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 معاونت بهداشت

 معاونت درمان

 

 ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 تاکید به دور کاری مادران باردار شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیموضوع: 

 با سالم و احترام

ا  ابالغی ه ای  ستاد ملی مقابله با کرون   19به استحضار می رساند با توجه به شرایط پاندمی بیماری کووید          

ارسال نموده و در آن به لزوم انجام دورکاری برای گروهه ای در مر رخ ر  ر     7/3/99مورخ  99778با شماره 

تاکید شده است از آنجا که مادران باردار به عنوان گروههای در مررخ ر  ر محو وم م ی گردن د نام ه ای ب ه       

اب ال  گردی دم متاس هانه علی رغک تاکی د ب ه       ب ه دانگ هاهها در ای ص ر  و       13/3/99د مورخ 3148/300شماره 

نهر از پرستاران عزیز شاغل در  2دورکاری و رروج مادران باردار از بخگهای پرر ر بیمارستان ها شاهد فوت 

 بوده ایکمیک ماه اریر  19-بیمارستان به علت بیماری کووید 

ئید برای کلیه مادران ب اردار ش اغل در   لذا مقتضی است به منظور پیگهیری از وقوع شرایط مگابه دستور فرما   

بیمارستانها ش رایط دور ک اری ی ا انتق ال ب ه      مراکز توهیالت زایمانی و ساعته(،  16)مراکز19منتخب کوید مراکز 

 از شروع سه ماه ه س وم ب ارداری   بخگهای اداری که درتماس موتقیک با اربام رجوع نیوتند فراهک گرددم ضمنا 

س المت  از  هاظ ت ری یا مرر ی استرالجی از حضور در محل کار پرهیز نم وده ت ا ح  شرایط دورکا تامیصنیز با 

مراتب برای اجرا و نظارت توسط مراونیص محترم بهداشت و درم ان آن دانگ هاه اب ال     عمل آیدم ه مادر و جنیص ب

 ممی گردد

م ادران در آن   رواهگمند است با نظارت دقیق بر حو ص انج ام ک ار، ش رایط ارتق ای ه ر ت ه بیگ تر س المت            

 دانگهاه را فرهک آورید م  

 

 

 

 


