ﻋﻔﯿﻔﯽﭘﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺎ:

ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎورﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﯿﺶ از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
"ﮐﺮوﻧﺎ"در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۰۹۶ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۷ :اﺳﻔﻨﺪ ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸

اﻟﻪﻣﺮاد ﻋﻔﯿﻔﯽﭘﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر "ﻣﺎﻧﺎ" ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﻨﺎورﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﯿﺶ از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺑﺎزرﺳﯽ داﺋﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ
ﺑﻨﺪر و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

وی در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس "ﮐﺮوﻧﺎ" اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻨﺪر ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎی
ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اداره ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻬﺖ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
"ﮐﺮوﻧﺎ" در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس "ﮐﺮوﻧﺎ"در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ورود و ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺑﻨﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺟﺎزه ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وی آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اداره ﺑﻨﺎدر
و درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺑﻨﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺘﺎن ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﻧﺪی
ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :از ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از اﻧﺠﺎم
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮور ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

