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جناب آقای دکتر محمدجواد باقری
معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

موضوع: اعالم عملکرد برنامه سالمت نوروزی و تقدیر و تشکر - قم

با سالم و احترام؛

      پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۰۴۷ د مورخ ۹۵/۱۱/۲۳، همانگونه که مستحضرید برنامه سالمت نوروزی 
با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت مسافران نوروزی و ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه به منظور کاهش و کنترل 
بیماری های مرتبط با غذا از ابتدای اسفندماه ۹۵ لغایت پانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۹۶ اجرا گردید. از مهمترین 
اهداف بازرسان بهداشت محیط در طی برنامه کنترل بر سامانه های آب شرب، رستوران ها، هتل ها، مجتمع پذیرایی و 
اماکن بین راهی، پارک ها، مراکز تفریحی، آرایشگاه های زنانه و مردانه، فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی و سایر 
مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی بوده است. یکی از مشخصه های برگزاری این برنامه در سال جاری به کارگیری 
تجهیزات سنجش پرتابل با هدف مداخله در محل و اجرای مانور ۹۵/۱۲/۱۵ با حضور مقام عالی وزارت، اطالع رسانی 
عمومی از طریق استودیو سالمت، فعال بودن سامانه بهداشت۱۹۰ به صورت ۲۴ ساعته و رسیدگی به ۹۰۷۹ مورد 
شکایات بهداشتی و کشف و ضبط و معدوم سازی بیش از ۲۱۵۰ تن مواد غذایی فاسد و تعطیل شدن ۴۶۵۴ مرکز تهیه 

و توزیع و اماکن متخلف بهداشتی می باشد.  
    بدیهی است دستاوردهای مذکور بدون حمایت جنابعالی و ریاست  محترم آن دانشگاه میسر نمی شد لذا از آنجایی 
که در خصوص موارد ذیل حائز رتبه گردیده اید خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اعالم مراتب تقدیر و تشکر 
اینجانب از کلیه دست اندر کاران برنامه به خصوص مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای ، کارشناس مسئول 
بهداشت محیط و بازرسان بهداشت محیط درگیر در اجرای برنامه با درج در پرونده پرسنلی آنان و تشویق مالی( بنا 

به صالحدید پرداخت کارانه) و تشویق معنوی اقدام گردد.
- رتبه اول در تعداد اخبار و شکایات رسیدگی شده در سامانه بهداشت ۱۹۰ در بین دانشگاه های همتراز

رتبه اول کشوری در شاخص درصد پوشش بازدید سامانه آبرسانی و رتبه دوم در بین دانشگاه های همتراز -
رتبه دوم کشوری در شاخص درصد پوشش بازدید اماکن بین راهی -

رتبه سوم کشوری در شاخص بازدید انجام شده بازای هر نفر -
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رتبه چهارم کشوری در شاخص سنجش از طریق دستگاه های پرتابل در اختیار -
رتبه سوم در کل فعالیت در بین دانشگاه های همتراز -

 

رونوشت:
جناب آقای جهانگیری دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د قم 


