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در ارتباط با کرونا صادر شد؛
پیام تقدیر مظفری از تالشگران 

عرصه سالمت کیش
غالمحسین مظفری، 
رئیس هیــات مدیــره و 
مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش، در پیامی از 
تالش جامعه پزشــکی و تالشگران عرصه مقابله با 
شیوع بیماری کرونا تقدیر و تشکر کرد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، در متن این پیام آمده اســت: »تالشــگران 
عرصه سالمت و جامعه پزشکی کشور در هفته های 
اخیر، روزهای ســخت و پرخطری را تجربه کرده و 
تالش بسیار ارزشمندی درجهت پیشگیری از شیوع 
بیماري کرونا و حفظ ســالمت هموطنان مبذول 
داشتند. دســت اندرکاران حوزه سالمت در جزیره 
کیش نیز به شایستگی و فداکارانه در این کارزار ملی 
شبانه روز مشغول خدمت رسانی هستند. بی شك 
اجر این زحمات خالصانه در پیشگاه خداوند سبحان 
محفوظ خواهد بود. ساکنان و گردشگران فهیم جزیره 
کیش نیز قدردان تالش مسئوالنه پزشکان، پرستاران 
و تمامی کارکنان زحمتکش مرکز توسعه سالمت و 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش، شورای 
سالمت و گروه های متعدد مسئول ضدعفونی کردن 
معابر، ناوگان حمل و نقل شهری و اماکن عمومی بوده 
و خاطره این خدمات انسان دوستانه را در قلب و ذهن 
خود گرامی خواهند داشت. امید است که مشارکت 
آگاهانه هموطنان عزتمند برای همکاری با مسئوالن 
و دست اندرکاران حوزه بهداشــت و سالمت، روند 
مقابله موفق و ریشه کنی ویروس کوید ١٩ و بیماری 
کرونا را در سراسر میهن عزیزمان تسریع کند. ضمن 
عرض خداقوت به همه کســانی که درحوزه های 
مختلف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و نظارت 
بر روند پیشگیری از ویروس کرونا، برگزاری جلسات 
روزانه و سیاست گذاری برای مهار موفق این ویروس 
و ضدعفونی کردن بخش های مختلف شهر و مبادی 
ورودی در جزیره کیش زحمات بسیاری متحمل 
شــده اند، همت بلند و تالش بی وقفه این خادمان 
شریف ملت را ارج نهاده، سپاسگزارشان هستم. از 
پروردگار مهربان برای همه این بزرگواران، سالمتی، 

سعادت و توفیق خدمت مستمر خواستارم.
غالمحسین مطفری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش«

    
با هدف پیشگیري از شیوع بیماری های 

واگیردار صورت گرفت؛
تغییر در ساختار داخلی بخش هاي 

درماني بیمارستان کیش
در راســتاي اجــرای 
مصوبات شوراي سالمت 
جزیــره کیش، بــا هدف 
پیشــگیري از شــیوع 
بیماری هــای واگیــردار، تغییراتی در ســاختار 
داخلی بیمارســتان کیش اعمال شد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، در پی تشکیل شوراي سالمت جزیره 
با حضور مسئوالن ســازمان، بیمارستان و دیگر 
ادارات و نهادهای مربوطه، به منظور حفظ سالمتي 
مسافران، کیشــوندان و گردشــگران، یك الیه 
تریاژ در قسمت ورودي شــماره یك بیمارستان، 
جهت تفکیك بیماران اســتقرار یافت. همچنین 
کادر بیمارستان، برای دسترسي به کلینیك هاي 
تخصصي، آزمایشــگاه و فیزیوتراپي، راهرویی با 
اعمال تغییرات در نظر گرفته که به وسیله تابلوهاي 
راهنما مشخص شده اســت. مراجعان می توانند 
برای دریافت راهنمایي، انتقادات و پیشــنهادات 
به سوپروایزر، پیگیري امور بیماران )رسیدگي به 
شکایات( یا واحد روابط عمومي مراجعه کنند یا با 
شــماره های 408-0764445٩400 سوپروایز 
)داخلي  7١٩( رســیدگي به شــکایات )داخلی 
4٩0( تماس بگیرند. گفتنی است انسجام مردم 
برای پیشــگیری و همکاري الزم با پرسنل کادر 
درمان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش 
همچنین خودداری از تــردد بي مورد در محوطه 
داخلی بیمارستان کمك شایانی به جلوگیری از 

شیوع بیماری های ویروسی می کند.
    

