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در  دی مــاه   ۱۵ چهارشــنبه  کریمــی  محمــود  دکتــر 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــرح ش ــاالن ط ــل از فع ــش تجلی همای
ــا( کــه  سلیمانی)واکسیناســیون و رهگیــری بیمــاران کرون
در ســالن ســلمان ســاوجی ســاوه برگــزار شــد، گفــت: نیروهــای 
جهادی با غیرت ســردار ســلیمانی و مشــارکت آحاد مختلف مردم 

ــمندی را  ــات ارزش اقدام
ــان  در پیشــگیری و درم
دادنــد  انجــام  کرونــا 
ــد  ــخ خواه ــه در تاری ک
ــد گرچــه در هنــگام  مان
برخــی  غربالگــری 
ــرزنش ها و  ــا، س طعنه ه
توهین هــا هم دیدنــد اما 
دلســرد نشــده و بــا تمام 
تــوان کار را ادامــه دادنــد.

ــود  ــان خ ــه ج ــاوه و زرندی ــر در س ــی ۶۵۰ نف ــرایط کرونای در ش
ــاش  ــلیمانی و ت ــهید س ــرح ش ــر ط ــد و اگ ــت دادن را از دس
جهــادگونه در پیشــگیری و درمــان نبــود، جمعیــت 
ــرد:  ــان ک ــود. وی بی ــار ب ــن آم ــر از ای ــور فرات ــی کش فوت
ــا در راهــی گذاشــتند  ســربازان گمنــام عرصــه ســامت پ
ــود  ــرده ب ــیم ک ــا ترس ــرای آنه ــلیمانی ب ــهید س ــه ش ک
و نشــان دادنــد کــه بــا روحیــه جهــادی و انقابــی 
کــرد. عبــور  موفقیــت  بــا  بحرانــی  هــر  از  می تــوان 

ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون سرپرس
ســاوه نیــز بــه تــاب آوری مــردم ایــران در مقاطــع بحرانــی 
ــاع  ــال دف ــت س ــزود: در هش ــرد و اف ــاره ک ــخت اش و س
مقــدس ملــت ایــران بــا ایثــار و تــاب آوری بــاال در مقابــل 

دشــمن ایســتادند و در مبــارزه بــا کرونــا نیــز حــوزه 
ســامت در کنــار مــردم و نیروهــای جهــادی بــود. آنهــا بــا 
اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی در مقابــل کرونــا ایســتادند 
و امــروز بــا افتخــار بایــد بگوییــم کــه در ۲۰ روز گذشــته 
حتــی یــک مــورد فوتــی کرونایــی هــم در ســاوه و زرندیــه 
ــت. ــده اس ــزارش نش گ

ــی  ــی ذکای ــر مجتب دکت
پوشــش  افــزود: 
ُدز  واکسیناســیون 
واکســن  دوم  و  اول 
ــت  ــرای جمعی ــا ب کرون
ــاوه  ــال س ــاالی ۱۲ س ب
 ۹۰ بــه  زرندیــه  و 
ــه  ــوم ب ــد و ُدز س درص
رســیده  درصــد   ۱۲
کوتاهتریــن  در  کــرد  خواهیــم  تــاش  و  اســت 
برســد. درصــد   ۷۰ از  بیــش  بــه  ممکــن  زمــان 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ۵۵۰ هــزار ُدز در مجمــوع 
ــت:  ــق شــده اســت، گف ــه واکســن تزری ــاوه و زرندی در س
موثرتریــن مــوارد در پیشــگیری از اُمیکــرون، رعایــت 
پروتکل هــا، ماســک زدن و رعایــت فاصله گــذاری و تهویــه 
هوایــی مناســب همچنیــن تزریــق ُدز ســوم واکســن اســت.

