ـﯿﺎن:
ـﺎﯾﯽ ﭘﺎرﺳـ
ـﻮزه ﻗﻀـ
ـﺲ ﺣـ
رﺋﯿـ
ﺑﺮﮔــﺰار ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻋﺮوﺳــﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ/
ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوﺳﯽ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
.ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﺎ،
ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ و ﻋﺪم ﺗﺠﻤﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر
ﺑﺎﻻی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوی
ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ
روزﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ آﻣﺎر ﻓﻮﺗﯽ ﻫﺎ را
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری
ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮو ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺰارش واﺻﻠﻪ در ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه
اﻧﺘﻄﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد اﻗﺪام
و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ،داﻣﺎد و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ داﻧﺴﺖ و ﻫﺸﺪار
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
داد:
اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

