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اقدامات سازمان های  
مردم نهاد در همه گیری  

کرونا در ایران

مروئه وامقی



کرونا به مثابه یک مشکل اجتماعیهمه گیری

ابتال به کرونا و ضرورت پیشگیری از آن•

کرونا در جهان و ایراناصلی پیشگیری از فیزیکی راهکار گذاری قرنطینه و فاصله •

... . مشاغل، مراکز آموزشی، مراکز درمانی و توانبخشی، مراکز تفریحی و تعطیلی گسترده •

...مشکالت اقتصادی و اشتغال، آموزشی، سالمت و •



پذیرنابرابر گروه های آسیب وضعیت 

آسیب پذیری جسمی و روانی•

دسترسی ناکافی به اطالعات و خدمات سالمت•

وخامت بیکاری و مشکالت معیشتی•

در کودکان به این بستگی دارد که  19-بر خالف روایت شایع، مخاطرات کووید•

.(UNICEF, 2020)کودکان در کجا زندگی می کنند و تا چه حد در برابر مشکالت سالمت آسیب پذیرند

سال نسبت به کل موارد ابتال در جهان20ابتال زیر% 11شیوع •

در اسپانیا% 0.8در پاراگوئه تا % 23در کشورهای پردرآمد و شیوع % 7شیوع •
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کروناهمه گیری در ابتکارات و چالش های سازمان های مردم نهاد 

ضعف حمایت های رسمی•

مداخالت سازمان های مردم نهاد•

کرونا  ای از اقدامات به منظور پیشگیری از ابتالی جمعیت هدف مراکز به مجموعه : ابتکارات

برآنها  پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم همه گیری وکاهش 

ها در ارائه خدمات مرتبط با پیشگیری از کورونا  مشکالت سازمان : چالش ها

پیامدهای آن در جمعیت هدفو 
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وضعیت سازمان های مردم نهاد در همه گیری کورونا در ایرانارزیابی 

خانوارسرپرست زنان •

موادمصرف کنندگان •

کارکودکان •

درآمدخانواده های کم •

سالمندان•

معلولیتافراد دارای •

نهادشبکه سازمان های مردم •
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سالمت•

معیشت•

آموزش•

اشتغال•
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در همه گیری کروناحوزه های اقدامات سازمان های مردم نهاد 



بهداشتیمراقبت های ترویج 

تغییر در اولویت خدمات به حفظ بقا و سالمت جمعیت هدف•

حضوریفعالیت های کاهش •

کارکنان  آموزش •

اطالعات و تهیه محتوای آموزشی متناسب با گروه هدفجمع آوری •

آموزش جمعیت هدف •
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ترویج مراقبت های بهداشتی

نندگان  تناسب آموزش بر اساس تنوع گروه های هدف مانند سالمندان، کودکان و افراد دارای کم توانی و مصرف ک•

مواد

مراکز، درب خانه، گود زباله، پاتوق های مصرف کنندگان مواد: های حضوریآموزش •

ت در محل  تهیه بروشور و توزیع در مراکز بهداشتی، تهیه و توزیع تراک، آموزش تلفنی: آموزش های غیر حضوری•

کار کودکان خیابانی  

(عکس، صدا، ویدئو، وبینار، الیو اینستاگرام)آموزش از طریق فضای مجازی•

امکانات آموزش مجازیتامین •
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تهیه و توزیع وسایل بهداشتی
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کرونا  تهیه وسایل بهداشتی پیشگیری از •

بهداشتی روزمرهوسایل •

مراکز توزیع وسایل بهداشتی در •

وسایل به در خانه ها  رساندن •



تهیه و توزیع وسایل بهداشتی
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توزیع در پاتوق های مواد و گودهای زباله•

یتامین اقالم بهداشتی از طریق کمپین های جمع آور•

خصوصیمردمی و بخش خیرین وکمک های •

تامین وسایل مورد نیاز بیمارستان ها•



کروناوضعیت سالمت و تامین مراقبت رصد 

راه اندازی خط تلفن مددکاری  •

مراکز درمانی در دسترس، هماهنگی با پزشک محلیفهرست تلفنی وضعیت سالمت افراد، تهیه رصد •

