ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﻮروزی ﻃﯽ  ۳۳روز ﺑﯿﺶ از  ۱۸ﺗﻦ
و  ۸۵۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻌﺪوم ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﻌﺪومﺳﺎزی
ﺑﯿﺶ از  18ﺗﻦ و  855ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯿﺮزاده
 ٨٣٢ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﯿﺶ از  ١٦ﻫﺰار و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی ﺑﻪ
ﻣﺪت  ٣٣روز در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺗﻌﺪاد اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه  ٢٣٢ﻣﻮرد
ﺗﻌﺪاد اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی ٤٠
ﺑﺎب
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ٤٩٧٦ﻣﻮرد
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﻮاد ﻋﺬاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ٣٠٧ﻣﻮرد
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ  ٧٤ﻣﻮرد
ـﺮ
ـﺘﺎﯾﯽ از ﻧﻈـ
ـﺮی و روﺳـ
ـﺪﻧﯽ ﺷﻬـ
ـﻮﻧﻪﺑﺮداری از آب آﺷﺎﻣﯿـ
ـﺪاد ﻧﻤـ
ﺗﻌـ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  ٤٥٥ﻣﻮرد
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از آب ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم

آزﻣﺎﯾﺶ  ٧٢ﻣﻮرد
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  ٣٣ﻣﻮرد

از

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی

ﺷﻨﺎ

ﺟﻬﺖ
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ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺗﺴﺖ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮی
و روﺳﺘﺎﯾﯽ  ٨٠٤٦ﻣﻮرد
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺗﺴﺖ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ ٦٧
ﻣﻮرد
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺸﻒ و ﻣﻌﺪوم ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی
 ١٨٨٥٥ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل  18ﺗﻦ و ٨٥٥ﮐﯿﻠﻮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن دوره ﮔﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺴﺎس  ٧٧٨ﻣﻮرد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی درون ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺮون
ﺑﺨﺸﯽ  ١٠ﻣﻮرد
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
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ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و
ادارات ﻫﻤﮑﺎر در اوﻟﯿﻦ روز ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﯿﭗﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در روز  ٥٥اﮐﯿﭗ  ٢ﻧﻔﺮه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮروزی در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در روز  ١١٠ﻧﻔﺮ

