
 مهار کرونا برایکمک ملی شبکه  کارگروه تخصصی پشتیبانی و توزیع منابع

 حمایت از طرحها و برنامه های تشبکه ها و شکلها در سطح ملی و استانی 
  xvp ihd , ih fvkh li hc plh dj kp,I ns j,vhgulg 

 در بحران کرونا  یمارستانیاز خدمه ب تیطرح حما عنوان طرح :

 برای مهار کرونا کمکملی شبکه  : یمجر

  یتخصص یمردم نهاد داوطلب عضو شبکه ها یسازمان ها:  سازمانهای همکاری طرح

 : کشوری گستره طرح

مک با ، شبکه ک مارستانهایخدمه ب یکرونا و در خطر بودن سلامت یماریب یریا توجه به شدت واگ:  ب اجرای طرح ضرورت

از  یریشگیپ لیخدمه به وسا نیا زیتوجه به انها معطوف است در نظر دارد با تجه نیکه کمتر ریپذ بیقشر آس نیهدف کمک به ا

 طیها در شرا ماستانیکار ب یهااستاندارد، کاغذ یبر رو رچهاگ دیترد ی.  بدیقشر زحمتکش تلاش نما نیدر حفظ سلامت ا بیاس

 قیز طرو ا ستندین مارستانهایب یاز موارد پرسنل رسم یاریخدمه در بس نیاما از انجا که ا ستا شده فیخدمه تعر یبرا وعیش

 یرکت هاش رانیمد تیولانها به حدود احساس مسئ یدهند عملا سلامت یم هیخدمات ارا یمارستانیدر مراکز ب مانکاریپ یشرکتها

و  مشاهدات شود. یمحسوب م یمارستانیکارگران ب نیا یبرا یمهم دیهمواره تهد یکاریمحدود است و مخاطره ب یمانکاریپ

 زیو تم فیثخدمات ک یسه دستکش رو ایاز دو  یبه درست یو پزشک یرستارپرسنل پ کهیدهد در حال ینشان م یمارستانیرصد ب

بار کشور  نیاول یبرا کهیاست در حال زیگناتاسف بر. محروم هستند یحفاظت لیاز وسا یاریاز بس خدمهکنند اما  یم تیریرا مد

 میستیخدمه سلامت در کنار پزشکان و پرستاران ن یاز شهدا لیلیشناخته شد، ما شاهد تج تیت به رسملسلامت از طرف دو یشهدا

 نیدولت از ا تیهم از حما یقیمحرومند. اطلاعات دق یارزش گذار نیازا یمانکاریپ یتحت قرارداد شرکت ها دیو خدمه  شه

 . ستیشهادت در دست ن ای یماریدر صورت  ب یانیخدمه پ

 طرح: یاجرا اهداف
  مارانیدر راه خدمت به ب یمارستانیخدمه ب یمنیا شیافزا -ا

 کرونا  یماریدر رابطه با ب مارستانیبه خدمه ب یبخش یاگاه -2

  یماریب وعیبا حقوق خود به هنگام ش مارستانیخدمه ب یضمن ییآشنا -3

 ریروزه است، عملا به صورت غ 51 تیحما نیجهت حفاظت از پرسنل خود، ا یمانکاریپ یشرکت ها میمستق ریغ بیترغ -4

 خواهد شد. یمانکاریپ یدر زمره مطالبلات خدمه از شرکت ها میمستق

 که از طرف شرکتهای پیمانکاری کادر خدماتی فعال در بیمارستانهای محل مراجعه و درمان بیماران کروناگروه هدف طرح : 

 پوشش این برنامه قرار می گیرندمناطق هدف تحت  بیمارستان در  15تامین نیروی انسانی مشغول به کار شده اند . در فاز اول برنامه 

 .نفر پیش بینی می شود 5555شیفت در حدود  3که برای 

واقع  یهانمارستایبهم بزرگ محروم کشور و در شهرهای شهرستانهای مناطق و در واقع شده  مارستانهایبیتمامی  منطقه هدف :

هایی انتاخب خواهند شد که مدیریت بیمارستان و نیز مدیر بیمارستان اول در مرحله . هدف برنامه هستند برخوردار در مناطق کم

روز از محل منابع  51اجرای طرح را بعد از ضمن اعلام همکاری در طرح، آمادگی تداوم شرکت تامین کننده نیروی خدماتی 

 خودشان اعلام نموده بانشد.

