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رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: اقدامات در جهت مقابله با گسترش سویه امیکرون

با سالم و احترام

همان طور که اطالع دارید سویه امیکرون ویروس کووید ۱۹ روز گذشته برای اولین بار در کشور 

شناسایی گردید، با توجه به اهمیت موضوع و احتمال گسترش سریع و انفجاری بیماری در کشور از جناب عالی/ 

سرکار عالی انتظار دارم نکات زیر مورد توجه جدی قرار گیرد :

ضمن تاکید جدی بر انجام واکسیناسیون نوبت سوم در سراسر کشور با توجه به نگرانی های ایجاد شده  -۱

در رابطه با سویه امیکرون، سن انجام واکسیناسیون کووید ۱۹ از ۱۸ سال به باال در نظر گرفته شده و 

فردی که ۳ ماه از واکسیناسیون نوبت دوم او گذشته باشد می تواند نوبت سوم واکسن را دریافت نماید.

الزم است انجام واکسیناسیون نوبت سوم در کلیه شهرستان های کشور توسط مسئولین محترم مورد تاکید 

جدی قرار گیرد.

دانشگاه ها/ دانشکده های مناطق مرزی کشور نهایت دقت را در کنترل تردد مسافرین  ورودی و خروجی در  -۲

کلیه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی وبا تقویت نیروی انسانی به عمل آورند.

جمعیت غیر ایرانی ساکن شهرها و روستا های کشور به دقت پایش شده و پوشش واکسیناسیون آنها به  -۳

طور مرتب بررسی و چنانچه مشکلی در این رابطه وجود دارد سریعا  نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

حضور دانش آموزان، دانشجویان، کادر آموزشی و اداری مراکز مذکوردر کالس های درس در حال حاضر  -۴

منوط بر انجام دو نوبت واکسیناسیون بوده و چنانچه دو نوبت واکسن خود را دریافت نکرده باشند اجازه 

حضور در کالس های درس را نخواهد داشت.

تاکید می شود در شرایط فعلی تا آنجا که ممکن است از تعطیل کردن مراکز تجمیعی واکسیناسیون  -۵

خودداری شود مگر ان که دانشگاه به نتیجه برسد که ضرورتی بر وجود مرکز در روزهای آینده نخواهد 

بود.

به پیوست نامه «دستورالعمل پایش آزمایشگاهی واریانت امیکرون» ضمیمه شده است، که الزم است کلیه  -۶

معاونت های دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی به انجام دقیق آن مبادرت ورزند.


