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ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: تبریک روز جهانی بهداشت محیط

با سالم و احترام

      مهندسی بهداشت محیط با قدمتی نزدیک به یک قرن، منشاء اثرات و برکات زیادی در ارتقای سالمت جامعه 

و بهسازی محیط اطراف ما بوده است که با همت واال و تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر تک تک مهندسان 

بهداشت محیط در این حیطه، روز به روز درخشش و اثربخشی بیشتری می یابد.  امروزه دستیابی به یک زندگی 

سالم با امید به زندگی مطلوب تنها از طریق برخورداری از محیط سالم و ارائه عادالنه خدمات سالمت فراهم 

می شود.

رسالت مهندسین بهداشت محیط، تضمین بهداشت محیط اطراف ما می باشد و این عزیزان با شناسایی و کنترل 

عوامل محیطی تاثیر گذار بر سالمت، مسئولیت خطیری را با توجه به گسترش روز افزون و تنوع آالینده های 

محیطی در اجرای رسالت خود برعهده دارند.

ما روزهای سختی را به دلیل پاندمی کووید-۱۹ سپری می کنیم. این مشکل جهانی، با سطوح هشدار مرگ و میر 

و ابتالء در سراسر جهان ، بدون تمایز بین فقرا یا ثروتمندان ، به طور مستقیم با فقدان پیشگیری و عدم دستیابی 

به اهدافی که برای توسعه پایدار تعیین کرده ایم ارتباط دارد. این پاندمی نقش حیاتی کارشناسان بهداشت محیط  

را برای مقابله با این دوران چالش برانگیز بر همگی روشن نموده است. همکاران بهداشت محیط که با پیگیری ها ، 

بازرسی و بخصوص کار بسیار طاقت فرسای نظارت بر کفن و دفن فوت شدگان ناشی از کووید-۱۹ در اجرای 

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کووید-۱۹و نظارت بر اجرای پروتکل ها، در غلبه بر این بیماری همه گیر پیشرو 

هستند. 

شعار سال ٢۰٢۱ روز جهانی بهداشت محیط " اولویت دهی به بهداشت محیط برای جوامع سالم تر در بهبودی 

جهانی" تعیین شده و بیانگر نقش برنامه های بهداشت محیط است در زمینه های مختلف چون بهداشت مواد 
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غذایی، بهداشت هوا و تغییر اقلیم، بهداشت فردی، مدیریت پسماندها، تهویه اماکن، بهداشت پرتوها، بهداشت آب و 

فاضالب، بهداشت مسکن، مبارزه با حشرات و جانواران موذی فعال می باشد.  بی شک روز جهانی بهداشت 

محیط فرصت مغتنمی است تا بازنگری و نگاه مجدد به توانمندی ها و دستاوردها و انتظارات موجود برای 

پاسخگویی به هنگام و شایسته به مردم، در قالب یک برنامه منسجم و کالن همراه با سایر دستگاه های مسوول 

در مسیر تحقق سالمت مردم گام برداریم. 

در پایان اینجانب ٢٦ سپتامبر مصادف با چهارم مهرماه روز جهانی بهداشت محیط را ضمن ادای احترام به 

شهدای بهداشت محیط ، به تمام تالشگران عرصه سالمت که با تالش شبانه روزی خدمت به جامعه را برگزیده 

اند تبریک عرض می نمایم.این روز ،روز بزرگداشت انسان های گرانقدری است که بی وقفه خدمات موثر و 

ارزشمند را به هموطنان خود ارائه می نمایند و سالمتی ، ارمغان همیشگی آنان است.


