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ي این عزیزان ام؛ الزم میدانم مجدّدًا از همههاي درمانی، من صمیمانه تشکّر کردهقبالً از پزشکان و پرستاران و مجموعه
ي دهندهي ما است و بحمداهللا نشانهایی دیده شد که درس براي همهسپاسگزاري کنم. حقّاً و انصافًا در این روزها نمونه

ي عوامل درمانی هاي درمانی ما در کشور است. پزشکان، پرستاران، بقیّهپذیري و تعهّد انسانی و دینیِ مجموعهمسئولیّت
اهللا است و ارزش خیلی باالیی دارد. سبیل کنند جهاد فیها میهستند؛ این کاري که امروز این  اهللاسبیل حقیقتاً در حال جهاد فی
کنند این همسرانشان، فرزندانشان و پدر مادرهایشان که تحمّل می-اي این عزیزان هم تشکّر کنم هالزم میدانم از خانواده

روزي زنند و مشغول کار هستند، کار شبانهبعضی از این عزیزان روزها، شبهاي متوالی به منازل خودشان سر نمی -سختی را
 م.ها هم من عمیقاً متشکّرها تحّمل میکنند، صبر میکنند، از آندر واقع میکنند، خانواده

العاده نیست؛ از این حوادث در کشور پیش ي گذرا است، یک چیز فوقو مطلب آخر هم این است که مسئله یک مسئله[.…] 
اي است پیش آمده، آید. البتّه من نمیخواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم امّا خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضیّهمی

بندد این براي کشور وجود خواهد داشت، بعد هم رخت برمی  -شاءاهللا خیلی طوالنی نخواهد بودمدّتی که ان -ت  یک مدّتی اس
ها میکنند و در واقع یک رزمایش آوریم و فعّالیتی که مردم میکنند، دستگاهرود. تجربّیاتی که ما در این زمینه به دست میو می

میتواند یک دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته باشیم، بال براي ما تبدیل گیرد، این عمومی در این زمینه انجام می
ها ها و محبّتشود به فرصت؛ که خوشبختانه من شنیدم در مردم هم از این قبیل همکاريمیشود به نعمت، تهدید تبدیل می

ه و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرها اگر دار بیرون دکانش در خیابان، شیر آب گذاشتزیاد هست. فرض بفرمایید که دکان
یا فالن پرستار، عروسی خودش  .خب اینها خیلی با اهمّیّت است -باب مثال من-مایلند بیایند آنجا دستشان را صابون بزنند 

ها بسیار کارهاي کنند؛ اینهاي مالی مثالً در مجموع میها کمکرا عقب انداخته براي اینکه بتواند به این کار برسد؛ یا بعضی
شاءاهللا امیدواریم دستاورد خوبی براي هاي ذیربط است که انخوبی است. این در واقع یک رزمایش عمومی مردمی و دستگاه

 .شاءاهللاکشورمان داشته باشد و روزگار عافیت کامل به این مّلت نزدیک باشد ان

 )13/12/98ي (بیانات رهبر انقالب پس از کاشت نهال در آستانه روز درختکار
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 مقدمه

بیماري کرونا چندیست کشور را ملتهب ساخته و باعث نگرانی مردم عزیزمان شده است اما سنگر همان سنگر است و مردم 
بار همان مردم... عشق به وطن، فداکاري براي حفظ جان مردم از دیروز تا امروز و ملتی که قدردان سربازان وطن هستند و این

 سربازان وطن به رنگ سفید است.لباس 

هاي شامل تب، خستگی و سرفهترین عالئم این بیماري هاي شناخته شده است. شایعترین ویروسویروس کرونا از تازه
 اي مانند مشکالت قلبی و تنفسی دارند، بیشتر در معرض خطر هستند.هایی که بیماري زمینهباشد. افراد مسن و آنخشک می

عتقد است که این ویروس انتقال سریع دارد اما مرگ و میر کمتري دارد بنابراین با رعایت نکات بهداشتی جامعه پزشکی م
با عنایت به شبکه گسترده  هاي جهاديتوان از ابتال به این بیماري پیشگیري کرد. لذا مرکز مطالعات و هدایت حرکتمی

هاي هاي مردم برآن شد که با گردآوري ایدهنگرانی بخشی و کاهشدر جهت آگاهی گروه هاي جهادي در سراسر کشور
 بخش ویژه کرونا در اختیار جهادگران قرار دهد.هاي پیشنهادي را تحت عنوان بسته ایدهاي از فعالیتاثربخش مجموعه
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 های پیشهنادیفعالیت

