
 ستاد مردمی مدافعان سالمت

 برنامه الگوی پیشگیری ) اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش( -رزمایش عمومی محله محور
سطح جامعه بسیج ظرفیت های مردمی و جلب مشارکت ای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، در در این روزها با توجه به فراگیری ویروس کرونا و پیامده

به امور بیماران و خانواده های در معرض  ،سامان دادن به مسائل و مشکالت محالت و رسیدگی برای، اجتماعی و عموم مردم حداکثری فعاالن فرهنگی 
 آسیب و در نهایت ریشه کنی ویروس کرونا یک ضرورت است.

آت مذهبی، موسسات و تشکل های مردمی محلی، خیرین، پایگاه مقاومت بسیج، کانون های فرهنگی هنری مطمئناً نقش ائمه محترم جماعات، مساجد، هی
 در این خصوص موثر و تعیین کننده است. ی مردمیِ محلهظرفیت ها و ساماندهی و فعالسازی تمامی مساجد، سرای محله  و...

ب برنامه الگوی پیشگیری ) اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش(  ارائه می شود از این رو برخی از محورهایی که می تواند این امر را  محقق سازد در قال
. 

 

 الف( شناسایی ، اطالعات و آمار:
 شناسایی ظرفیت های نیروی انسانی تخصصی ) پزشک، پرستار، مددکار و ...( -

 اه های مردمیو عمومی ) خدماتی، راننده، آشپزخانه و ...( جهت امداد رسانی ها و خدمت رسانی در نقاهتگ
 شناسایی و احصاء آمار و اطالعات بیماران کرونایی و خانواده های آلوده و مشکوک به ویروس کرونا -

 شناسایی و احصاء آمار و اطالعات افراد در معرض خطر از قبیل سالمندان، بیماران تنفسی ، معلوالن و ...( -

 دیده مالی از پیامدهای کرونا شناسایی و احصاء آمار و اطالعات خانواده های محروم و آسیب -

 ب( رسیدگی و خدمت رسانی به خانواده ها:
 پیگیری امور حمل و نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی و نقاهتگاه ها  -

 توزیع بسته های آموزشی، فرهنگی و اقالم اطالع رسانی -

 توزیع بسته های بهداشتی و سالمت ) دستکش، ماسک، مواد صدعفونی و ...( -

 رسیدگی به بیماران کرونایی محله، بیماران تنفسی، سالمندان، معلوالن و بیماران خاص و ... -

 توزیع بسته غذایی در بین خانواده های محروم، نیازمند و آسیب دیده مالی -

 ج( نظافت اماکن عمومی:
آرایشگاه های       پیگیری و بستر سازی برای نظافت اماکن عمومی و معابرعمومی اعم از عابربانک، نانوایی ها، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها  -

 مردانه و زنانه، سطل زباله و ...

 د( آموزش و مشاوره :
 مشاوره خانوادگی ، دینی، تحصیلی، اجتماعی، روانی و ... -

 حضوری، بروشور و ...آموزش های مجازی، غیر -

 هـ( پشتیبانی و جذب کمک های مردمی:
 شناسایی خیّرین و دریافت کمک های مردمی -

 تهیه  اقالم پیشگیری و بهداشتی -

 آموزش تولید مواد بهداشتی کم یاب از قبیل دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کننده طبیعی در خانه  و محله -

 خرید وسایل و اقالم ضروری مورد نیاز -

 ستند سازی و رسانه:و( م
سرگرمی و گ سازی، پذیرش مسئولیت اجتماعی الع رسانی، فرهنبا رویکرد آموزش، اط تولید محتواهای مجازی به صورت خودجوش و مردمی -

... 

 مستندسازی فعالیت های خودجوش مردمی محله  محور جهت الگو سازی -

 انعکاس اخبار مثبت و مستندات در فضای مجازی برای امید آفرینی در جامعه -

 و ... فرهنگی، در فضای مجازی و کانال اجتماعی محله–انتشار محتواهای آموزشی  -

 یبرای انعکاس از طریق رسانه ملّمین ارتباطی ستاد به اد مردمی ابتکاری مثبت و خودجوش ارسال اخبار و گزارشات منتخب از فعالیت های  -