تکذیب یک خبر 
در پی شیوع بیماری کرونا در ایران، خبر مبنی 
بر فورس ماژور بودن جزیره کیش که در شــبکه  
اجتماعی »راه بلد« منتشر شده است از سوی جامعه 
هتلداران تکذیب شد.  به گزارش ایلنا؛ مسیح اهلل صفا 
مدیرعامل جامعه هتلداران کیش در اطالعیه ای 
اعالم کرد، رئیس و اعضای هیئت مدیره و دبیرخانه 
جامعه هتلداران کیش هیچ مصاحبه ای با این رسانه 
نداشته و خبر منتشر شــده تحت عنوان »فورس 
ماژور« بودن جزیره کیش خطــاب به »گارانتی و 

چارترکنندگان هتل« تکذیب می شود.

اخبار کیش
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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش از انجــام فعالیت های جدی 

و مســتمر برای پیشگیری از شیوع 
ویــروس کرونا در جزیــره کیش با 

هدف حفظ ســالمت کیشوندان و 
مسافران خبر داد.

به گــزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
غالمحســین مظفری درخصوص 
شــرایط خاصی که به دلیل شیوع 
بیماری ویروســی کرونا بر کشــور 
حاکم شده اســت، گفت: به عنوان 
مســئوالن جزیره، ما نیــز به تبع 
شــرایط پیش آمده بایــد تمامی 
موارد را به خوبی رعایت و با جدیت 

رسیدگی کنیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش افزود: از زمان اعالم این اتفاق، 
در جزیره کیش تمامی تدابیر الزم از 
سوی مسئوالن سازمان و حوزه های 
سالمت اتخاذ شده است و در شورای 
تامین و همچنین شــورای سالمت 

گزارشات به صورت مستمر پیگیری 
می شود؛ تالش مان بر این است که 
با همیــن جدیت و ســرعت تدابیر 
بیشــتری نیز در دســتور کار قرار 
دهیم. وی در ادامــه تاکید کرد که 
مسافران در مبادی ورودی با استفاده 
از روش های علمی و عملیاتی کنترل 
می شوند و پاکســازی محیط های 
همگانــی در این مبــادی موجب 
جلوگیری از شیوع ویروس خواهد 

شد.
غالمحســین مظفری همچنین 
از تمامــی دســت اندرکاران حوزه 
سالمت و کیشوندان برای پیگیری 
موضوعات با حساسیت و دقت خاص 
خود و همچنین رعایت نکات گوشزد 

شــده از سوی مســئوالن سالمت 
قدردانی کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان، ضمن تشکر ویژه از 
شرکت کیش مدیفارم که در زمینه 
تولید دارو فعالیت می کند و در این 
شــرایط خاص با اختصاص دو خط  
تولید برای عرضه ژل های ضدعفونی 
و توزیــع آنها به صــورت رایگان در 
بنادر و فرودگاه های کیش سازمان 
را یاری کرد، گفت: بــا هماهنگی و 
سفارش سازمان منطقه آزاد کیش، 
300 هزار تیوپ ژل ضدعفونی نیز 
زیر قیمت تمام شــده برای توزیع 
به صورت مناسب در جزیره توسط 

این شرکت تولید شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از شیوع کرونا در کیش

خبر

خبر

با تشکیل جلسه شورای عالی سالمت جزیره 
کیش برای حفظ سالمت کیشوندان و گردشگران؛ 
موارد پیشگیرانه در راستای شیوع بیماری کرونا در 
جزیره کیش در دستور کار سازمان منطقه آزاد 