در ایــن آئیــن کــه بــا حضــور سرپرســت فرمانــداری ســاوه، 
مســئوالن دانشــکده علــوم پزشــکی و جمعــی از مســئوالن 
ــاج  ــهید ح ــرح ش ــاالن ط ــد از فع ــزار ش ــتانی برگ شهرس
قاســم ســلیمانی )واکسیناســیون و رهگیــری بیمــاران 
ــا( بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس قدردانــی شــد. کرون

برگزاری همایش تجلیل از فعاالن طرح شهید حاج قاسم سلیمانی )واکسیناسیون و رهگیری بیماران کرونایی(

شماره هشتم - دی ماه 1400

انتصاب »دکتر محمود کریمی« به 
سمت »سرپرست دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ساوه«

ــید  ــر س ــی از ســوی »دکت طــی حکم
ــگاه  ــس دانش ــان« ریی ــد جمالی محم
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی اراک، »دکتــر محمود کریمی« 
دانشــکده  »سرپرســت  ســمت  بــه 
ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش عل
شــد.  منصــوب  ســاوه«  درمانــی 

انتصاب »دکتر مهدی مصری« به سمت 
»سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم«

طــی حکمــی از ســوی وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، دکتــر 
مهــدی مصــری رئیــس دانشــکده علوم 
پزشــکی ســاوه و عضــو هیئــت علمــی 
اهلل  بقیــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
)عــج( بــه عنــوان »سرپرســت دانشــگاه 
ــد. ــوب ش ــم« منص ــکی ق ــوم پزش عل
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یکــم دی مــاه بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری ســالک در برخــی 
روســتاهای بخــش مرکــزی ســاوه از جمله احمــد آبــاد بیماریابی 

فعــال بــه منظوررشناســایی موارد 
ــراد  ــان اف ــروع درم ــاری و ش بیم
ــاد  ــتاهای احمدآب ــا در روس مبت
بهــورزان  توســط  باغشــیخ  و 
انجــام شــد. بهداشــت  خانــه 

در ایــن طرح عــاوه بر شناســایی 
مــوارد بیمــاری، آموزش هــای الزم 
بــه صــورت چهــره بــه چهــره بــه 

بیمــاران و خانــواده هــای افــراد مبتا توســط بهــورزان ارائه شــد.
ــی  ــاری عفون ــی بیم ــالک نوع ــاری س ــت بیم ــر اس ــل ذک قاب

ــردد و در  ــاد میگ ــی ایج ــه خاک ــش پش ــر نی ــه در اث ــت ک اس
صــورت عــدم تشــخیص زودرس ممکــن اســت زخمهــای 
ــه  ــزش پش ــل گ ــیع در مح وس
ایجــاد شــود و در نتیجــه درمان 
بســیار ســخت تــر و طوالنی تــر 
ــت  ــذا ضروریس ــد، ل ــد ش خواه
نــکات  رعایــت  بــر  عــاوه 
پیشــگیری توســط ســاکنین 
مناطــق  در  افــراد  منطقــه، 
ــاهده  ــض مش ــه مح ــر، ب درگی
ــه  ــود نیافت ــس از ۱۰ روز بهب ــه پ ــی از گــزش ک ــای ناش زخم ه
ــد. ــه کنن ــه پزشــک مراجع ــان ب ــت تشــخیص و درم ــد، جه ان

انجام بیماری یابی فعال سالک در روستاهای شهرستان ساوه برخورد خودروی ناشناس به دو عابر 

پیاده منجر به فوت شد

ــداد  ــه بام ــاعت ۳۰ دقیق ــاه در س ــم دی م یک

واحــد ارتباطــات و هدایــت عملیــات اورژانــس 
ــک  ــاوه گزارشــی از برخــورد ی شهرســتان س
خــودروی ناشــناس بــه دو عابــر پیــاده یک زن 
و مــرد جــوان در بلــوار شــهید بهشــتی ســاوه 
شــهری  عملیاتــی  می کند.تیــم  دریافــت 
شــماره ۳ ســاوه بافاصلــه جهت امدادرســانی 
بــه محــل حادثــه اعــزام مــی شــود و نیروهای 
عملیاتــی اورژانــس بافاصلــه اقدامــات اولیــه 
ــر روی یکــی از  درمــان پیش بیمارســتانی را ب
حادثــه دیــدگان انجام مــی دهنــد و او را برای 
ادامــه درمــان بــه بیمارســتان شــهید مــدرس 
ســاوه منتقــل می کننــد. متاســفانه نفــر 
ــوده  ــی ب ــم جوان ــه کــه خان دیگــر ایــن حادث
ــان  ــات وارده در هم ــدت جراح ــت ش ــه عل ب
ــود. ــوت می ش ــه ف ــه حادث ــای اولی ــه ه لحظ

