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دارد

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیعی

موضوع: نحوه توزیع اقالم ضدعفونی کننده

با سالم و احترام؛

پیرو رونوشت نامه شماره ٦٦٥/١١٤٧٦٨ مورخ ٩٨/١٢/١٤، ضمن تشکر و قدردانی از همگی زحمتکشان عرصه 
سالمت، به اطالع می رساند جهت نظارت و کنترل هرچه بیشتر بر نحوه توزیع ژل ها و محلول های ضدعفونی کننده در 
سطح کشور به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا و ایجاد دسترسی و استفاده عادالنه تمامی آحاد جامعه از اقالم مذکور، 

الزم است از این تاریخ موارد زیر رعایت گردد:
مجددا تاکید می گردد که اقالم مذکور می بایست صرفا به داروخانه ها توزیع شوند. و هر گونه توزیع  -١

خارج از داروخانه ممنوع بوده و میبایست با مجوز این اداره کل صورت پذیرد.
نحوه سهمیه بندی توزیع اقالم مذکور براساس میزان موجودی به گونه ای صورت گیرد که مساوات در  -٢
توزیع به داروخانه ها رعایت شده و حتی المقدور داروخانه ها در کلیه مناطق تحت پوشش، سهمیه دریافت 

نمایند. 
هرگونه تأخیر در توزیع اقالم مذکور مجاز نبوده و می بایست نهایت تالش در جهت سرعت بخشیدن به  -٣

فرایند توزیع صورت پذیرد.
منوط نمودن ارائه اقالم مذکور به خرید سایر اقالم موجود در سبد شرکت (سبدفروشی) عالوه  -٤
براینکه منع قانونی دارد، در شرایط حاضر به دور از شرف و انسانیت بوده و مانع توزیع عادالنه می گردد و 
لذا عالوه بر قطع سهمیه و خروج شرکت از فهرست توزیع کنندگان، با موارد متخلف در این زمینه به شدت 

برخورد و متخلفین به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
تا زمان ایجاد ثبات کامل در سطح عرضه و رفع نگرانی ها، الزم است آمار مربوط به دریافت و توزیع محلولها  -٥
و ژل های ضدعفونی کننده به شرح جداول پیوست، به صورت روزانه تکمیل شده و از طریق نشانی پست 

الکترونیکی  m.fatemi@fda.gov.ir در اختیار اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل قرار گیرد.
همچنین از روز شنبه ٩٨/١٢/١٧، بازرسین این اداره کل در دفاتر مرکزی و بازرسین معاونت های غذا و دارو 

در شعب تحت پوشش بر نحوه توزیع اقالم مورد نظر نظارت خواهند داشت./
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