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مابرآنی حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر                                                                                          ن
رئیس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد

جناب آقاي دکتر خاموشی 
رئیس محترم سازمان تبلیغات 

) ع(اشت  درخصوص مراسم عزاداري امام حسین توصیه هاي بهداشتی وزارت بهد: موضوع
سالم علیکم 

یـا وحسـینه   ابا توجه به شروع مراسم عزاداري سروروساالر شهیدان حضرت امام حسین علیه السالم درکلیـه مسـاجد ،تک  
فاجعـه  ت فراوانی راایـن عزیـزان بعلـت    لماهاي سراسر کشور وبا توجه به بازگشت حجاج بیت الحرام از مکه  ومدینه که تا

وخـانواده  متحمل گردیده اند ،اکنون نظام سالمت کشور بطور دقیق متعهد می باشد زائرین ) مسجدالحرام (منا وفاجعه مکه 
هاي آنان راتحت مراقبت قرارداده وخطر بروز بیماري  تنفسی دربین آنان رابدقت تحت کنترل قراردهد وچون حضور انـان  

خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائیـد کلیـه      .ط روحی فعلی اجتناب ناپذیر مـی باشـد   دراین مراسم عزاداري آن هم بعلت شرای
.مکانهائی که درسالنهاي بسته مراسم عزاداري رابرگزار مینمایند به نکات ذیل توجه الزم مبذول گردد

تـا  2اگرسالن فاقد هواکش است حداقل .هواکش سالنها رادقیقا بررسی ودرصورت نیاز سریعا تعمیر وفعال نمایند -1
بطوریکـه درهربـار روشـن وخـاموش شـدن قـادر       .دردو سمت سالن با ظرفیت مکش کافی  نصب گرددهواکش4

.هواي سالن را ازشرایط متراکم خارج نمایند.باشد
دقیقـه ایـن هـواکش هـا     7-5دقیقه یکبار روشن نموده وبمدت 15یکنفر از افراد مطمئن مامور گردد هواکش را هر -2

) اعتبار درس4(روشن باشد 
درب سالنها کامال بسته نبوده وبصورت نیمه باز نگهداشته شود وجریان هوا رابرقرارنماید-3
به حجاجی که به تازگی از عربستان بازگشته اند وتوسط مسئولین هیئت شناخته هستند محترمانه یک عددماسـک  -4

داده شود وبا این زائرین روبوسی ومصافحه نگردیده ودست داده نشود 
رمحل تاحـدودي بـا فاصـله از دیگرعـزاداران اسـتقرارداده وحـداقل بـه فاصـله یـک متـري از دیگـران            حجاج را د-5

.قرارگیرند وسعی شود درنزدیکترین محل به هواکش که حالت مکنده دارد قرارگیرند 
ایـن  (از حجاج سال جاري محترمانه خواسته شود از سینه زنی وزنجیرزنی ونوحه خوانی جـدا خـودداري نماینـد    -6

) دامات باعث انجام تندي تنفس فرد گردیده که این امر براي حجاج گرامی صالح نیست اق
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درزمان ورود جمعیت زیاد از دسته هاي سینه زنی ورنجیر زنی به داخل سالن بایستی دراین شرایط هـواکش هـا   -7
.روشن وخاموش گردند1وبخصوص درطول اوج عزاداري روشن باشند وسپس بهمان حالت بند 

ادارانی که سرفه هاي شدیددارند توصیه شود ازصف عزاداري ، سـینه زنـان وزنجیرزنـان ونوحـه خوانـان      به عز-8
درزمان ورود به سالن حسینیه یا تکیه خارج شده وتا زمان حضور درسالن از ماسک یا دستمال کاغذي اسـتفاده  

.نمایند 
ن کافی موجود باشد وتوصیه شـود  درمحل دستشوئی وسرویس هاي بهداشتی ووضوخانه ها مایع صابون بمیزا-9

.عزاداران حتما دستهاي خود را با دقت بشویند 
از بین خدمتگذاران در مراسم عزاداري که با مسـئولین هیئـت همکـاري دارنـد افـرادي را انتخـاب وتوصـیه شـود         -10

از ساعته حاضر شوند ودرمراسم بـا اسـتفاده  2درمرکز بهداشت شهرستان جهت طی یک دوره اموزشی حداکثر 
اطالعات کسب شده مراقب زائرین حج وعزاداران باشند ونکات آموزشی را دقیقا به اجراء گذارند 

:رونوشت
  جهت استحضار: جناب آقاي دکتر سیاري معاون محترم بهداشت
ماهنگی مسئولین خواهشمند است با ه...  : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم بهداشتی دانشگاه

این اقدام مناسب .رسیدگی به امورمساجد وتکایا درشهرستان کلیه مفاد اعالم شده دراین دستورالعمل به مرحله اجراء درآید 
درکاهش احتمالی انتقال بیماري تاثیر فراوان خواهد داشت

  شمند است دستور فرمائید جهت استحضار خواه: جناب آقاي دکتر صادق نیت رئیس محترم مرکز سالمت محیط و کار
تحت نظارت قرارگیردشرایط بهداشتی مکانهاي عزاداري از تمام جهات

 اداره مراقبت جهت پیگیري تا حصول نتیجه
66470151-66419045نمابرآنی به هردوشماره -