کیش قرار گرفت. 
به گزارش ایلنا؛ جلسه شورای عالی سالمت 
جزیره کیش با حضــور اعضای شــورای عالی 
سالمت و ستاد بحران سازمان منطقه آزاد کیش، 
برگزار شد. در این جلسه مقرر شد با همت سازمان 
منطقه آزاد کیش و مشارکت بخش خصوصی، 
برای پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا، ژل 
ضدعفونی کننده دســت و ماســك صورت به 
صورت رایگان در اختیار کیشوندان و گردشگران 

قرار گیرد.
گفتنی اســت مصوبات ابالغ شــده در این 
جلسه؛ تعطیلی مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها، 
موسسات آموزشی خصوصی، آموزشگاه هنری 
و آموزشــگاه های علمی، اماکن ورزشی دولتی و 
خصوصی، استخرهای شــنا، مهدهای کودک، 
تا ٩ اسفند اعالم شد که ادامه تعطیلی مدارس و 

دانشگاه ها با رصد روند شیوع بیماری انجام خواهد 
شد. شایان ذکر اســت: از دیگر تصمیمات اتخاذ 
شده در این جلسه پیگیری تجهیز محل قرنطینه، 
به کارگیــری نیروهایی از ســازمان منطقه آزاد 
کیش برای کمك به مرکز توسعه سالمت کیش، 
برگزاری آموزش های پیشگیرانه از شیوع بیماری 
 کرونا ازجملــه موضوعات مطرح شــده در این 

جلسه بود.
اعالم مصوبات جدید شورای سالمت کیش

محمدرضا رضانیــا، مدیر مرکز ســالمت و 
سخنگوی شورای سالمت جزیره کیش از تصویب 

مصوبات جدید شورای سالمت خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، سخنگوی شورای 
سالمت، مصوبات 8 اسفند این شورا در خصوص 
پیشگیری از بیمای کرونا را به شرح زیر اعالم کرد:

١- تصویب خریــد ژل ضدعفونی کننده 30 
میلی لیتری از کارخانه کیش مدیفارم توســط 
ســازمان منطقه آزاد کیش و توزیع آن به صورت 
رایگان بین کارگران شــاغل در بخش خدمات 

عمومی شهری، مبادی ورودی و اقشار آسیب پذیر.
٢- کاهش ساعت کار بانوان دارای فرزند زیر 
6 سال. ساعت کاري این بانوان از ساعت ٩ صبح تا 
١3 است که با نظر مدیر مجموعه قابل اعمال است. 
بانوان شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزش 
و پرورش از این موضوع استثنا هستند. این مصوبه 

به دلیل تعطیلی مهدکودک ها اعمال می شود.
3- شــاغلین و کارمندان دارای بیماری های 
زمینه ای شــامل دیابت، بیماری قلبی عروقی، 
پر فشــاری خون، بیماری های مزمن تنفسی، 
بیماري های کلیوی و زنان بــاردار، افراد مبتال به 
سرطان و اســتفاده کنندگان از داروهای شیمی 
درمانی و کورتون که امکان ابتال به نوع شــدید 
بیماری را دارند مي توانند با ارائه گواهی پزشك 
مربوطه و مستندات بیماري شان و موافقت مدیر 
مافوق خود از یك هفته مرخصی بدون احتساب 

استفاده کنند. 
4- ورود خودرو شــخصی بجز خودروهای 
حامل مواد خوراکــی و پروتئینی و ســوخت و 
اقالم ضروری از مبــادی بنادر لنگــه، چارک و 

 بنــدر آفتاب تــا اطــالع ثانوی ممنوع اســت.
5- تمامی مدارس، دانشگاه ها، مهدهای کودک، 
اماکن آموزشــی خصوصــی، فرهنگســراها، 
کالســهای هنری، اماکن و باشگاه های ورزشی 
و کلوپ های تفریحی، اســتخرها، پــارک آبی، 
پارک های بازی کــودکان، گیــم نت ها، پارک 
دلفین ها و... که قبال تا پایان هفته تعطیل اعالم 
شــده بود از شــنبه به مدت 3 روز تعطیلی آنها 

تمدید شد.

