
نکته مهم

وهمراه داشتن پرینت کارت واکسن تزریق دو دوز واکسن 

از شرایط الزامی ورود به زندان ها می باشد



چگونگی حضور
(به همراه مسئول روابط عمومی)قرار مالقات با مسئولین زندان جهت برگزاری جلسات

 نکنیدبه هیچ عنوان عجله زندانها ورود به برای

(انسانی و مالی) مدنظر قرار دادن منابع موجود

به لیست اسامی گذشته اکتفا نکنید

 جدید را دیده باشنداعضا حتما آموزش های ورود ، قبل از

 نظر قرار گرفته شودمد ، شرایط روحی و روانی اعضا

 اعضاءکامال با تجربه استفاده شوداز اولیه اعزام های امکان در در صورت



شرایط اعضا برای ورود به مراکز
گذشتهمد نظر قرار دادن باید و نباید های 

اطمینان از سالمتی جسمی کامل جهت حضور در مراکز

، از شب قبل از ورود،حتی دارند عالئم بیماری را چنانچه اعضا احساس هر گونه 

دهندکمیته را در جریان قرار مسئول ورود به مرکز خود داری کرده و 

آشنایی با شرح وظایف در شرایط فعلی

کمیتهتعهد و مسئولیت پذیری در قبال خود و 

بخاطر داشته باشیم چرا اینجا هستیم

باشنداعضا حتما در تمامی آموزش های بروز کمیته شرکت کرده 



نکات مهمی که هنگام ورود به مراکزباید انجام شود

 (ترجیحا ماسک استاندارد)استفاده از ماسک و دستکش

هنگام صحبت کردن ماسک خود را بر ندارید

همکاری الزم با مامورین ومسئولین هنگام بازرسی  و تردد را داشته باشید

رعایت فاصله اجتماعی با مسئولین و همدردان

 ورود و خروج از مرکزاز مایع ضد عفونی قبل و بعد از استفاده

 تاریکالمی یا رفشوخی نکردن با بیماری کرونا و پروتکل های بهداشتی به صورت

 هاخودداری از تردد و توقف غیرضروری در محوطه و اتاق

 (تلفنی و کتبی)ارائه گذارش شفاف



اعضا قبل از ورود به مراکزباید در نظر نکات مهمی که 
بگیرند

 نشودصحبتی ...احساسات منفی، مشکالت کرونا، مریضی و فوتاز

 نشودراهکار های پزشکی، اجتماعی و روانشناسی داده

 ندنمایحتما جلسه را طبق فرمت های پیشنهادی کتاب و از قبل تعیین شده برگزار

با توجه به شرایط موجود حداالمکان زمان برگزاری جلسات را کوتاه کنیم

هرگونه سواالت احتمالی مسئولین ،حتما توسط سرگروه پاسخ داده شود

حتما در پایان جلسه زمان برای پرسش و پاسخ اختصاص دهید

به سواالت همدردان طبق اصول و بدون تعصب پاسخ بدهید



:نکته

اعد تر بسیار نامسهمدردان داشته باشید شرایط روحی و روانی بخاطر 

از گذشته می باشد



چه باید گفت؟
oدر این شرایط باز هم زندگی بدون مواد مخدرامکان پذیر است

oمصرف موادمخدرحتی در شرایط سخت دردی از ما دوا نمی کند

oبدون مصرف مواد مخدر با ذهن باز با مشکالتمان رو به رو می شویم

oمشارکت کردن،خواندن نشریات،حضورمرتب در جلسات،راه اندازی جلسات بهبودی در

زندان ها،راهنماشدن و راهنما گرفتن مارا از مصرف مجدد دور میکند

oه مشارکت کردن درباره مشکالت و گوش دادن به مسائل دیگران ما را از وسوسه دور نگ

میدارد

oما معتقدیم با درمیان گذاشتن آنچه که داریم پاک می مانیم




