133/3841

ندا رد

3111/30/33

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس محترم سازمان نظام پسشکی جمهوری اسالمی ایران
موضوع :اجرای پروتکل های بهداشتی در مطب ها و دفاتر کار برای مقابله با بیماری کووید 56
با سالم و احترام
باسگشت بٍ وامٍ شمارٌ  333/100/10/363مًرخ  33/1/26مًضًع ،اجزای گام ديم مبارسٌ با کزيوا ي
فاصلٍ گذاری ًَشمىد بٍ استحضار می رساود ،بزابز بزرسی َای اوجام شدٌ در خصًص رػایت پزيتکل َای
بُداشتی در مطب َا ي دفاتز کار بٍ مىظًر مقابلٍ با بیماری کًید  ،13متاسفاوٍ پاییه تزیه درصد رػایت پزيتکل
َای بُداشتی در مزاکش مذکًر مشاَدٌ شدٌ است کٍ ایه امز می تًاود پششکان  ،کارکىان ي مزاجؼیه محتزم آن
َا را در مؼزض خطز قزار دادٌ ي مًجب گستزش بیماری کًيید  13در سطح جامؼٍ گزدد .لذا خًاَشمىد است
دستًر فزمایید در خصًص اجزای پزيتکل َای بُداشتی در مطب َا ي دفاتز کار َماَىگی ي َمکاری السم با
مؼايوت بُداشت داوشگاٌ َای ػلًم پششکی کشًر بؼمل آمدٌ ي مًضًع در دستًر کار آن ساسمان قزار گیزد.
در غیز ایىصًرت با تًجٍ بٍ اَمیت ایىگًوٍ مزاکش در قطغ سوجیزٌ اوتقال بیماری ي تاثیز آن بٍ ػىًان الگً در
سطح جامؼٍ ،بٍ مىظًر حفظ سالمت پششکان ،کارکىان ي مزاجؼیه محتزم با مزاکش خاطی مطابق با قاوًن ي
مصًبات ستاد ملی کزيوا بزخًرد قضایی صًرت خًاَد گزفت.
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