کشف و ضبط بیش از ۵00 لیتر آب 

انار تقلبی

ــر آب  ــش از ۵۰۰ لیت ــاه  بی ــم دی م نوزده
ــار  ــار تقلبــی از واحدهــای ســیار فــروش ان ان
و آب انــار در حاشــیه آزاد راه ســاوه -تهــران، 
محیــط  بهداشــت  کارشناســان  توســط 
ــده متخلفیــن جهــت  کشــف و ضبــط و پرون
رســیدگی بــه مراجــع قضایــی ارســال گردید.

تجلیل و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری اولین دوره آموزش جامع طب ایرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه

ــی شــدن سیاســتهای کان نظــام ســامت  در راســتای اجرای
ــنتی  ــب س ــردن ط ــه ک ــج و نهادین ــعه، تروی ــر توس ــی ب مبن

ایــران، امــروز شــنبه ۴ دی مــاه از 
اولیــن  برگــزاری  انــدرکاران  دســت 
ایرانــی  طــب  جامــع  آمــوزش  دوره 
ــی  ــاوه ط ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش
ــور در  ــن منظ ــه همی ــه ب ــمی ک مراس
رهنمــون  اجتماعــات شــهید  ســالن 
ــر  ــی و تقدی ــد، قدرشناس ــزار گردی برگ
بــه عمــل آمــد. در ایــن مراســم دکتــر 
کمیتــه  دبیــر  پناهــی«  »محمــد 
وفــراورده  ســنتی  طــب  راهبــردی 
هــای طبیعــی دانشــکده ضمــن شــرح 

فــراز و نشــیب های تاریخــی طــب ایرانــی بــه تشــریح آخریــن 
ــه در جهــت آمــوزش و توانمندســازی  ــات صــورت گرفت اقدام
ــت.   ــی پرداخ ــب ایران ــوزه ط ــی در ح ــکان و کادر درمان پزش
دبیــر کمیتــه راهبــردی طــب ســنتی ضمــن قدردانــی از 

ــوم  ــکده عل ــس دانش ــری« رئی ــدی مص ــر »مه ــات دکت زحم
ــوم  پزشــکی ســاوه تشــکیل کمیتــه راهبــردی دردانشــکده عل
پزشــکی ســاوه را مرهــون زحمــات و 
تاش هــای بی شــائبه ایشــان دانســت 
کــه  دوره  ایــن  موفــق  برگــزاری  و 
معاونــت  مســاعدت  و  همــکاری  بــا 
ــوزش،  ــت آم ــکده و معاون ــان دانش درم
دانشــجویی  و  فرهنگــی  تحقیقــات، 
و  مهــم  رویــدادی  را  گرفتــه  صــورت 
ــب  ــگاه ط ــاء جای ــرای ارتق ــمند ب ارزش
ایرانــی در حــوزه نظــام ســامت بــه 
ــه  ــی منطق ــژه کادر بهداشــت و درمان وی
ــت  ــدگان معاون ــان نماین ــت. در پای دانس
آمــوزش، تحقیقــات، فرهنگــی و دانشــجویی و معاونــت درمــان 
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، نماینــده ســازمان نظــام 
ــل  ــات عوام ــپاس از زحم ــوح س ــداء ل ــا اه ــاوه ب ــکی س پزش
اجرایــی بویــژه دبیــر محتــرم کمیتــه راهبــردی تقدیــر نمودند.

