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خیر مقدم  در  کارگروه  ضمن دبیر وکنگان درمان شهرستان  شبکه بهداشت و داي جلسه آقاي خلیل جوکار سرپرستدر ابت

کلیه  ونمودند سپس مصوبات جلسه  قبل قرائت مطالبی ارائه لزوم همکاري بین بخشی  وخصوص مسائل بهداشتی شهرستان 

پس از آن  خانم  ،مسئولین  ادارات مجري  اين مصوبات  گزارشی از  اقدامات  صورت گرفته  در زمینه مصوبات  ارائه کردند 

برنامه هاي  اين مرکز مطالبی  ارائه  اهداف  و، رکز  درمانی نیکان  در خصوص  اقدامات متقاضی تاسیس م ي دکتر حیدر

 نمودند .

 هاي آب و پس از آن  آقاي خلیل جوکار  سرپرست شبکه  بهداشت در خصوص لزوم اجراي  برنامه هاي کنترل  بیماري و 

 .توضیحاتی  را ارائه کردند ها انتظارات  از ساير  سازمان برنامه هاي  شبکه بهداشت  و غذا و

در پايان آقاي نوروزي فرماندار  شهرستان کنگان  ضمن تبريک هفته  سالمت  با اشاره به اينکه  اولويت دولت تدبیر و امید   

لزوم ايجاد رضايت مندي  در مردم مواردي را  بحث سالمت است در خصوص  توجه به بخش خصوصی  در حوزه سالمت  و

 خواستار  پیگیري برنامه نظام نامه سالمت و همچنین  اجراي دقیق  مصوبات  جلسات کارگروه شدند .مطرح  کردند و 

 تور کار جلسه موار ذيل مصوب گرديد.تبادل نظر در خصوص دس پس از بحث و
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نی نیکان در رکز درمامحل راه اندازي م در خصوص موضوع

ترافیک  موضوع در شوراي خیابان ابوذر کنگان مقرر گرديد

شهرستان مطرح و پیگیري هاي بعدي بر اساس مصوبه 

 .شوراي ترافیک صورت پذيرد

 

 22/2/97تا  شوراي بندر کنگان
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با توجه به صراحت قانونی موجود و مصوبات قبلی کارگروه 

ان قلیان در قهوه خانه ها و با عرضه کنندگ برخورد قانونی

سفره خانه ها ساير صنوف ديگر با جديت پیگیري و عرضه 

 قلیان از اين مراکز حذف شود.

 

 97تا پايان ارديبهشت  شبکه بهداشت
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اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان در خصوص الزام متصديان 

 به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند. 2واحد هاي بند 
 اتاق اصناف 

 و 

 اتحاديه مربوطه

 97تا پايان ارديبهشت 
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برنامه نظام نامه سالمت توسط شبکه بهداشت مديريت و 

شبکه بهداشت با  برنامه هاي مرتبط در اسرع وقت اجرايی گردد.

همکاري ساير سازمان 

 ها و موسسات

 15/3/97تا 

 )هماهنگی هاي اولیه(
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ريت هاي جهت پیشگیري از بیماري هاي مرتبط با آب مدي

 آبفا و آبفار کنگان کمافی السابق فعالیت هاي مرتبط را

تشديد و شبکه بهداشت نظارت بهداشتی تام بر سامانه هاي 

 آبرسانی داشته باشد.

 

 آبفا

 آبفار

 شبکه بهداشت

 بصورت مستمر
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وضعیت کمپ هاي کارگري،آشپزخانه ها و موضوع سالمت 

ل و مشکالت آب در شرکت هاي منطقه بصورت مستمر کنتر

منطقه ويژه نیز   HSEعالوه بر شرکت هاي بازديد شده به 

اعالم گردد و مديريت ارشد منطقه ويژه نیز موارد و توصیه 

هاي بهداشتی اعالم شده توسط شبکه بهداشت در اسرع وقت 

منطقه ويژه  HSEبه کلیه فاز ها و پااليشگاه ها اعالم نمايد و 

وارد بهداشتی به پايین ترين پیگیري نمايد که اطالع رسانی م

 سطح پیمانکاران نیز در هر فاز انجام شود.

 

 شبکه بهداشت ،

 مديريت بهداشت

 منطقه ويژه

 مستمر
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يخ و  لیست وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و عرضه غذا ،آب،

به منطقه ويژه اعالم و  مشابه قبل وتغییرات احتمالی آن نان

ص پیگیري جدي منطقه ويژه وشرکتهاي منطقه در خصو

موضوع واعالم نتیجه به شبکه بهداشت کنگان اهتمام الزم 

 معمول نمايند

 

 شبکه بهداشت

منطقه ويژه اقتصادي 

 انرژي پارس

 مستمر
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بندر  ت بهداشتی کشتارگاه کنگان توسط شهرداريمشکال

و شبکه بهداشت  پیگیري و  کنگان و با نظارت دامپزشکی

 رفع گردد.

 

 اني بندر کنگرادرهش

 دامپزشکی کنگان

 شبکه بهداشت کنگان

 حداکثر تا 

2/4/97 

فود ها، بیرون برها و ... با  تکنترل مراکز عرضه غذا، فس 9

و از همکاري دادستان  جديت توسط شبکه بهداشت پیگیري

شهرستان در اين خصوص نهايت  محترم و تعزيرات حکومتی

 استفاده بعمل آيد.

شبکه بهداشت با 

 قضايیهمکاري مقامات 
 مستمر
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موضوع پیست موتور سواري بر اساس مصوبات قبلی توسط 

 ورزش و جوانان پیگیري گردد.

 

 

اداره ورزش و جوانان 

 کنگان
 2/3/97تا 
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با توجه به هفته سالمت ،شبکه بهداشت نشست با متولیان 

سالمت در اين هفته برگزار و ازکلیه فعاالن و پرسنل حوزه 

 آيد. سالمت تقدير بعمل

 

 5/2/97 شبکه بهداشت کنگان



 


