تهدید سالمت مردم محلی بهخاطر کمبود سرویسبهداشتی گردشگران

 26فطٍضزیي 5۴:۴5 - 5931



هٌجغ ذجط  :ذجطگعاضی تسٌین
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اّویت زستطسی ػوَهی ثِ تَالت اظ هٌظط ثْساضتی ثِ
لسضی ظیبز است کِ ًَ 53اهجط؛ ضٍظ جْبًی تَالت ًبهگصاضی

ضسُ است ،زضحبلیکِ زض تفطجگبّْبی عجیؼی ایطاى تَالت
ػوَهی ثِ هیعاى کبفی ٍجَز ًساضز ٍ ظیبى آى ثطای هطزم
هحلی است کِ حبزثِ هٌغمِ سپیساى یک ًوًَِ آى است.

 ....عی ضٍظّبی اذیط یک اپیسهی ػفًَی گستطزُ زض سبکٌیي هٌغمِ سپیساى استبى فبضس اتفبق افتبز .گعاضش ػالئن ثیوبضی زض افطاز هجتال
اظ ضٍظ  51فطٍضزیي  5931آغبظ ضس .هجوَػبً حسٍز ً 155فط ٍ یب ثیطتط هجتال ضسًس .سپیساى یک هٌغمِ کَچک زض استبى فبضس ثب
جوؼیت هحسٍز است ٍ لصا تؼس از افطاز هجتال ًسجت ثِ تؼساز کل جوؼیت سبکٌیي ،چطوگیط ٍ الجتِ ًگطاى کٌٌسُ ثَز ،اهب ذَضجرتبًِ
هَضزی اظ هطگ گعاضش ًطس.
اسْبل ،تَْع ٍ زضز ضکوی هْوتطیي ػالئن افطاز هجتال زض ایي اپیسهی ثَزًس کِ زال ثط ػفًَت گَاضضی است .هتبسفبًِ زض هَضز اعالع
ضسبًی ٍ تطریع ػلت زلیك اپیسهی ًبّوبٌّگیّبیی ثیي ثطذی هسئَالى استبًی شیطثظ زیسُ ضس کِ ظهیٌِ سبظ اًتطبض اذجبض ضس ٍ ًمیض
ٍ ایجبز ًگطاًی زض ایي ذػَظ ضس .زض اثتسا ٍلَع اپیسهی ثِ ػَاهل ٍیطٍسی فػلی اضتجبط زازُ ضس اهب ثِ ّط حبل زض گعاضضبت ثؼسی
ًَضیسى آة آلَزُ ثِ ػٌَاى هحتول تطیي ػبهل ثطٍظ اپیسهی اػالم ضس.
اذیطاً هؼبٍى ثْساضتی زاًطگبُ ػلَم پعضکی ضیطاظ هیکطٍةّبی کلی فطم ضا ػبهل ثیوبضی اػالم کطزُ است .کلی فطمّب ضبذع آلَزگی
هسفَػی ّستٌس ٍ ثط ایي اسبس ایي احتوبل ٍجَز زاضز کِ ثبکتطی "اضطضیب کلی ػبهل" ثیوبضی ثَزُ است.
ّط چٌس اظْبض ًظط لغؼی هٌَط ثِ جساسبظی ایي ثبکتطی اظ ًوًَِّبی آة است .ثبکتطیّبی کلی فطم هٌطب هسفَػی زاضز ٍ ثِ عَض عجیؼی
زض هسفَع پستبًساضاى اظ جولِ اًسبى ٍ زام ّب ٍجَز زاضًس .ثب استٌبز ثِ اظْبض ًظط ایي همبم هسؤل زض استبى فبضس هیتَاى استٌجبط کطز کِ
آلَزگی هسفَػی سطچطوِ هٌبثغ آة زض سپیساى استبى فبضس هحتول تطیي ػبهل ثطٍظ ایي اپیسهی ثَزُ است کِ ایي هَضَع ًوبیبًگط
اضکبالتی زض هطاحل تػفیِ آة ٍ فبضالة ٍ یب کلطظًی ثَزُ است.
تبضید ثطٍظ ایي اپیسهی کِ زلیمبً پس اظ تؼغیالت ضٍظ عجیؼت زض  59فطٍضزیي ضخ زازُ است ،لبثل تؼوك است .سطچطوِ هٌبثغ آة هٌغمِ
سپیساى استبى فبضس زض هجبٍضت تفطجگبُ ثَزُ است ٍ لصا احتوبال حضَض گطزضگطاى ،ضْطًٍساى ٍ هسبفطاى زض آلَزگی هٌبثغ آثی ایي
هٌغمِ ًمص زاضتِ است .اهب ثط ذالف ثطذی گوبًِ ظًیّبی اٍلیِ کِ ظثبلِ ّبی ثبلیوبًسُ اظ حضَض گطزضگطاى ضا ػبهل احتوبلی اپیسهی
للوساز هیکطزًس ،ثِ ًظط هی ضسس کِ ػلت هحتول ایي اپیسهی ثمبیبی آلَزگی هسفَػی ٍ ثِ ثیبى ضٍضي تط لضبی حبجت زض عجیؼت ٍ
ذبضج اظ تَالت ثَزُ است؛ ثِ ٍیژُ ایٌکِ هتبسفبًِ زض کطَض هب زستطسی ثِ تَالت ػوَهی زض هٌبعك ذبضج ضْط ٍ تفطیحگبُّب ًِ تٌْب هطکل
ثلکِ یک هؼضل هْن ثْساضتی است ٍ لضبی حبجت تَسظ ثطذی اظ گطزضگطاى زض فضبی ثبظ غیطهؼوَل ًیست.
هغبلت اظْبض ضسُ تَسظ ثطذی اظ تَضیست ّبی سبیط کطَضّب کِ ثِ ایطاى سفط زاضتِ اًس حبکی اظ گلِ هٌسی آًبى ًسجت ثِ کوجَز
سطٍیسّبی ثْساضتی ٍ تَالت ػوَهی زض هٌبعك ذبضج اظ ضْط ،تفطیحگبّْبی عجیؼی ٍ یب هسیطّبی ثیي ضاّی ثَزُ است.

