ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﮐﯿﺶ در اﺑﻼﻏﯿﻪای از ﺗﻮزﯾﻊ راﯾﮕﺎن ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺧﻮدرو از ﺑﻨﺎدر
ﭼﺎرک ،ﻟﻨﮕﻪ و آﻓﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺒﺮ داد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۱۱۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۹ :اﺳﻔﻨﺪ ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺎ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﮐﯿﺶ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ۳۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری و از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آن در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﻧﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در ﻣﺒﺎدی ورودی ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮادی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﮐﯿﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﭘﺮﺳﻨﻞ ادارات ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دارای رﯾﺴﮏ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و رﯾﻮی ،ﺧﺎص ،ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب و ﺛﺒﺖ در ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ،ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ ،اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽُ ،ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻻن واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ اداره درﺧﺼﻮص وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎﻧﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺪارس از روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان آب و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از ﺧﻮدرو ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ﺗﻐ ﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﯿﺶ ﮔﻔﺖ :از روز ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

رﺿﺎﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن دو ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﯿﺶ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ.

