چرا کمپین؟ چرا صورتی؟
ساالًِ دس ایشاى بیي  06تا ّ 06ضاس ًفش بِ بیواسی سشعاى هبتال هی ضًَذ وِ اص ایي هیاى هتاسفاًِ بیطتشیي
تؼذاد هشبَط بِ سشعاى پستاى هی باضذ وِ اص ایي هیاى حذٍد ً 0666فش ًیض فَت هی ًوایٌذ.
سشعاى پستاى ػالٍُ بش ّضیٌِ ّای فَق الؼادُ ٍ گاُ ووشضىٌی وِ بِ سبذ ّضیٌِ خاًَادُ تحویل هی ًوایذ،
اص ابؼاد اجتواػی ًیض تاثیشگضاس است چشا وِ با دسگیشی هادساى بؼٌَاى سوي اصلی خاًِ ،هیتَاًذ باػث بِ ّن
خَسدى آساهص سٍاًی افشاد خاًِ ٍ گاّأ ًیض باػث اص ّن پاضیذگی خاًَادُ ضَد.
هشاجؼِ دیشٌّگام بیواساى هبتال بِ پضضه ،ػالٍُ بشعَالًی ضذى دٍسُ دسهاى ٍ تحویل ضشایظ دضَاس هالی
ًاضی اص ّضیٌِ ّای داسٍیی ٍ دسهاًی بِ خاًَادُ ،هَجب ایجاد ػَاسض جسوی ًاضی اص هؼالجات دس بیواس ٍ
دس پی آى هَجب ًاتَاًی عَالًی هذت دس اًجام اهَس سٍصهشُ ٍ ضؼف دس بشلشاسی استباط با جاهؼِ خَاّذ ضذ
ٍ باصگطت بیواس بِ ضشایظ هؼوَلی صًذگی چِ اص ًظش جسوی ٍ چِ اص ًظش سٍاًی بِ سادگی هیسش ًخَاّذ
بَد.
اها خَضبختاًِ سشعاى پستاى بیواسی است وِ ّن تا حذ صیادی لابل پیطگیشی است ٍ ّن ایٌىِ چٌاًچِ
بِ ػالین اٍلیِ آى تَجِ ٍ بِ هَلغ بِ پضضه هشاجؼِ ضَد ،واهال لابل دسهاى است ٍ بیواساى بْبَدی واهل
حاصل هیىٌٌذ.
ٍصاست بْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىی ػلیشغن تَجِ صیادی وِ بِ بیواسیْای هختلف ٍ خصَصأ بیواسیْای
غیشٍاگیش ًظیش سشعاى داسد اها بایذ پزیشفت وِ اهىاًات دٍلتی هحذٍد بَدُ ٍ وفاف پَضص ولیِ جَاًب
بْذاضتی دسهاًی دس وطَس سا ًویذّذ.
بٌابشایي ًمص ساصهاًْای هشدم ًْاد ٍ هَسسات خیشیِ دس گستشش فشٌّگ ٍ ػلن دس جاهؼِ بسیاس هطَْد
بَدُ ٍ ساّی بجض حشوتْای هشدهی بالی ًخَاّذ هاًذ .اص ایي سٍ هَسسِ خیشیِ هشدهی ووه بِ بیواساى هبتال
بِ سشعاى( خیشیِ سشعاى) بش آى ضذ تا با ّوىاسی اًستیتَ واًسش داًطگاُ ػلَم پضضىی تْشاى ووپیي هلی
سشعاى صَستی سا عشح ٍ اجشا ًوایذ.
الصم بِ روش است وِ سٍباى صَستی ًواد جْاًی سشعاى پستاى است ٍ ًام ووپیي ًیض بِ ّویي دلیل سشعاى
صَستی بشگضیذُ ضذُ است.
ایي ووپیي با آهَصش سبه صًذگی سالن ٍ آضٌاساصی باًَاى با ػَاهل خغش سشعاى ،دس ًظش داسد تا سشعاى
سیٌِ سا بؼٌَاى یه بیواسی لابل پیطگیشی دس سغح جاهؼِ هؼشفی ًوایذ.

بِ ّویي هٌظَس اص ولیِ دستشسیّای پایگاُّای اعالعسساًی ٍ فضاّای هجاصی ٍ ّوچٌیي اهىاًات فیضیىی
بیواسستاىّای داًطگاّی ٍ دیگش هشاوض داٍعلب دس جْت آگاُ ساصی باًَاى ٍ اعالع سساًی دسباسُ هاّیت
دسهاى پزیش سشعاى سیٌِ ٍ اهىاى تطخیص صٍدٌّگام ایي بیواسی استفادُ ضذُ ٍ ّذف ًْائی ووپیي،
تشغیب باًَاى بِ هشاجؼِ بِ سیستن بْذاضتی ،دسهاًی بِ هٌظَس هؼایٌِ ٍ اًجام الذاهات ولیٌیىی هشبَعِ
است
اص ولیِ باًَاى دػَت هیضَد تا با بِ اضتشانگزاسی ٍ اًتمال اعالػاتی وِ دس عَل بشگضاسی ووپیي ٍ اص عشیك
ٍسایل استباط جوؼی ٍ فضاّای هجاصی ٍ پایگاُّای اعالعسساًی دس اختیاس آًْا لشاس هیگیشد ،دس تشٍیج ٍ
اضاػِ پیام ووپیي هطاسوت ًوایٌذ .

