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های اول شیوع بیماری و خدمات مؤثر آنان همانند کمک به  حضور پر شمار نیروهای داوطلب در ماه
ها و کمک به افراد سالمند، استمرار  ها و معابر، راهنمایی خانوادهپرستاران، ضدعفونی کردن دستگاه

 .میدان شوندیابد. نیروهای داوطلبِ مخلص و جوانان مؤمن و صالح بار دیگر وارد 

 03/08/1399جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رهبر انقالب 

 

 مقدمه 

و بحرانی در جامعه    ملتهبباعث ایجاد فضای    ،شروع مجدد و چندباره ویروس کرونا و میزان باالی مبتالیان

ها و نیروهای جهادی همچنان احساس  شده است. به همین منظور نیاز به حضور حداکثری و مجدد گروه

تغییر یافته  شیوع کرونا  های اول  با گذر زمان نوع نیازها جهت ورود و فعالیت نسبت به ماهاما    .می شود

تشدید شیوع بیماری اقداماتی را طراحی و    و الزم است با خالقیت و نوآوری و تمرکز بر ریشه های  است

ای از  های جهادی با گردآوری ایده های اثربخش، مجموعه. لذا مرکز مطالعات و هدایت حرکتاجرا نمود

قرار  فعالیت جهادگران  اختیار  در  روز  شرایط  با  متناسب  را  زمینه  این  در  بخش  ایده  و  پیشنهادی  های 

 .دهدمی
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 پیشهنادی   هایفعالیت

 و درمان  عرصه سالمت 

 فعالیت به عنوان همیار سالمت و کمک به نیروهای خدماتی و انجام امورات مربوط به بیماران   •
 پیوستن به نیروهای درمانی و ورود نیروهای تخصصی جهت کمک به کادر درمان  •
 ها بین بیماران کروناییهای اکسیژن و توزیع آن جمع آوری دستگاه •
 ارائه مشاوره غیر حضوری در حوزه سالمت   •
 ردیابی بیماران جهت قرنطینه کامل خانگی •
 توصیه شده توسط متخصصین    یرانیهای طب سنتی و اترویج روش •
 علمی در حوزه کرونا هایانجام پژوهش  •
 کمک در تغسیل و تدفین اموات کرونایی •
 های پیشگیری و سبک زندگی بین مردم  آموزش •

 عرصه اجمتاعی 

 کمک مومنانه و تامین مایحتاج خانواده •
 انجام پویش همسفره با همسایه در جهت تسویه حساب دفتری و تامین اعتبار خرید خانواده  •
 اندازی صندوق های قرض الحسنه محله محور برای کمک به آسیب دیدگان کرونا راه •
 های خرید مایحتاج برای خانواده های کرونایی و سالمندان راه اندازی پیک  •
 ها بین بیماران و کادر درمان توزیع بسته های خوراکی در بیمارستان  •
 خانمان همیاران زندانیان و افراد بی •
 تقویت آموزش تحصیلی دانش آموزان  •
 توزیع اقالم بهداشتی بین نیازمندان  •

 عرصه اقتصادی 

 تقویت کسب و کارهای خانگی  •
 کسب و کارهای نوپا  محصوالت معرفی  •
 ای اینترنتی راه اندازی کسب و کاره •
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 عرصه فرهنگسازی و رسانه 

 پویش دعوت به سالمتی و اهدا ماسک و لوازم بهداشتی •
 های مبارزه با کرونابه تصویر کشیدن فعالیت مردمی از فعالیت •
 فعال کردن تیم های رسانه ای و فضای مجازی جهت روایت هنرمندانه   •
 توسل و استغفار   و ترویجپویش راه اندازی  •
 های محتوایی و اسالمی برای کودکان جهت استفاده در منزلهای بازیتولید و توزیع بسته  •
 ساخت مستند از شهدای مدافع سالمت  •
 تلف های مخبرنامه های فرهنگی خیابانی در مناسبت  •
 ای و فضای مجازیفضاسازی و تبلیغات محله  •
 ترویج فرهنگ اهدای خون  •

 گریعرصه مطالبه 

 بررسی علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط متخصصان امر  •
 هاپیگیری افزایش جذب کادر درمان بیمارستان •
 پیگیری امور کادر درمان و پرداخت معوقات و حقوق  •
 انددلیل کرونا کسب و کار خود را از دست دادهکسانی که به بیمه بیکاری پیگیری  •
 شوند پیگیری اجرای قانون و جریمه متخلفان و افرادی که باعث شیوع کرونا می •
 غیرضروری  و سفرهای محدود کردن ترددهاپیگیری  •

 هایی که نباید صورت گیرندفعالیت

 ضدعفونی معابر و ضدعفونی اماکن عمومی بدون روش علمی صحیح  •
های طبیعی مثل آب سیب و آب هویج برای بیماران به دلیل  داری طوالنی مدت آبمیوهنگه •

 اکسیده شدن 
 ایورود به حیطه درمان در غربالگری محله •
 توزیع ماسک رایگان به غیر از نیازمندان  •
 تجویزهای طب سنتی ایرانی بدون نظر متخصص و کارشناس مربوطه  •
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