اّویت زستطسی ػوَهی ثِ تَالت اظ هٌظط ثْساضتی ثِ لسضی ظیبز است کِ ًَ 53اهجط ثِ ػٌَاى ضٍظ جْبًی تَالت ًبهگصاضی ضسُ است .زض
چٌیي ضطایغی کِ زض تفطجگبّْبی عجیؼی تَالت ػوَهی ثِ هیعاى کبفی ٍجَز ًساضتِ ثبضس ،زػَت اظ هطزم ثطای اجتٌبة اظ لضبی حبجت
زض هحیظ ّبی ثبظ ٍ عجیؼت تَجیِ هٌغمی ًساضز .چطا کِ ثبیس سبذت تَالتّبی ػوَهی ٍ سطٍیسّبی ثْساضتی زض ذبضج اظ ضْط هَضز
تَجِ ٍ اّتوبم جسی هسئَالى ثْساضتی کطَض ٍالغ ضَز.
ٍالؼِ اپیسهی سپیساى استبى فبضس هٌجط ثِ فَت ّیچ یک اظ ّوَعٌبى ًطس ٍ ثبیس ذساًٍس هٌبى ضا ضبکط ثَز کِ زض اثتسای سبل ًَ
ّوَعٌبى ػعیع اظ ایي ثبثت زاغساض ًطسًس .اهب ثبیس تالش کطز تب اظ ٍلَع هَاضز هطبثِ پیطگیطی ضَز .اذیطا یک همبم هسئَل زض استبى
فبضس هطزم ضا ثِ جَضبًسى آة لجل اظ هػطف تَغیِ کطزُ است؛ اهب ثبیس تبکیس کطز کِ فطاّن سبظی آة آضبهیسًی سبلن اظ عطیك تػفیِ
آة ٍ فبضالة ٍ کلطظًی اظ ٍظبیف هؼوَل ازاضُ آة ٍ فبضالة ّط هٌغمِ است کِ اًتظبض هی ضٍز ثِ عَض هسئَالًِ ای ًظبضت ٍ اجطا ضَز.
*ضئیس هطکع تحمیمبت سالهت ٍ ایوٌی غصا زاًطگبُ ػلَم پعضکی ضْیس غسٍلی یعز ٍ ثبظضس اًجوي ػلوی ثْساضت ٍ ایوٌی هَاز غصایی
ایطاى

