


به 19-اپیدمی کوویدمدیریت و کنترل 

شیوه محله و خانواده محور

برنامهمبتنی بر 

"هر خانه یک پایگاه سالمت"

پزشکیبهداشت، درمان و آموزش معاونت بهداشت ؛ وزارت 

بسیج مستضعفین

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
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یهدف کل

بخشیاز طریق مشارکت مردمی و هماهنگی بین 19مدیریت و کنترل اپیدمی کووید

اهداف اختصاصی

(درسه ماه% 90در یک ماه و % 80حداقل به میزان )بهداشتیقطع زنجیره انتقال ویروس با افزایش رعایت پروتکل های 

(درصد در سه ماه50درصد در یک ماه و 30حداقل به میزان )بستریمیزان کاهش 

(درصد در سه ماه40درصد در یک ماه و 10حداقل به میزان )مرگمیزان کاهش 

(درصد در سه ماه90درصد در یک ماه و 50میزان حداقل به )حمایتی از گروه های در معرض خطر پوشش 
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محورمحله و خانواده 

منطبق بر نظام شبکه بهداشتی درمانی

مردمیجلب مشارکت 

رعایت موازین کنترل عفونت

خدمات و مراقبت ها ارایه فعال

بین بخشیجلب همکاری 

"هر خانه یک پایگاه سالمت"های برنامه بهره گیری از ظرفیت 

استفاده از فن آوری های نوین
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(غیر حضوری/ حضوری )ارایه مراقبت ها و خدمات ضروری بهداشتی 

و پاسخ سریعبیماران، افراد در معرض تماس نزدیک شناسایی زودهنگام 

و مراقبت از گروه های در معرض آسیبغیر خانگی /خانگیقرنطینه 

توسعه درمان سرپایی

ارتقای کیفیت مراقبت های بستری 
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تشدید نظارت بر پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون

تست گسترده، هدفمند و هوشمند

قرنطینه خانگی و ره گیری هوشمند

آموزش ، اطالع رسانی و فرهنگ سازی

حفاظت از گروه های آسیب پذیر

ایجاد محدودیت هوشمند و هدفمند

تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش موارد بستری
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(QR code)نظارت مردمی 

نظارت وزارت بهداشت

نظارت سایر دستگاه های مسوول

همکار مسئول 1راهبرد 

دکتر فقیه IT دکتر جنیدی بهداشت محیط 
و حرفه ای  قانونتشدید نظارت بر پروتکل های بهداشتی و اعمال

شبکه بسیجرابط
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Massive testing

(آنتی ژنPCR /)تامین کیت مورد نیاز  

تبیین اهمیت انجام تست در روستا و شهر ها 

... (پرخطر، مادر باردار، سالمند، ) تبیین گروه های هدف 

افزایش آزمایشگاه های انجام دهنده تست

تست در محل( / Contact Tracing)انجام تست برای اعضای خانواده فرد مبتال 

(وصیخص/ دولتی )برقراری ارتباط برخط بین پرونده الکترونیک سالمت و آزمایشگاه های مجری 

همکار مسئول 2راهبرد 

شبکه دکتر 
سمیعی

آزمایشگاه 
مرجع سالمت  تست گسترده، هدفمند و هوشمند

بیماریهای واگیر بسیجرابط
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نقاهتگاه/ بیمارستان/ جداسازی بیماران در خانه

ردیابی بیماران و افراد دارای تست مثبت

محدود سازی تردد افراد بیمار و تست مثبت

شناسایی هوشمند همه افراد در تماس نزدیک با فرد مبتال

مبتالپیگیری هوشمند همه افراد در ارتباط نزدیک با فرد 

قرنطینه معکوس برای گروه های آسیب پذیر

همکار مسئول 3راهبرد 

شبکه دکتر گویا مرکز بیماریهای  
واگیر قرنطینه خانگی و ره گیری هوشمند

IT بسیجرابط
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فرهنگ سازی ماندن در خانه و مشارکت فعال در غربالگری