بازدید از پروژه های در حال ساخت دانشکده علوم پزشکی ساوه
بازدیــد امــام جمعــه شهرســتان ســاوه، شــهردار و فرمانــدار بــه همــراه 

مجمــع خیریــن ســامت از پــروژه هــای بهداشــتی و درمانی دانشــکده 

ــوم پزشــکی ســاوه صــورت  عل

ــط  ــزارش رواب ــه گ ــت. ب گرف

علــوم  دانشــکده  عمومــی 

پزشــکی ســاوه هشــتم دی ماه 

از چندیــن پــروژه در دانشــکده 

بــا  ســاوه  پزشــکی  علــوم 

حضور امــام جمعه شهرســتان 

ســاوه، شــهردار و فرمانــدار 

و مجمــع خیریــن ســامت 

ــد  ــن بازدی ــد. در ای ــد ش بازدی

ــی«  ــام رحیم ــت االس »حج

امــام جمعــه شهرســتان ســاوه،

 »مهــدی الیاســی« سرپرســت فرمانداری ویژه ، »یوســفیان« شــهردار 

و »محمــود کریمــی« سرپرســت معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع 

و جمعــی از مدیــران دانشــکده 

ــوم پزشــکی ســاوه، مجمــع  عل

دیگــر  ســامت،  خیریــن 

ــروژه  ــن پ ــئولین از چندی مس

هــای در حــال احــداث حــوزه 

ــکده  ــان دانش ــت و درم بهداش

ــد  ــاوه بازدی ــکی س ــوم پزش عل

در  نزدیــک  از  و  کردنــد 

ــتی  ــکات بهداش ــان مش جری

گرفتنــد. قــرار  درمانــی  و 
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تکمیل واکسیناسیون راهکار پیشگیری از پیک ششم کرونا

ــکده  ــت دانش ــت بهداش ــت معاون ــی« سرپرس ــی ذکای »مجتب
علــوم پزشــکی ســاوه گفــت: بــا توجــه بــه مشــاهده مــواردی از 
ســویه امیکــرون و قــدرت ســرایت پذیــری بســیار بــاالی آن در 
جامعــه یکــی از راهکارهــای اصلــی کاهــش عــوارض آن تکمیل 
ــذا تمامــی شــهروندان  در  ــراد مــی باشــد، ل واکسیناســیون اف
صورتــی کــه یــک یــا دو ُدز واکســن خــود را دریافــت کــرده انــد 
بــر اســاس تاریــخ درج شــده روی کارت واکســن خــود، جهــت 
دریافــت ُدز بعــدی به یکی از مراکز واکسیناســیون ســطح شــهر 
یــا روســتاهای تحــت پوشــش مراجعــه کننــد و از همشــهریانی 
کــه تــا بحــال جهــت دریافــت واکســن اقــدام نکــرده انــد نیــز 

در اســرع وقــت اقــدام 
ــا  ــه آماره ــرا ک ــد، چ کنن
ــوارض  ــد ع ــان می ده نش
در  بیشــتر  اُمیکــرون 
نــزده  واکســن  افــراد 
خواهــد بــود و در صــورت 
در  ائمیکــرون  شــیوع 
ــت  ــه درنهای ســطح جامع
ــن  ــان خــود را از بی قربانی
افــراد واکســن نــزده پیــدا 
ــزود:  ــرد. وی اف ــد ک خواه
برنامــه  اوج  زمــان  در 
واکسیناســیون دئــز هــای 

اول و دوم، طــی شــهریور و مهــر مــاه مراکــز تجمیعــی واکســن 
بســیار شــلوغ و پرازدحــام بودنــد، لیکــن بــا فعــال ســازی برنامه 
ــای  ــامت و خانه ه ــای س ــز و پایگاهه ــیون در مراک واکسیناس
بهداشــت و همچنیــن راه اندازی تیم های ســیار واکسیناســیون 
در صنایــع و آمبوالنــس ســیار و مشــارکت موکــب جامانــدگان 
کربــا و تیــم بســیج جامعــه پزشــکی بــا توجه بــه تعــدد مراکز 
تزریــق واکســن خوشــبختانه زمــان انتظار افــراد جهــت دریافت 
واکســن بســیار کاهــش یافتــه اســت، لــذا از تمامی همشــهریان 
عزیــز درخواســت می کنــم جهــت تزریــق نوبــت دوم یــا ســوم 
منتظــر دریافــت پیامــک نباشــند و بــر اســاس تاریخ درج شــده 