وزارت  یبر اساس پروتکل ها ازیمورد ن لیبه وسا یمارستانیخدمه ب زیتجه برنامه، رویکرد کلی طرح : ییاجرا اقدامات

اشد می بکمک می از طرف شبکه  یسط سازمان مردم نهاد مجروآن ت ماهه کی نیو تقبل تام یبهداشت درمان و آموزش پزشک

 :در این راستا مراحل اجرایی به شرح ذیل خواهد بود 

شود از  یم هینظارت در اجرا ) توص یاست برا یو حفاظت یبهداشت یکه آشنا با پروتکل ها یمنینفر مسئول ا کی یمعرف -5

انتخاب دو حسن مهم دارد هم مسئول مذکور در دسترس است هم ارتباط و تعامل  نی. اندیانتخاب نما مارستانیکادر همان ب

 گردد. (  یبرقرار م یدرست



 مهار کرونا برایکمک ملی شبکه  کارگروه تخصصی پشتیبانی و توزیع منابع

 حمایت از طرحها و برنامه های تشبکه ها و شکلها در سطح ملی و استانی 
  xvp ihd , ih fvkh li hc plh dj kp,I ns j,vhgulg 

 تیند با عضوتوا ینباشد م یعضو شبکه ا یسازمان مردم نهاد کهیدر صورت  یسازمان مردم نهاد از طرف شبکه تخصص یمعرف -2

 .دینما افتینامه لازم ا در یدر شبکه معرف

در  را روزانه زاتیتجه نیو ا ابدی یحضور م مارستانیصبح و عصر در ب فیش ضیدر ساعت تعو یسازمان مردم نهاد مجر -3

ان و گدر هر نوبت  شود.  یهماهنگ م مارستانیب ری. محل استقرار با مددینما یم افتیدر دیخدمه قرار داده و رس اریاخت

 . ردیگ یخدمه قرار م تاریدر اح فتیهمان ش یفقط برا یحفاظتشلوار 

بکه ش قیرا از طر یو اطلاعات حفاظت افتیخدمات شماره تلفن همراه در یها روین هیدر هر نوبت   هر سازمان مردم نهاد از کل -4

ها با مشورت  امیپ نی. اندینما یارسال م امیپ 3هر روز  .دینما یخدمه ارسال م یکوتاه برا امیپ قیاز طر ایو  یمجاز یها

 . ردیگ یمخدمه قرار  اریو در اخت هیته یمنیمسئول ا

 تینموده و آنها را روزانه  به مراه گزارش فعال هیو عکس ته لمیاقلام ف  لیاز مراحل تحو تیموظف ا یسازمان مردم نهاد مجر -1

 شبکه قراردهد. یروابط عموم اریدر اخت

 یولاص تیمستند از رعا یا قهیدق میو ن کی یال قهیدق کی یاموزش لمیموظف است حداقل ده ف یسازمان مردم نهاد مجر -6

 دهد.  لیو به شبکه تحو  هیبا تلفن همراه ته یمارستانیخدمه ب تیفعال

 

هزار تومان در طی   665حدود ، هر نیروی خدمانی سرانه هزینه تجهیز ، این برنامه در صورت اجرای بودجه اجرای برنامه : 

 . خواهد بودروز خدمت در بیمارستان  51

 

 :برنامه اجراییهزینه جدول 

 )ریال( مبلغ کل )ریال( مبلغ جزء تعداد / میزان شرح هزینه

 555/555/585 555/585 5555 روز 51عدد برای مصرف  5–عینک 

 555/555/35 555/35 5555 روز 51عدد برای مصرف  5 –طلق 

 555/555/655 555/255 3555 روز 51عدد برای مصرف  5روز  1هر  –ژل ضد عفونی  

 555/555/655 555/45 51555 روز 51عدد برای مصرف  5روزانه  – شلوار

 555/555/055 555/65 51555 روز 51عدد برای مصرف  5روزانه  –گان ساده 

 555/555/655 555/35 35555 روز 51عدد برای مصرف  2روزانه  –ماسک 

 555/555/255/5 555/85 51555 روز 51جفت برای مصرف  5روزانه  –آستینک 

 555/555/145 555/52 41555 روز 51عدد برای مصرف  3روزانه  –دستکش لاتکس 

 555/555/055 555/65 51555 روز 51عدد برای مصرف  5روزانه  –کلاه 

 555/555/515/5 555/05 51555 روز 51جفت برای مصرف  5روزانه  –کاور کفش 

 000/000/000/0 جمع کل

 