آموزش فاصله گذاری اجتماعی

فرهنگ سازی برای بهره گیری از خدمات سالمت

آموزش و اطالع رسانی برای مراجعه و حضور در مکان های مختلف بیرون از خانه

آموزش زندگی با ویروس کرونا

اطالع رسانی فعالیت ها و مکان های استقرار مراکز منتخب

فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات غیر حضوری و مراکز منتخب در گام نخست

همکار مسئول 4راهبرد 
آموزش و 

ارتقای سالمت
دکتر 
تبریزی

مرکز مدیریت 
شبکه آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی

روابط عمومی بسیجرابط
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تامین واکسن آنفلوآنزا

تامین داروهای مورد نیاز افراد با بیماری زمینه ای

(در صورت نیاز)در منزل 19-تست کوویدانجام 

تامین خدمات سالمت مورد نیاز در خانه

همکار مسئول 5راهبرد 
مرکز مدیریت 
بیماریهای واگیر

یدکتر برکات سالمت خانواده 
و جمعیت حفاظت از گروه های آسیب پذیر  

(...سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه ای ، )
سالمت روان بسیجرابط
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شناسایی نقاط تجمع و محدودیت تردد به این نقاط

(نجی و قرمزسفید، زرد، نار)شناسایی و دسته بندی به روز شهرستان های با احتمال باالی انتقال بیماری 

برنامه ریزی دقیق برای اعمال محدودیت های هوشمند در تعطیالت

...برای سوار شدن به هواپیما، قطار، مترو، اسنپ، +PCRایجاد ممنوعیت برای افراد با 

تاکید بر اعمال محدودیت ها براساس طبقه بندی میزان خطر مناطق

(شغلی4و 3گروه های )تعطیلی فعالیت های شغلی با احتمال افزایش انتقال بیماری 

همکار مسئول 6راهبرد 
مرکز بیماریهای

واگیر
دکتر جنیدی بهداشت محیط 

حرفه ایو
ایجاد محدودیت های هوشمند و هدفمند

ITشبکه ؛  بسیجرابط
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19-بهره گیری از مراکز خدمات جامع سالمت منتخب کووید 

تقویت مراکز منتخب

تامین همیشگی دارو در مراکز منتخب

پیگیری دو هفته ای افراد مبتال و دارای تست مثبت

تشویق به اکسیژن درمانی صرف در خانه

جلب مشارکت برای تقویت زیرساخت های اکسیژن درمانی در خانه

همکار مسئول 7راهبرد 
مرکز بیماریهای

واگیر
دکتر 
تبریزی

مرکز مدیریت 
شبکه ریتقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش موارد بست

آزمایشگاه مرجع بسیجرابط
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معاون بهداشت/ وزیر بهداشت 

معاون وزیر کشور/ وزیر کشور 

یججانشین فرماندهی بس/ بسیج فرمانده 

رئیس سازمان هالل احمر

استاندار

رئیس دانشگاه

فرمانده بسیج

مدیر کل هالل احمر
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فرماندار

رئیس شبکه بهداشتی درمانی

فرمانده بسیج

رئیس هالل احمر

شهردار

رئیس مرکز خدمات جامع سالمت

شهردار منطقه/ نماینده شهردار 

فرمانده پایگاه بسیج

نماینده آموزش و پرورش

معتمد محله
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دهیار

بهورز/ریس مرکز بهداشتی درمانی 

فرمانده پایگاه بسیج

نماینده معتمدین روستا

نماینده آموزش و پرورش
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بسیج

بهداشت

سازمان های مردم نهاد

هالل احمر

خیرین

مستضعفینبنیاد 

شهرداری

بهزیستی

کمیته امداد

....
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بهداشت و درمان

پایگاه بسیج

دانشجویان

داوطلبین مردمی 

...
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بهداشت

روابط عمومی

پایگاه بسیج

شهرداری

هالل احمر

صدا و سیما

رسانه های عمومی

وزارت ارتباطات

....
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بهداشت

پایگاه بسیج

هالل احمر

اتحایه اصناف

تعزیرات

نیروی انتظامی

دامپزشکی

شهرداری

شورای اسالمی محالت و روستا ها

هالل احمر
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بسیج

بهداشت

سازمان های مردم نهاد

نماینده آموزش و پرورش 

محلهمعتمدین 
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کمک های مردمی و سازمان ها و نهاد ها با مشارکت بسیج و توزیع در جلب 