روی کارت واکســن بــه نزدیک تریــن محل تزریق واکســن محل 
ســکونت خــود مراجعــه کنند دکتــر ذکائــی در ادامه بیــان کرد: 
طــی روزهــای اخیــر پیامــی از ســوی وزارت بهداشــت مبنــی بر 
یــادآوری تزریــق ُدز ســوم واکســن جهت هموطنان عزیز ارســال 
می گــردد، لیکــن از آنجــا کــه در برخــی موارد ســرویس ارســال 
پیامــک ممکــن اســت دچــار اختــال یــا کنــدی شــود و امکان 
ارســال پیامــک مقــدور نباشــد، اگــر بخواهیــم دریافــت نوبــت ۲ 
و۳ را منــوط بــه دریافــت پیامــک نماییــم ممکــن اســت زمــان 
ــوارض  ــک ششــم و ع ــوع پی ــت پیشــگیری از وق ــی جه طائ
ــه  ــاره ب ــا اش ــان وی ب ــم. در پای ــت دهی ــی از آن را از دس ناش
ــن موضــوع کــه تمامــی  ای
افــراد بــاالی ۱۸ ســال مــی 
تواننــد ۳ مــاه بعــد از تاریخ 
ُدز دوم خــود جهــت تزریق 
ــه  دز ســوم واکســن مراجع
کننــد، تاکیــد کــرد عــاوه 
بــر تکمیــل واکسیناســیون 
ضروریســت،  همچنــان 
اســتفاده از ماســک و حتــی 
۲ ماســک در مــکان هــای 
شــلوغ و پرازدحــام، رعایــت 
فاصلــه ۲ متــری از دیگران، 
هــوای  تهویــه  ایجــاد 
مناســب در مــکان هــای سربســته و شســتن مکــرر دســتها بــه 
عنــوان اولویــت تمامــی همشــهریان قــرار گیــرد چــرا کــه تنهــا 
ــاال توســط  ــا مشــارکت اجتماعــی ب ــرل بیمــاری کرون راه کنت
تمامــی افــراد و ســازمان هــا و....مــی باشــد.گفتنی ســت تاکنون 
بالــغ بــر ۵۶۰ هــزار دز واکســن در شهرســتانهای ســاوه و زرندیه 
تزریــق شــده اســت کــه ۹۰ درصــد ُدز اول و ۹۰ درصــد هــم 
ــا در خصــوص  ــد، ام ــراد ُدز دوم را دریافــت نمــوده ان ــن اف از ای
دریافــت ُدز ســوم هنــوز بــا میانگیــن کشــوری فاصلــه داریــم 
ــاالی ۱۸ ســال شهرســتان  ــراد ب و تنهاحــدود ۱۷ درصــد از اف
هــای ســاوه و زرندیــه جهــت دریافــت دز ســوم اقــدام نماینــد.

دیدار سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با خانواده شهید خانمحمدی

آیین افتتاح طرح توسعه مرکز جامع 
سالمت زاویه

ســیزدهم دی مــاه آئیــن افتتــاح طــرح توســعه 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــامت زاوی ــع س ــز جام مرک
۷۵ درصــدی خیریــن ســامت بویــژه بــا 
ــی  ــرز توکل ــرم »فرام ــر محت ــی خی همــت عال
دارســتانی« بــا ارزش ۹۰۰ میلیــون تومــان 
ارزشــمند »دکتــر حســینعلی  بــا حضــور 
خیریــن  مجمــع  کل  دبیــر  شــهریاری« 
ســامت و  »ســید محمــد طباطبایــی« معــاون 
خیریــن  مجمــع  اجتماعــی  مشــارکتهای 
مســئولین  از  جمعــی  و  کشــور  ســامت 
شهرســتان، سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــردار  ــهادت س ــالروز ش ــن، در س ــم و خیری ق

ــد. ــزار گردی ــلیمانی برگ ــم س ــاج قاس ح

بــا  ه  مــا دی   ۲۶ یکشــنبه  روز  ر  دیــدا ایــن 
پزشــکی  علــوم  نشــکده  دا سرپرســت  حضــور 
»عبــداهلل  شــهید  نــواده  خا بــا  وه  ســا
ام  ــرت  ــات حض وف ــبت  مناس ــه  ب ــدی«  خان محم
ــران  و همس ــادران  م ــم  تکری روز  و  ــن)س(  لبنی ا
شــهید  همســر  از  و  گرفــت  صــورت  شــهدا 
ایــن  در  آمــد.  بعمــل  تقدیــر  خانمحمــدی 

