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 رئيس محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...

 ضرورت و اهميت بيماري كرونا در گروه سني سالمندموضوع: 

  

  با سالم و احترام

همانگونه كه مستحضر هستيد، در پي همه گيري ويروس كرونا در كشورهاي مختلف، متاسفانه طي چند          

ده اي نيز در جمهوري اسالمي ايران گزارش شده است؛ لذا با توجه به اهميت روز گذشته موارد اثبات ش

پيشگيري از بيماري مورد نظر بخصوص در گروه سني آسيب پذير سالمند و ريسك باالتر عوارض شديد اين 

بيماري در اين گروه نسبت به ساير گروههاي سني، دستورالعمل خالصه اي تهيه شده كه حضورتان ايفاد مي 

دد. شايان ذكر است مسئوليت شما عزيزان با توجه به در معرض خطر بودن گروه سني تحت پوشش بسيار گر

سنگين است. ضروريست به سرعت اقدامات پيشگيرانه را جهت قطع حلقه انتقال ويروس به ديگران آغاز نماييد. 

نوعي در ارتباط هستند جدا گانه در آموزشها بايد هم  براي سالمندان  و هم براي افرادي كه با سالمندان به هر 

نظر گرفته شود. مجددا تاكيد مي شود هر گروه و هر مكاني كه به نحوي با سالمندان مرتبط باشند بايد مورد 

توجه قرار گيرند. اولويت با مكانهاي تجمعي و تفريحي سالمندان اعم از مساجد، پاركها و مراكز ارائه خدمات و 

ي سالمندان مي باشد. خاطر نشان مي گردد با توجه به ارائه خدمات چند وجهي در مراكز نگهداري شبانه روز

گروه سني سالمند و ضرورت عزم ملي در پيشگيري و كنترل بيماري، تاكيد مي گردد با همكاران محترم سازمان 

، شايان ذكر بهزيستي، شهرداري ها، كميته امداد، مساجد و ... هماهنگي و تعامل مناسبي صورت گيرد. همچنين

است گروه هدف اين اقدامات سالمندان، خانواده آنان، پرستاران، پزشكان، پرسنل شاغل در مراكز نگهداري و 

مراكز توانبخشي و ... مي باشند تا بتوان در صورت ايجاد بيماري در جامعه زنجيره انتقال را به سرعت قطع كرد. 

خصوص پيشگيري و كنترل بيماري مورد نظر انجام داده و پرواضح است همكاران محترم نهايت همكاري را در 

  ميدهند، ليكن به منظور تاكيد بيشتر، خواهشمند است موارد ذيل مورد توجه بيشتر قرار گيرد:

توجه ويژه به موضوع بيماري كرونا در اين گروه سني هم در خود سالمندان و هم در اعضاي خانواده  -

  و اطرافيان آنها

  زود هنگام بيماري در گروه آسيب پذير سالمندپيشگيري و تشخيص  -

هماهنگي همه جانبه با ساير سازمانهاي ذيربط( مراكز دولتي و خصوصي نگهداري يا ارائه خدمات به  -

 سالمندان ) به منظور ارجاع  و پيگيري موارد مشكوك به بيماري به مراكز بهداشت تابعه و تحت پوشش 
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هاي تجمع و مراجعه سالمندان در مراكز ارائه خدمت از نظر  بررسي مناسب سازي فضاي فيزيكي مكان -

  تهويه و ... 

نصب پوسترهاي آموزشي با موضوع لزوم شستن صحيح و مكرر دستها و نكات احتياطي پيشگيرانه  -

  در محل هاي عمومي و محل هاي ارائه خدمت و ... 

ت ارائه دهندگان خدمت و تهيه و در دسترس قرار دادن  مواد ضد عفوني كننده براي شستشوي دس -

  مراجعين 

 پيشنهاد محدود كردن مالقات حضوري خانواده ها و بازديدها در مراكز  نگهداري تجمعي سالمندان -

  توصيه به ارزيابي روزانه درجه حرارت سالمندان در مراكز تجمعي و  .... -

نوك تيز مانند سوزن و ... رعايت نكات بهداشتي براي پيشگيري از انتقال بيماري در مراكزي كه با اشيا  -

  سر و كار دارند.

آموزش الزم به منظور رعايت بهداشت فردي و محيطي افراد متولي در آماده سازي تغذيه سالمندان و  -

  طبخ غذا

در رژيم غذايي  Cآموزش الزم براي مصرف سبزيجات و ميوه هاي تازه و مواد غذايي حاوي ويتامين  -

  روزانه سالمندان

محدود كردن  تمامي فعاليت هاي گروهي سالمندان و حضور جمعي آنان در مراكز  آموزش الزم براي -

  نگهداري و پاركها و ... 

 ممانعت از ادامه فعاليت پرسنل باردار و داراي عوامل خطر ابتال به ان بيماري  -

 نظافت و  گندزدايي مكرر سطوح، دستگيره ها، نرده ، پله و سرويس هاي بهداشتي و ... در منازل، -

  ادارات، واحدهاي ارائه خدمت و مراكز تجمعي 

آموزش الزم براي استفاده شخصي از مهرها، چادر نماز و ... با توجه به حضور بيشتر سالمندان در  -

  مساجد 

 پرهيز از دست دادن، روبوسي و ... با يكديگر به دليل مسائل بهداشتي  -

 ز منزل آموزش در خصوص عدم استفاده از غذاها و نذري هاي خارج ا -

 آموزش در خصوص استفاده از قندان هاي عمومي و ....در مساجد و قهوه خانه ها -
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به منظور بهره برداري بيشتر گروه هدف (سالمندان و مراقبين و اطرافيان آنها) آموزش هاي الزم به منظور 

يوني، و ... به صورت پيشگيري و بهداشت عمومي از طريق شبكه هاي رسانه اي با پيام راديويي، زير نويس تلويز

  بومي، منطقه اي و استاني داد ه شود.

همچنين خاطر نشان مي گردد با توجه به ماهيت ناشناخته و متغير بيماري موارد تكميلي و ضروري در اسرع 

  وقت به اطالع همكاران عزيز خواهد رسيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