 اییمحتو فعالیت هاي .۱

ها در قالب عکس نوشت، پوستر، بروشور، جهت افزایش آگاهی و کاهش نگرانی  اربردي درکي  تولید محتوا •
 ؛اینفوگرافی، موشن گرافی و کلیپ

 انتشار محتوا تایید شده در فضاي حقیقی و مجازي •
o ؛نصب بنر در بیلبوردهاي سطح شهر 
o ها و سایر اماکنهاي مترو، بانکها، مساجد، ایستگاهنصب پوستر و عکس نوشت در نانوایی 

 ؛تواند منطبق با مکان مورد نظر تولید شود.)(محتوا میعمومی 
o پخش کلیپ روي نمایشگرهاي سطح شهر. 

 فعالیت هاي میدانی .۲
 درمانی: نیروهاي جهاديالف) 
 ؛هامراکز درمانی و بیمارستان مورد نیازنیروي تخصصی  تامین •
 ؛هاافزایش آگاهی مردم و کاهش نگرانی وآموزش بهداشت هاي سالمت به منظور برپایی ایستگاه •
 .مشاوره تلفنی (تله مدیسن)براي مراکز  نیروتامین  •

 :سایر نیرو هاي جهادي و داوطلبب) 
 ؛(پس از گذراندن دوره اموزشی)ها آموزش بهداشت جهت افزایش آگاهی مردم و کاهش نگرانی •
 ت اعالم نیاز)؛ها و مراکز درمانی (در صورتامین نیروي خدماتی در بیمارستان •
 ؛همیار سالمت (سفیر سالمت در خانواده) •
 ؛مراقب بیمار (همراه بیمار) •
 رسیدگی و کمک به اقشار آسیب پذیر(سالمندان، والدین شهدا، نیازمندان، حاشیه نشینان و ..)؛ •
 ؛ماسک و مواد ضدعفونی کنندهگان و تولید  •
 اولویت کادر درمان)؛توزیع هدفمند و عادالنه اقالم بهداشتی (با  •
 بهداشتی و درمانی؛ نظارت بر توزیع عادالنه اقالم •
 ؛(نظیر مساجد، حسینه ها، مدارس) ضدعفونی کردن اماکن و معابر عمومی •
 کمک به فروش مجازي کسب و کارها. •

 
 اي رسانهفعالیت هاي  .۳
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براي اطالع رسانی و انتشار محتواي  ها، جراید، صدا و سیما و فضاي مجازياستفاده از ظرفیت خبرگزاري •
 آموزشی و نمایش هنرماندنه فعالیت هاي مردمی؛

 بستر هاي مجازي افراد حقیقی.تولید و انتشار حداکثري اخبار و فعالیت هاي امیدبخش از طریق شبکه هاي   •
  

 پشتیبانی از فعالیت هاي مردمی .٤

ادارات دولتی، نهادهاي حاکمیتی و موسسات و شرکت جلب حمایت هاي نقدي و غیر نقدي دستگاه ها و  •
 هاي خصوصی؛

 راه اندازي پویش هاي مردمی، جلب حمایت هاي خیرین، بازاریان و اقشار موثر جامعه. •
 

 گريمطالبه .٥

 ي مسئول؛هادستگاه نظارت بر عملکردرصد اقدامات صورت گرفته و  •

 تکارکنندگان.حمطالبه گري برخورد قانونی با متخلفان و ا •

 اسایس مالحظات

  از منابع معتبر و با تایید اساتید صاحب نظر در این زمینه تولید شود. هامحتواکلیه 
 نهاد هاي مربوطه (وزارت بهداشت، بسیح جامعه پزشکی و ..)هاي جهادي با هماهنگی هاي گروهتمامی فعالیت 

 انجام شود.
 نهادهاي مربوطه اخذ گردد.هاي سالمت مجوز از براي برپایی ایستگاه 
 هاي سالمت توجه شود که از هرگونه تجمع و ازدحام جمعیت، جلوگیري شود.در برپایی ایستگاه 
 هاي توجیهی آموزشی جهت تسلط نیروها برگزار شود.کارگاه 
 .همه نیروها اعم از تخصصی و عمومی باید از لحاظ سالمت کامل تایید شوند 
  ها را رعایت بهداشتی و پیشگیري مانند استفاده از ماسک و دستکش و تعویض به موقع آنهمه نیروها باید نکات

 کنند.
 هاي الزم را ارائه داده و از ورود به حیطه درمان هاي داده شده توصیهبا توجه به آموزش بهداشت نیروهاي آموزش

 .نمایندخودداري 
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