کریمــی«  دکتــر »محمــود  بــر  عــاوه  ر  دیــدا
 ، وه ســا پزشــکی  علــوم  نشــکده  دا سرپرســت 
نهــاد  نماینــده  ودود«  »هــادی  حجت االســام 
بختیــاری«  »رهبــر  نشــکده،  دا در  رهبــری 
عمومــی،  بــط  روا و  ریاســت  دفتــر  رئیــس 
مدیریــت  سرپرســت  نعمتــی«  »رضــا  دکتــر 
داشــتند. حضــور  نیــز  نشــجویی  دا فرهنگــی 

ریشه کن کردن ویروس منحوس کرونا

واکسیناســیون بســیج جامعــه پزشــکی بــا 
قــدرت در خدمــت همشــهریان عزیــز خواهدبود 
ایســتگاه واکسیناســیون بســیج جامعه پزشــکی 
ــدان   ــتقرار در می ــا اس ــال ب ــاه امس از۲۰مهرم
ــق  ــر تزری ــت خــود را در ام امام)مخابرات(فعالی
کــه  کــرده  شــروع  کرونــا  واکسیناســیون 
خوشــبختانه با اســتقبال چشــمگیر همشهریان 
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تزریق واکسن کرونا در 

آمبوالنس سیار

پای  امیکرون به ساوه باز شد! شناسائی دو مورد قطعی امیکرون در ساوه
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مناسب های بهداشتی در این ماهنامه

دکتـــر مجتبی ذکائی گفت با شناســـائی اولین مورد  امیکرون در کشـــور، 
گـــروه بیماری های معاونت بهداشـــت پایـــگاه دیده وری خـــود را فعال و 
بر اســـاس دســـتورالعمل های اباغی از ســـوی وزارت بهداشت نسبت به 
شناســـائی افراد مشـــکوک و تهیه نمونه جهت ارســـال به اراک و تهران 
اقـــدام نمـــود و در چند هفتـــه اخیر تعداد زیـــادی نمونه بـــه تهران و 

اراک ارســـال شد و بر اســـاس همین 
آزمایش ها متأســـفانه در روز گذشته دو 
مورد قطعی امیکرون در ســـاوه شناسائی 
و تأیید شـــد. وی در ادامـــه افزود: یکی 
از این دو مورد آقایی ۳۵ ســـاله اســـت 
کـــه به علـــت مســـافرت بـــه تهران 
مبتا شـــده و فرد دیگـــر خانمی ۱۴ 
ســـاله می باشـــد که پس از شرکت در 
یک مراسم جشـــن تولد مبتا گردیده 
اســـت. عضـــو هیئت علمی دانشـــگاه 
بیان کرد: شناســـائی ایـــن دو مورد در 
دو نقطه از شـــهر ساوه، نشـــان دهنده 
این اســـت که افراد بیشـــتری ممکن 
است در سطح شهرســـتان به  امیکرون 
مبتا شـــده باشـــند و به عبارت دیگر 
در حال چرخیدن  ویـــروس  اکنون  هم 

در شـــهر است. ایشـــان در ادامه ضمن اشـــاره به شناســـائی مواردی از 
ابتـــاء به کرونـــا در اراک، قم و تهران گفـــت مراوده مردم ســـاوه با این 
شـــهر ها این دردســـر را برای همشـــهریان ما ایجاد کرده است. همچنین 
به واســـطه بار هایی که از جنوب کشـــور به شـــهرک شـــهرک صنعتی 
حمل می شـــوند ممکن اســـت بـــه واســـطه آلودگی هرمـــزگان این 
محموله ها عامل انتقال باشـــد. سرپرست 
معاونت بهداشـــتی دانشکده علوم پزشکی 
ســـاوه ضمن انتقاد از میزان پایین رعایت 
دســـتورالعمل های بهداشـــتی نسبت به 
ســـایر شـــهر ها در ســـاوه گفت با این 
افزایش  دســـتورالعمل ها  رعایت  از  سطح 
ناگهانـــی موارد ابتاء به ســـویه  امیکرون 
دور از انتظـــار نیســـت. وی در پایـــان 
ســـخنان خـــود ضمن دعـــوت از عموم 
مردم جهـــت رعایت دســـتورالعمل های 
بهداشتی، اســـتففاده از دو ماسک، تهویه 
مناســـب منـــزل و محـــل کار، رعایت 
فاصلـــه اجتماعی و به طـــور ویژه تزریق 
دز ســـوم واکســـن را از راه کار های در امان 
مانـــدن در برابر امیکـــرون عنـــوان کرد.

