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[Unofficial translation from original Farsi text] 

 
Head of Network Management Center of the Ministry of Health: 

National Mobilization Plan against Coronavirus to be implemented in 

a district-based, family-centered manner 

November 20, 2020  

Kermanshah - IRNA - The head of the Network Management Center of the 

Ministry of Health and Medical Education Dr. Jafar Sadegh Tabrizi says in the 

fourth stage of the National Mobilization Plan against Coronavirus, the emphasis 

is on managing and controlling the COVID-19 pandemic in a district-based and 

family-centered manner." 

 

According to an IRNA, Dr. Tabrizi said on Tuesday in a meeting to explain the plan 

in the presence of the Minister of Health in the Martyrs' Hall of the Kermanshah 

Governor's Office: "In this plan, we actively screen people in order to detect the 

COVID-19 cases and break the disease transmission chain." 

He added: "So far, three phases of screening have been carried out in the country. 

About 78 million people were screened in the first stage by 20 May 2020; then 42 

million people in the second stage from 4 June to 21 July; and about 59 million 

people in the third stage from 10 August to 31 October." 

"In this program, to track people who have been in close contact with COVID-19 

patients. Then, a rapid test, which will be available to us soon, will be performed 

in the form of door-knocking testing on people with symptoms. Meanwhile, 

home-care teams will be organized so that they can take care of people who 

should not leave the house." 

"The fourth stage of the National Mobilization Plan against Coronavirus is fully 

proactive and will begin today with the participation of the people, the Basij, the 

Red Crescent, the executive organizations, especially the Ministry of ICT and 

NGOs." 
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"The main goal of the fourth stage is disease management, and its specific goals 

include reducing the prevalence of the disease by cutting the transmission chain, 

reducing the hospitalization rate and mortality of patients with COVID-19." 

"In this stage, three groups of teams work in three areas: support teams with a 

focus on Basij and the Red Crescent with the aim of supporting the elderly and 

hard-to-cure patients to provide their medicine, shopping and livelihoods needs, 

as well as to attract and direct public assistance towards job support; care teams 

to track patients; and monitoring teams with a focus on environmental health to 

intensify inspections and visits." 

Dr. Tabrizi added: "It has been about a month since we started a joint activity with 

the Ministry of ICT, and preparations have been made and data exchange is 

underway. In this joint work, people who have tested positive are identified. If 

they move, their movement distance is recorded and they are notified. They are 

also given the necessary training to stay indoors and quarantine themselves to 

break the transmission chain." 

The fourth stage of the National Mobilization Plan against Coronavirus will be 

implemented in a district-based and family-centered manner across the country 

within the framework of the ‘Each Family a Health Post’ plan in order to manage 

and control COVID-19. This stage was officially launched in the country today with 

the presence of the Minister of Health in Kermanshah province. 

 

 

Link to the original Farsi source (IRNA, the official news agency of the Islamic Republic of Iran): 

www.irna.ir/news/84105132/ 
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استان ها

ر�س مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

طرح ملی بسیج مبارزه با کرونا به شیوه محله و خانواده محور اجرا می شود

کرمانشاه- ایرنا- ر�س مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا تاکید بر مدیریت و کنترل

اپیدمی کووید۱۹ با شیوه محله محور و خانواده محور است که از ظرفیت های برنامه «هرخانه یک پایگاه سالمت» استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ دکتر جعفر صادق تبریزی روز سه شنبه در جلسه تشریح این طرح با حضور وزیر بهداشت در سرسرای شهدای دولت استانداری کرمانشاه

افزود: در این طرح به شکل کامال فعال مردم را غربالگری و بیماری را شناسایی می کنیم تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.

وی اظهارداشت: تاکنون سه مرحله غربالگری و بسیج ملی مبارزه با کرونا در کشور اجرا شده است. در مرحله اول تا پایان اردیبهشت ماه، حدود ۷۸ میلیون نفر، در

مرحله دوم از ۱۵ خرداد تا پایان تیرماه، ۴۲ میلیون نفر و در مرحله سوم از ۲۰ مرداد تا ۱۰ آبان ماه، حدود ۵۹ میلیون نفر غربالگری شدند.

او گفت: در این برنامه برای رهگیری افراد در تماس نزدیک با بیماران، تست سریع کرونا که به زودی به دست ما می رسد در درب منزل برای افراد دارای

عالیم بیماری، انجام می شود و تیم های مراقبت در منزل نیز سازماندهی می شوند تا بتوانند از افرادی که نباید از منزل خارج شوند، مراقبت کنند. 

ر�س مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت یادآور شد: گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا به شکل کامال فعال و با مشارکت مردم، بسیج، هالل احمر، دستگاه های

اجرایی به ویژه وزارت ارتباطات و سازمان های مردم نهاد از امروز در کشور آغاز می شود. 

وی تاکید کرد: هدف اصلی چهارمین گام بسیج ملی مبارزه با کرونا، مدیریت بیماری است و اهداف اختصاصی آن نیز شامل کاهش میزان شیوع بیماری با قطع

زنجیره انتقال، کاهش میزان بستری و مرگ و میر بیماران مبتال به کووید۱۹ است. 

تبریزی گفت: در این گام، سه دسته تیم در سه حیطه فعالیت می کنند که شامل تیم های حمایتی با محوریت بسیج و هالل احمر با هدف حمایت از سالمندان و

بیماران صعب العالج برای تامین دارو و خریدها و معیشت آنها و جذب و سوق دادن کمک های مردمی به سمت حمایت های شغلی، تیم های مراقبتی به منظور

رهگیری بیماران و تیم های نظارتی با محوریت بهداشت محیط برای تشدید بازرسی ها و بازدیدها است. 

وی افزود: حدود یک ماه است که فعالیت مشترکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را آغاز کرده ایم و مقدمات فراهم شده و تبادل داده ها در حال انجام است.

در این کار مشترک، افرادی که تست آنها مثبت بوده است، شناسایی می شوند و اگر جابجا شوند، مسافت جابجایی آنها ثبت و به آنها پیام داده می شود و آموزش

های الزم به منظور خارج نشدن از منزل و رعایت قرنطینه خانگی به منظور قطع زنجیره انتقال، ارایه می شود.

چهارمین گام بسیج ملی مبارزه با کرونا با شیوه محله محور و خانواده محور در کشور که به منظور مدیریت و کنترل کووید۱۹ مبتنی بر برنامه هر خانه یک پایگاه

سالمت اجرایی خواهد شد از امروز به صورت رسمی در کشور با حضور وزیر بهداشت در استان کرمانشاه، کلید خورد. 
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