6- سوختگیری در جایگاه های پمپ بنزین 
فقط توسط متصدیان جایگاه انجام شده و افراد 

برای سوختگیری شخصا نباید اقدام کنند.
7- اداره استاندارد کیش صنایع تحت پوشش 
خود را ضمن انجام بازرسی تحت آموزش های الزم 

برای پیشگیری از شیوع بیماری قرار خواهد داد.
8- ضدعفونی تمامی مــدارس کیش از روز 
شنبه توسط تیم ضدعفونی شــرکت عمران و 

خدمات انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های کیش از تدابیر انجام شده در فرودگاه 
جزیره کیش در جهت پیشگیری شــیوع بیماری کرونا در این 

جزیره خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، عزت اهلل محمــدی، مدیرکل فرودگاه های کیش از 
به کارگیری تدابیر الزم برای پیشگیری و شیوع بیماری کرونا 

در کیش خبر داد و گفت: بنابر دستورالعمل هایی که فرودگاه ها 
در چنین شــرایطی دارند، فرودگاه کیش نیز در همین راستا 
فعالیت های خود را آغاز کرده و درصورت لزوم تدابیر شدیدتری 

هم به کار گرفته می شود.
مدیرکل فرودگاه های کیش از اطالع رسانی در مبادی ورودی 
ترمینال مسافربری خبر داد و گفت: در ترمینال فرودگاهی کیش 
اطالع رسانی از طریق نصب بنر و مونیتورهای موجود در فرودگاه 
درحال انجام است. دو ایستگاه در ترمینال فرودگاه تعبیه شده که 

مواد ضدعفونی در دسترس مسافرین قرار داده می شود.
محمدی از ضدعفونی کردن فرودگاه خبر داد و گفت: تمامی 

تجهیزات فرودگاه، نشیمن گاه ها، دستشویی ها و... مرتب درحال 
ضدعفونی هســتند و پس از هر عملیات پروازی عزیزان ما در 
فرودگاه درحال استریلیزه کردن، میکروب زدایی و گندزدایی 
هستند. تمامی اتوبوس های حمل مسافر در روز در دو مرحله 
ضدعفونی می شوند. همچنین در شرکت  هواپیمایی کیش نیز 

تمامی خطوط پروازی ضدعفونی انجام می شود.
او از کنترل عدم ورود بیمــاران به جزیره خبر داد و گفت: در 
ترمینال ورودی فرودگاه نیز نیروهای هالل احمر مستقر شده اند 
تا با مشاهده موارد مشکوک، انتقال به بیمارستان انجام شود. در 
مبادی ورودی خارجی نیز چه در زمان ورود و چه در زمان خروج با 

دستگاه تب سنج وضعیت رفت وآمد مسافرین کنترل می شود که 
به محض مشاهده مورد مشکوک به بیمارستان منتقل می شود. 
البته تاکنون مورد مشکوکی در فرودگاه کیش مشاهده نشده و 

همچنین گزارش نشده است.
مدیرکل فرودگاه های کیش از تشــدید کنترل در فرودگاه 
کیش خبر داد و گفت: ساعت به ساعت نیز در صورت لزوم تدابیر 
در فرودگاه کیش بیش تر می شود. همچنین تمامی ارگان های 
حاضر در فرودگاه دستکش در اختیار دارند و به تمامی کارکنان 
آموزش های الزم داده شده تا در معرض خطر ابتال به این بیماری 

قرار نگیرند.

ابالغ مصوبات شورای سالمت کیش درخصوص کرونا 

مدیرکل فرودگاه های کیش خبر داد:

پیشگیری از شیوع کرونا در فرودگاه کیش

براساس توصیه های بهداشتی و ضرورت پیشگیری از خطر ابتال به بیماری فصلی، تمامی برنامه ها و نشست های هنری و 
کنسرت در جزیره کیش برگزار نخواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ به منظور صیانت از سالمت ساکنین و گردشگران جزیره کیش، تمامی برنامه ها و نشست های هنری و سینمایی 
در سالن سینما لبخند، مرکز همایش های بین المللی کیش و تاالر شهر، برگزار نخواهد شد.

