا صد دستگاه را با هزینه ای بالغ بر 1۶میلیارد 

تومان برای نقاط کمتر برخوردار تهیه و اهدا کنیم.«
سرپرست جمعیت هالل احمر از این گفت که به زودی برای حدود ۵00 هزار 
بسته  هزار   1۶0 شد.  خواهد  توزیع  و  تهیه  بهداشتی  بسته های  بیماران  از  نفر 
 هم اکنون برای بیماران خاص )مثل هموفیلی ها، دیالیزی ها و...( آماده شده که 
در مراکز محل رفت و آمد آنها توزیع می شود و بیماران سرطانی در مرحله بعد قرار 

دارند.
او در ادامه این گفت وگو از تالش این جمعیت با همراهی خیرین و گروه های 
مرجع برای کمک معیشتی به حدود دومیلیون نفر از افراد آسیب دیده از بحران 
کرونا خبر داد و گفت: »افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و 
سایر نهادهای حمایتی نیستند و به دلیل بحران کرونا معیشت آنها دچار مشکل 
شده است. هالل احمر با همراهی سایر خیرین و گروه های اجتماعی در تالش 
است تا با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی را برای حدود دو 

میلیون نفر از این افراد تهیه و توزیع کند.« 

 آموزش های کرونایی هالل احمر تا به حال بالغ بر 54میلیون  بار 
در فضای مجازی دیده شده  اند

گفت وگوی  از  دیگری  بخش  در  همچنین  هالل احمر  جمعیت  سرپرست 
اعالم  از  پیش  ماه  یک  که  هالل احمر  وسیله  به  همگانی  آموزش  به  خود 

کرد  اشاره  شده،  شروع  ایران  در  کرونا  به  مبتال  بیمار  نخستین   شناسایی 
و گفت: »اولین محصوالت آموزشی در زمینه کرونا در جمعیت هالل احمر تولید 
شده و این محصوالت تا به حال بالغ بر ۵4میلیون بار در فضای مجازی دیده 

شده اند.« 
او ادامه داد: »در دوره های آموزش آنالین هم با همکاری نظام پزشکی تا به حال 
به ۷۶4هزار نفر آموزش داده شده و گواهی صادر شده است. با راه اندازی سایت 
کرونا دات آی آر و سیستم تست برای نخستین بار در ایران به صورت آنالین تست 
کرونا گرفته شده است و تا به حال 10میلیون نفر در آن شرکت کرده اند؛ همین 

موضوع باعث آرامش بیشتر و کاهش بار بیمارستان ها شده است.

غربالگری بیش از ۲۱ میلیون نفر از مسافران نوروزی
و  کرد  اشاره  نوروزی  مسافران  غربالگری  عملیات  به  همچنین  همتی  دکتر 
گفت: »تب سنجی و غربالگری به صورت فیزیکی هم در 4۷1 پایگاه و با 8۵1 اکیپ 
از بیست وهفتم اسفند آغاز شده و همچنان در برخی از استان ها ادامه دارد. تا 
به حال بالغ بر 21 میلیون و 38۷ هزار نفر در ۷ میلیون و ۶18 هزار خودرو غربالگری 
شده اند و از میان آنها 14 هزار و 288 نفر با عالیم مشکوک به کرونا به تیم های 

بهداشتی و درمانی ارجاع داده شده اند.«
او درباره تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران کرونا افزود: »سازمان تدارکات 
پزشکی و داروخانه های هالل احمر همچنان در زمینه تأمین و توزیع دارو در حال 
انجام فعالیت های خود هستند. در داروخانه مرکزی روزانه به بیش از هزار نفر 
خدمات ارایه می شود و در شهرهای پرخطر هم داروخانه های هالل احمر بازوی 
کمکی مراکز درمانی هستند و درمجموع روزانه ۵ تا ۶ هزار نفر خدمت دریافت 

می کنند.«
سرپرست جمعیت هالل احمر گفت: »اگر چه کرونا داروی خاصی ندارد اما با 
توجه به تب بازار درباره برخی داروها یک میلیون کپسول تامی فلو و ۶00 هزار داروی 

کلترا از سوی هالل احمر وارد ایران شد.«

تولید روزانه ۱۰ هزار ماسک و گان در شرکت نساجی هالل ایران
ایران  گان در شرکت نساجی هالل  ادامه به تولید ماسک و  دکتر همتی در 
اشاره کرد و گفت: »کارخانه نساجی وارد تولید ماسک شده و روزانه 10 هزار ماسک 
سه الیه و البسه محافظتی )گان( تولید می کند. به زودی یک خط مکانیزه تولید 
ماسک هم در هالل احمر نصب شده و آغاز به کار می کند که توان تولید روزانه بالغ 
بر ۷0 هزار ماسک را دارد. همچنین کارخانجات سها هم روزانه 10 هزار لیتر مایع 

ضدعفونی کننده تولید می کنند.« 
برای  نقاهتگاه ها  راه اندازی  درباره  همچنین  هالل احمر  جمعیت  سرپرست 
تخت   2۶00 راه اندازی  برای  »هالل احمر  گفت:  کرونا  از  بهبودیافته  بیماران 
نقاهتگاهی در شهرهای مختلف پرخطر اعالم آمادگی کرده بود که از این میزان 1۵00 
تخت آماده است؛ اما فعال از حدود 4۵0 تخت آن استفاده می شود و آمادگی الزم 

برای راه اندازی مابقی تخت ها هم در صورت نیاز وجود دارد.«

خبر


