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  آموزيدبستاني و دانشمعاونت پيش
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  مقدمه

  

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با عنايت به شيوع سويه جديد ويروس كرونا در كشور و نظر به لزوم فرهنگ 

سازي در سطح جامعه و به منظور پيشگيري از شدت پيك ششم ويروس در سفرهاي نوروزي و لزوم رعايت موارد 

 »گرسالمت«ازمان در نظر دارد در ادامه طرح بهداشتي و همچنين قوانين راهنمايي و رانندگي در هنگام سفر، اين س

را اجرا نمايد. اين طرح در راستاي حمايت از زندگي و سالمت انسانها و با عنايت به چالش  سالمت گر سفربخش 

در قالب مندرج در مصوبات فدراسيون صليب سرخ و هالل احمر و » شكافهاي رو به رشد در سالمتي و بهزيستي«

به منظور كاهش ابتالء افراد جامعه به اين بيماري و نيز دور ماندن از سوانح  نوروزي، مسافرينپيوست ابالغيه طرح 

   خواهد شد. برگزاررعايت نكات بهداشتي متناسب با شيوه نامه هاي بهداشتي رانندگي حين سفر 

  

  اهداف:

 تقويت حس مسئوليت پذيري اجتماعي در ميان نوجوانان •

 ترافيكي در سفرافزايش كيفي رفتارهاي  •

 ارتقاء فرهنگ سالمت در سفر به ويژه در خصوص كرونا •

  

  شرايط و ضوابط:

در حين سفر نسبت به  سالمت گر سفربه عنوان  و غنچه هاي هالل در اين طرح اعضاي كانونهاي دانش آموزي -1

 راهنمايي والدين خود اقدام مي نمايند.

 مي بايستي در موارد زير و يا موارد مشابه فعاليت نمايد:  سالمت گر سفر -2

توصيه به رعايت كليه قوانين راهنمايي و رانندگي و بستن كمربند ايمني و جلوگيري از عجله والدين در الف) 

  حين رانندگي 

  توصيه به رعايت سرعت مطمئنه حين رانندگي به والدينب) 

  براي همه اعضاي خانواده جدي گرفتن عالئم سرماخوردگي در سفرج) 

  توصيه به استفاده از ماسك در مكانهاي عمومي د) 

  توصيه به رعايت نكات بهداشتي و شستشو و ضد عفوني نمودن دستهاه) 

  ي) توصيه به رعايت بهداشت و نريختن زباله در فضاهاي عمومي و طبيعت 



ثانيه و به  30قالب فيلم كوتاه موبايلي ( حداكثر  دانش آموز مي بايست پيام خود را در ،براي انعكاس اين اقدام -3

و به همراه مشخصات ( نام و نام خانوادگي، شهرستان و شماره همراه) به  در توصيه به سايرين تهيهصورت افقي) 

مركز استان ارسال و استان نيز ضمن انتشار آثار (منطبق بر دستورالعمل ) بر بستر فضاي مجازي، به ازاي هر شعبه 

  كثر يك اثر منتخب را به ستاد ارسال نمايد.حدا

 فيلم هاي ارسالي با نام و نام خانوادگي صاحبان آثار ذخيره و از نام گذاري فايل با شماره و... خودداري گردد. -4

  مي باشد.  15/1/1401لغايت  21/12/1400اجراي طرح از تاريخ  -5

 2در قالب فرم شمارهمشخصات آثاربرگزيده و  1فرم شماره جدول آماري در قالب به همراه  گزارش اجراي طرح -6

براي  31/1/1401حداكثر تا تاريخ  FTPاين طرح از طريق  و آثار منتخب(مندرج در جدول اكسل ارسالي) 

 معاونت پيش دبستاني و دانش آموزي ارسال گردد.

ايي و رانندگي، جلب با توجه به اهميت بهره گيري از توان تشكلهاي فعال در زمينه بهداشت و قوانين راهنم -7

 همكاري اين نهادها دراجراي طرح تاكيد مي گردد. 

 پوشش خبري و اطالع رساني الزم جهت توسعه طرح تاكيد مي گردد.  -8

 پوستر طرح در سايت سازمان قابل دسترسي است.  -9

د تاكيبر جلب مشاركت تشكل هاي مختلف در اطالع رساني و حمايت از طرح و همچنين تقدير از برگزيدگان  -10

 گردد.مي

 

 