شایان ذکر است هدف از این اقدام، جلوگیری از تجمع ساکنین و گردشگران در برنامه های هنری، سینمایی و کنسرت در 
جزیره کیش است که تداوم این وضعیت منوط به بررسی مجدد شرایط و اخذ نظر مراجع ذیصالح خواهد بود.

در پی اقدامات پیشگیرانه مبنی بر عدم شیوع ویروس کرونا در کیش ناوگان حمل و نقل 
عمومی جزیره ضدعفونی می شوند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، بنابر تصویب شورای سالمت کیش، ناوگان حمل و نقل شهری جزیره روزانه در دو 
نوبت توسط کارشناسان ضدعفونی می شوند. این طرح شامل مینی بوس ها و تاکسی های کیش خواهد بود تا محیطی ایمن برای 
گردشگران و کیشوندان ایجاد شود. گفتنی است پیش از این، مصوبات تازه شورای سالمت کیش در راستای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در تاریخ 8 اسفند که به تصویب این شورا رسیده بود، به دستگاه های ذی ربط ابالغ شد و به اطالع عموم مردم رسید.

در پی بروز کرونا در کشور
برنامه  ها و نشست های هنری در جزیره کیش تعطیل اعالم شد 

روزانه در دو نوبت انجام می شود؛
ضدعفونی ناوگان حمل ونقل شهری کیش

مجید مالنوروزی، معاون گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش در ابالغیه ای به مراکز 
اقامتی و دفاتر مسافرت هوایی اعالم کرد: همانگونه که اطالع دارید رعایت حقوق گردشگران 
و حفظ امنیت بهداشتی و آرامش روانی گردشگران از اهم وظایف فعاالن صنعت گردشگری 
است. در همین راستا باتوجه به شرایط خاص روزهای اخیر و سیاست های اتخاذ شده برای رفع 
مشکالت گردشگران محترم، ضمن رعایت الزامات »دستورالعمل پیشگیری و کنترل شیوع 
ویروس کرونا« به موجب ابالغیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شماره 

٩8٢400/3٩4١3 مورخ ٩8/١٢/06 و ابالغیه سازمان هواپیمایی کشوری به شماره 605٩8 مورخ ٩8/١٢/06 که به پیوست 
ارائه می گردد، شایسته است از تاریخ یکم اسفند ماه سال جاری تا اطالع ثانوی با مسافرانی که قصد کنسل نمودن رزرو اتاق و بلیط 
پرواز خود را دارند، همکاری الزم به عمل آورده و بدون اخذ هیچگونه جریمه ای نسبت به ابطال یا تغییر تاریخ رزرو آنها اقدام شود.

راهکارهای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
جزیره کیش بررسی شد.  به گزارش ایلنا؛ مسئوالن و کادر درمانی بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی کیش، طی  جلسه ای راهکارهای پیشگیری از شیوع ویروس H١N١ و تعبیه اتاق 
ایزوله در شرایط بحران احتمالی برای بیماران مشکوک به کرونا در کیش را بررسی کردند. در 
این نشست مقرر شد تا به منظور آگاهی بیشتر کیشوندان، با ارائه توضیحاتی در برنامه زنده 
و همچنین مرجع قرار دادن اطالعات رئیس مرکز توسعه سالمت و رئیس بیمارستان در این 

خصوص، به حذف شایعات کمك شود. در همین راستا کلینیك امام علی )ع( نیز تجهیز و به عنوان مرکز درمان بیماری های 
تنفسی و تب دار، فعالیت خود را از سر می گیرد. همچنین در این جلسه، مرکز فیاک با تعداد ٢0 واحد مجزا؛ به عنوان مرکز قرنطینه 

بیمارستان برای مواقع اضطرار  در نظر گرفته شد.

ابالغیه معاونت گردشگری کیش به هتل ها، مراکز اقامتی و دفاتر خدمات هواییبررسی راهکارهای پیشگیری از شیوع ویروس کووید19 در کیش 

خبرخبر


