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 مقدمه:

بيت استنماد شكوه پيروان اهل« اربعين»  

 «العاليضلهرهبر معظم انقالب مد»                                                                                                              

 
ردند و بهای دل آنان که به سوغات بر مزار کشتگان، عشق الم بر حسین و اربعینش، سالم بر اربعین و زائرانش! و سالم بر اندوهس

 ین!نشینیم، یا حسبه مویه نشستند. به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت، اربعین شهادتت را به سوگ می

مین هآن امام مظلوم در مقام  .لطف اوست بر پیروان و دوستدارانش)ع( روز بسط حسینامام اربعین از رازهای هستی است و اربعین 

( )س)ع( و مادر گرامیشان فاطمه)ص( و پدر بزرگوارشان حضرت علیان محمد مصطفیبس که در زیارت اربعینش خطاب به جدش

 .)ع( فبول فرمایدگوییم که خداوند عزاداری شما را در رثاء حسینمی

حضور پرشور و معنوی عاشقان حرم حسینی در ایام سوگواری و راهپیمایی و پیاده روی بزرگ اربعین ساالر شهیدان هرساله شور و 

ین کشورهای و همچن از نقاط مختلف کشور ایام عاشقان و زائران حسینی در این خیلتوجه به حضور با .گیردشوق بیشتری به خود می

کردن نقاط مختلف کشور به سمت مرزهای خروجی وارد و با طی قی و غربی از مرزهای کشور عزیزمان شر ،اسالمی همسایه شمالی

مدیریت همه جانبه این انبوه طلبد که این را میکنند. لذا این حرکت حرکت می غرب و جنوب غربی کشورهای در استانکشور 

ریزی ا برنامهبل محیطی در راستای حفظ و ارتقای سالمت زائرین کنترل عوامویژه بهکنترلی و پیشگیری  جمعیت از جمله مدیریت

 صورت پذیرد.منسجم و مدون 

های مسئول و ارزیابی خطرات احتمالی تهدید کننده سالمت عمومی یکی از مدیریت مطلوب این گردهمایی با مشارکت سازمان

 د.باشمی آنان بخشی از این رسالت سنگین میزائرین و مراقبت سالمت عموخادمین و وظایف نظام سالمت است که آموزش 

 گیرد.بهداشت محیطی در دستور کار قرار می هایهای برنامهعنوان سیاستهلذا موارد ذیل ب

 
 

 های برنامه:سیاست 

 

 :هماهنگی 
 .های بهداشت محیط مراسم اربعین به مرکزعنوان رابط برنامهعرفی یک نفر از همکاران بهداشت محیط بهم -1

 .یمنظور حمایت و پشتیبانی فنی و خدماتبه ها و واحدهای مرتبط دانشگاهیهماهنگی درون بخشی با معاونت برگزاری جلسات -2

 .ذاهای مرتبط با آب و غهای واگیر به ویژه بیماریهای واگیر در راستای کنترل بیماریمدیریت بیماری هماهنگی با گروه / -3
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 .دانشگاه EOCعنوان نماینده بهداشت در مرکز نفر بهمنظور حضور یکهماهنگی به -4

بط در های مرتمنظور همکاری مسئولین اجرایی دستگاهبه های مرتبطها و سازمانبرگزاری جلسات برون بخشی با دستگاه -5

ی مدیریت پساب و پسماند و های خدمات، غذا، سیستمتدارک امکانات رفاهی کافی و مناسب برای زائرین از نظر آب

 .های استقرار زائرینهای بهداشتی در مسیر حرکت و محلسرویس

 رتبطم هایمنظور حمایت و جلب مشارکت سازمانمرتبط و درگیر بههای شهرستانو فرمانداران  برگزاری جلسات با  استاندار -6

 .یرهای درگدر کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و شهرستانطرح موضوع  -7

 (های مرزی درگیر برنامهمختص دانشگاه) های مرزی درگیربرگزاری جلسات مستمر با مسئولین پایانه -8

رار و های مناسب محل استقمنظور تعیین مکانی صلواتی بهاهو ایستگاهها برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین موکب -9

 )در کل کشور(اخذ مجوز الزم بهداشتی وها سیسات عمومی آنأتمهیدات الزم ت

 .های اسکان زائرینمراکز و اماکن بین راهی و محلبرگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین   -11

 .تابعه هایشهرستان برگزاری جلسات هماهنگی تخصصی با کارشناس مسئوالن و کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط  -11

 فعال باشند. مرزی داخل کشورو شهرهای  هایی که قرار است در عراقاخذ لیست مسئولین و مدیران موکب  -12

 11مذکور بند  یهاتشکیل جلسه هماهنگی و آموزشی با مدیران و خادمین موکب  -13

ویژه بهگردند های مرزی و داخل خاک عراق فعالهایی که مقرر گردید در پایانهموکبنگی با مسئولین و مدیران هماه  -14

