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 ندارد

  ریاست هحترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي و خدهات بهداشتي درهاني ... 

در درمانگاه های عمومی غیر  91-ارائه خدمات به مراجعان سرپائی مشکوک و یا مبتال به کوویدهوضوع: 

 دولتی و وابسته به سازمان ها

 

 سالم علیکن

قبًَى تطکیل ٍصاست بْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ٍ بب  8آییي ًبهِ اجشایی هبدُ  7هبدُ  2احتشاهبً دس اجشای تبصشُ 

آییي ًبهِ دسهبًگبُ ّب )ضشح ٍظبیف هسئَل فٌی( بب عٌبیت بِ ًیبص بِ تَسعِ اسائِ خذهبت بِ  22تَجِ بِ بٌذ ل هبدُ 

قسوتی ضشٍسیست دستَس فشهبئیذ کِ بب استفبدُ اص ظشفیت ّوِ ٍ یب  99-هشاجعبى سشپبئی هطکَک ٍ یب هبتال بِ کٍَیذ

اص فضبی دسهبًگبُ ّب ٍ هشاکض سشپبئی عوَهی غیش دٍلتی ٍابستِ بِ سبصهبى ّب ٍ ًْبد ّب ٍ اسگبى ّبی ًظبهی بِ 

سبعتِ سبهبًذّی ضذُ ٍ ًحَُ  22سبعتِ یب  91ّبی تٌفسی بب ضشایط دستشسی کبهال هجضا بشای اسائِ خذهبت کلیٌیک

ّی پبیص گشدد. حسب ضشایط هَجَد اقذام فَق الزکش الضاهی ٍ کلیِ اسائِ خذهبت دس آًْب تَسط تین ّبی ًظبستی داًطگب

سبصهبى ّبی هشبَطِ هَظف خَاٌّذ بَد دس کٌبس کلیٌیک ّبی داًطگبّی ًسبت بِ اسائِ خذهبت سشپبئی اقذام ًوبیٌذ ٍ 

دس یک فبیل بب رکش قبًَى تطکیل، هشاکض هزکَس لیست بیوبساى هحتول کشًٍب سا  8آییي ًبهِ اجشایی هبدُ   27بشابش هبدُ 

 هطخصبت ٍ کذ هلی تحَیل هشاکض بْذاضتی ضْشستبى دٌّذ.

آئیي ًبهِ اًتظبهی سسیذگی بِ  92اص ظشفیت هبدُ  حسب ضشسٍت ّش داًطگبُتَاًٌذ، بذیْی است سٍسبی هحتشم هی

ی ضرورت هاسبصهبى ًظبم پضضکی هبٌی بش  –تخلفبت صٌفی ٍ حشفِ ای ضبغلیي حشفِ ّبی پضضکی ٍ ٍابستِ 

 بب ّوبٌّگی ًظبم پضضکی استبى بشًبهِ سیضی الصم سا اًجبم دٌّذ. شرایط بحران
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