بیماری در خانهمدیریت آموزش •

تستهای هزینه هماهنگی و ارجاع بیماران به بیمارستان ها، تامین •

دارو، ویزیت در منزلدرمان، تامین و تشخیص •
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خدمات مشاوره ای و مداخله در بحران

عیت خط تلفن مددکاری و پیگیری فعال تلفنی وض•

روانی

، مشاوره مشاوره تلفنی روانشناسی و ارجاع به روانپزشک•

درگروه تلگرامی

مشاوره ی حضوری •

پیگیری فعال مشکالت درون خانواده•

ویزیت در خانه•

استمرار برنامه های بهبودی در فضای زوم•
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خدمات توانبخشی از راه دور

فراهم کردن خدمت توانبخشی جسمی و روانی برای سالمندان•

فعالیت های هنری آنالین برای کودکان دارای کم توانی ذهنی•

تقویت زیرساخت های موجود فضای مجازی برای ارائه خدمات گفتاردرمانی ناشنوایان•

افزایش خدمات توانبخشی آنالین برای کودکان دارای کم توانی حرکتی•

راه اندازی یک تلویزیون آنالین برای آموزش های سالمت و توانبخشی•
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تامین شرایط فعالیت حضوری در همه گیری

تهیه پروتکل های بهداشتی•

ضدعفونی فضای فیزیکی •

تغییر چیدمان مراکز، لوله کشی مایع دستشویی•

سنج  غربالگری مراجعان با تب •

هاکاالهای خریداری شده، ضد عفونی دست ضدعفونی •

کردن استفاده از ماسک، تعویض لباس و کفش قبل از ورود به مرکزاجباری •
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ضعف دانش، نگرش و عملکرد مراقبت بهداشتی

در اولویت نبودن رعایت بهداشت، بی اطالعی از نحوه استفاده از مواد ضد عفونی•

وقوع همه گیریاز بی اطالعی کودکان زباله گرد •

ضعف افراد دارای معلولیت ذهنی و سالمندان دارای مشکل شناختی در رعایت بهداشت•

و دستکشمشکالت افراد نابینا در رعایت فاصله گذاری، نیاز بیشتر به مواد ضد عفونی، هزینه ی باال ماسک•

کنندگان موادفروش مواد و امکانات بهداشتی توسط مصرف •
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امکانات درمانی، توانبخشی و مراقبتییت محدود

توقف فعالیت های توانبخشی، احتمال بازگشت ناتوانی های افراد•

ضعف در ارائه خدمات مجازی توسط موسسات  •

ضعف در استفاده جامعه هدف از خدمات مجازی  •

امکانات مالی محدود برای راه اندازی خدمات حضوری  •

تی، کافی دسترسی محدود به دارو؛ نیاز باالی اقالم بهداشتی در مراکز اقامتی،گرانی و سختی تهیه مواد بهداش•

نبودن مواد بهداشتی توزیع شده 
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محدودیت امکانات درمانی، توانبخشی و مراقبتی

فضای فیزیکی ناکافی و نامناسب برای قرنطینه•

کمبود پروتکل های بهداشتی •

بسته شدن پارک ها و عدم دسترسی به آب و امکانات بهداشتی عمومی برای مصرف کنندگان مواد •

کاهش دسترسی به خدمات اورژانس عمومی و سایر امکانات پزشکی•
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انگی و کاهش خدمات پشتیبانخخشونت ،مشکالت سالمت روان

مرکزتعطیلی مراکز و کاهش حضور کودکان در •

اقتصادیبزرگساالن در خانه و افزایش تنش های بین فردی، بیکاری و مشکالت ماندن •

اضطراب و افسردگی، افزایش خودکشی، گرایش مجدد به مصرف مواد افزایش •

منزل کاهش خدمات پیشگیرانه سازمان ها مانند بازدید از •

خدمات اورژانس اجتماعی، افزایش مراجعات به مراکز خدمات خشونت خانگی مردم نهاد  کاهش •

نگرانی کارکنان از ابتال به کورونا•
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بنی آدم اعضای یک پیکرند
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