راه داشتن یک کارشناس بهداشت محیط در کنار سایر پرسنل خواهند داشت جهت همدر عراق که درمانگاه فعال  هاییموکب

 با حداقل تجهیزات بازرسی و کنترلی )کیت کلرسنج، دماسنج و دستگاه سنجش روغن( افتخاری

 

 

 شتیبانی و خدماتی:پ 
 .های درگیر پایانه مرزی ورودی و خروجی کشوربه ویژه دانشگاه هاو برنامه عملیاتی تیم های عملیاتی تعیین تعداد تیم -1

 های)مختص دانشگاه های عملیاتیکلیه تیم نیاز بازرسی برایتجهیزات و وسایط نقلیه موردسازی آمادهریزی و برنامه -2

 درگیر مرزی( 

 های درگیر مرزی()مختص دانشگاه های عملیاتیتعیین محل مناسب جهت استقرار تیم -3

 .های مرزیشهرهای نزدیک به پایانه های درگیر مرزی()مختص دانشگاه غذاییهای آب و فاضالب و موادگی آزمایشگاهآماد -4

 های درگیر مرزی()مختص دانشگاه تهیه مواد گندزدا ی محیطی به مقدار الزم -5

 های )مختص دانشگاه های عملیاتیتیم تغذیهنظر مکان استقرار و بینی و تدارک جهت ارائه خدمات مناسب ازپیش -6

 درگیر مرزی(

منظور صدور کارت بهداشت متصدیان و کارگران شاغل در های پزشکی و بهداشتی بهنمودن تیمتمهیدات الزم جهت فعال -7

 .های تحت پوشش مشمول اخذ کارت بهداشتو اماکن و موکبمراکز 

 های درگیر مرزی()مختص دانشگاهبرای کلیه کارشناسان بهداشت محیط مستقر در محل صدور کارت شناسایی  -8
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 رسانی و آموزش همگانی:طالعا 
سیسات بهداشتی و خدماتی و دفع مناسب هداشت فردی و استفاده مناسب از تأیت باخصوص رعدرعمومی رسانی آموزش و اطالع   

 .احتمالی و تشعشعات خورشیدی، رعایت بهداشت آب و موادغذایی و چگونگی حفاظت فردی در مقابل ریزگردهای پسماند و پساب
 

   .رسانی عمومی از طریق صدا و سیمای استانیاطالع -1

 .های استانی و محلیطریق جراید و روزنامهرسانی ازاطالع -2

 .طریق رادیو اربعینرسانی ازاطالع -3

 .های بهداشتیها و شعارهای و بیلبوردهای تبلیغاتی با محتوی متنطریق چاپ اطالعیهرسانی ازاطالع -4

 گیر مرزی(های در)مختص دانشگاه، عربی و کردی های فارسی، انگلیسیتهیه و چاپ اطالعیه و بیلبوردهای بهداشتی به زبان -5

ها و کارشناسان اعزامی و کارشناسان بهداشت )کارشناسان همراه کاروان آموزش کارشناسان بهداشت محیط در گیر در برنامه -6
 محیط ناظر و بازرس برنامه(

 .های صلواتیها و ایستگاهدیان و مسئولین موکبآموزش متص -7

 .های صلواتیها و ایستگاهآموزش نیروهای خدماتی موکب -8

 .های اسکانغذایی و اماکن عمومی و محلو فروش مواد کارگران مراکز تهیه و توزیع ،آموزش متصدیان -9

 .راهیآموزش متصدیان و کارگران مراکز و اماکن بین -11

 
 

 نترل و بازرسیک: 
 مین و مخازن آبأبهداشتی از منابع ت بازرسی -1

و  با اولویت بهداشت فردی های اسکان زادرینهای صلواتی و محلها و ایستگاهبازرسی بهداشتی از مدیریت پسماند موکب -2

 .موادغذایی

محیط  با اولویت بهداشت ویژه زائرین خارجی در داخل کشوربه بازرسی بهداشتی از کلیه مراکز و اماکن مسیر حرکت زائرین -3

 .فردی و موادغذاییمحل، 

مسیر  (های عرضه سوختها و استگاهراهی، اقامتگاههای بهداشتی بینها، سرویس)پارکبازرسی بهداشتی از تآسیسات عمومی -4

 .حرکت و تردد و اسکان زائرین

  .های توزیع آب آشامیدنیکنترل بازرسی مستمر از شبکه -5

 .زائرینویژه موادغذایی عرضه شده در ورودی و خروجی شهرها در مسیر تردد بهیی غذاکنترل و بازرسی مواد -6

 .کنترل و بازرسی بهداشتی وسایط نقلیه عمومی انتقال زائرین -7

 های درگیر مرزی()مختص دانشگاههای مرزی کنترل و بازرسی بهداشتی پایانه -8

 

 

 دهی:زارشگ 
 .دهی مستمر به مسئولین استانی و شهرستانیگزارش -1

 .زارش مستمر به مرکز طبق فرمت پیوستگ -2