(سالمتی/ معیشتی )باال آسیب پذیر و در معرض خطر یت عجم

(5، راهبرد 4راهبرد )

ارکت  می باشد که با مش( بسیج سازندگی)مسئولیت تیم های حمایتی با بسیج مستضعقین 

مسولیت راه اندازی قرنطینه با سازمان اردویی  . همه سازمانها و نهاد ها انجام خواهد شد

.  بسیج می باشد
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جهت شناسایی و مراقبت افراد در ... ، دانشجویان، NGOsمشارکت بسیج، مردم، با 

مراقبت در منزل/ معرض تماس نزدیک 

(7، راهبرد 5، راهبرد 4، راهبرد 3راهبرد )

یج انجام بهداشت می باشد و فعالیت ها بصورت مشارکتی با بسبا مراقبتی تیم های مسئولیت 

.خواهد شد
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با مشارکت ... مراکز ارایه خدمات، تهیه و توزیع مواد غذایی، واحد های صنفی از 

...بسیج، هالل احمر، اصناف، تعزیرات، داوطلبین مردمی، 

(6، راهبرد 5، راهبرد 4، راهبرد 3، راهبرد 1راهبرد )

یج ، این امر با مشارکت بس. باشدبهداشت محیط و حرفه ای می با نظارتی تیم های مسئولیت 

.انجام خواهد شد... هالل احمر و 
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منطقه   
1

منطقه   
2

مرکز خ ج س

مرکز خ ج س

مرکز خ ج س

مرکز خ ج س

جپایگاه بسی

سمرکز خ ج 

مرکز خ ج س

مرکز خدمات جامع سالمتمرکز خ ج س

پایگاه سالمت

پایگاه نیروی مقاومت بسیج

نقاهتگاه

جپایگاه بسی

جپایگاه بسی





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکزخدمات جامع سالمت روستایی

مرکز بهداشت   
شهرستان  

کلینیک 
تخصصی

بیمارستان 
شهرستان 

خانه 
بهداشت

پایگاه  
روستایی

قمر

شبکه بهداشتی درمانی
شهرستان

خانه 
بهداشت

خانه 
بهداشت

قمر

مرکز خدمات جامع  
سالمت شهری  

ضمیمهپایگاه سالمت

پایگاه سالمت  پایگاه سالمت  

پایگاه سالمت  

روستای سیاری

نقاهتگاه
مرکز آموزش 

بهورزی

منتخبروستاییمرکزخدمات جامع سالمت 

مرکز خدمات جامع  
ب  منتخشهریسالمت 

واحد نمونه 
برداری

آزمایشگاه  
COVID-19

منزل منزلمنزلمنزلمنزل

سفیر سالمت خانواده

رابط سالمت محله

دانشجویان





رادیولوژی خصوصیآزمایشگاه ها  مطب ها و کلینیک ها

PHC

بیمارستان دولتیPHCسطوح مختلف 

©نظارت / پایش 
پسخوراند/ تحلیل 

پی گیری

بیمارستان خصوصی

e
خدمات الکترونیک

پرونده الکترونیک سالمت

W

مراقب سالمت ، 
بهورز

مراقبت و پیگیری، ©

کارشناس ستادی  
استان/ شهرستان 

W

©ره گیری ، 
ارتباطات/ مراجعات 

مسافت طی شده
اطالع جواب تست

آموزش

وزارت  

ارتباطات

© Contact Tracing,        Web Service,        Sib ,        MaskW

اطالع رسانی  
به محل کار

وزارت  

ارتباطات
ممنوعیت ها
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81454854-021

www.health.behdasht.gov.ir



کارشناس36۰۰مشاوره توسط 25.249.254

خود ارزیابی توسط مردم24.126.318

گام اول غربالگری: 78.315.۰29

گام دوم غربالگری: 42.118.478

3.77۰.552
ویزیت پزشک

ارجاع : 187.442
به بیمارستان

انجام : 961.993
تست کووید

بستری: 45.91۰

گام سوم غربالگری: 59.1۰9.413