بــه منظــور تســهیل دسترســی بــه عمــوم 
مــردم جهــت دریافــت واکســن کرونــا 
آمبوالنــس ســیار بــا اســتقرار در پیــاده راه 
امام خمینــی)ره( به ارائــه خدمت پرداخت.

توســط  آمبوالنــس  در  واکسیناســیون 
کارشناســان آمــوزش ســامت معاونــت 
ــوم پزشــکی ســاوه  بهداشــت دانشــکده عل
ــه  ــت هم ــن بهداش ــارکت رابطی ــا مش و ب
روزه  از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ صــورت گرفــت.

برگزاری جلسه رسیدگی به شکایات مردمی برای انتقال شرکت های حمل و نقل فعال در حوزه شهری

۱۲ دی ماه جلســـه رســـیدگی به شـــکایات مردمـــی برای 
انتقال شـــرکت های حمـــل و نقل کاالی فعـــال در محدوده 

و   ) آزادی  بلـــوار   ( شـــهری 
آلودگی  انتشـــار  از  جلوگیـــری 
هـــای صوتـــی و هوا، بـــا حضور 
ابراهیـــم مردانـــی رئیـــس اداره 
راهـــداری و حمـــل و نقل جاده 
ای شهرســـتان ســـاوه، علی اکبر 
بهداشـــت  کارشـــناس  حیدری 
بهداشـــتی  معاونـــت  محیـــط 
ساوه،  پزشـــکی  علوم  دانشـــکده 
شهرســـتان  راهور  پلیس   فرمانده 
ســـاوه، رئیـــس انجمـــن صنفی 
کارفرمایـــان شـــرکت.های حمل 

و نقل شهرســـتان ســـاوه، رئیـــس انجمن صنفـــی رانندگان 
شـــرکت های حمل ونقل  عاملیـــن  مدیر  ســـاوه،  شهرســـتان 
تشـــکیل شـــد. در این جلسه پس 
ایجاد  بهداشتی  مشـــکات  طرح  از 
شـــده برای ســـاکنین منطقه امیر 
کبیـــر و بلـــوار آزادی براثر فعالیت 
در  نقـــل  و  حمـــل  شـــرکتهای 
حوزه شـــهری و  بحث و بررســـی 
راهکارهـــای اجرائـــی مقرر شـــد 
نقل  و  کلیـــه شـــرکتهای حمـــل 
ماه  فروردین  پایـــان  تـــا  حداکثر 
ســـال ۱۴۰۱ نســـبت بـــه انتقال 
دفتـــر و پارکینگ خود به شـــهرک 
حمـــل و نقـــل اقـــدام نماینـــد.

4 الی 10 دی ماه هفته جهانی تیروئید

 ۵  دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله

29 دی ماه روز هوای پاک

ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه - دی ماه 1400

کارشناسان بهداشت محیط از مخزن 

آب روستای بالقلو بازدید کردند

ــد از مخــزن آب روســتای  ــاه بازدی ۲ آذرم
بالقلــو از توابــع بخــش نوبــران توســط 
ــکده  ــط دانش ــت محی ــان بهداش کارشناس
علــوم پزشــکی ســاوه انجــام شــد. بــه 
دلیــل مشــکات پیــش آمــده در دســتگاه 
شــرب  آب  باقیمانــده  کلــر  کلریناتــور 
ــود  روســتای بالقلــو بیــش از حــد مجــاز ب
کــه بــا پیگیری هــای بعمــل آمــده توســط 
خانــه  و  آبــاد  غــرق  مرکــز  همــکاران 
ــد. ــرف ش ــکل برط ــو مش ــت بالقل بهداش


