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 هب انم خدا 

 «مهم –آنی »

 
 

 ( قانون مدیریت بحران و استانداری ها2های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به کلیه دستگاه

 

نظر به اینکه از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا وضعیت جدیدد رریدا از رداررای کادوراز نظدر       

مدور   374899موضدو  بشادنامه ردماره  «یت قرما  وضعیت زرد ، وضعیت ناارنیی و وضاع» ررایط رادار 

این سازمان برای رفته آینده تعیین و اعالم رده است الزم است کلیه دستگاراای اجرایی وضعیت حضور  27/8/1399

لغایت پایان رفته آینده منطبق با وضعیت جدیدد اعدالم ردده  15/9/1399کارکنان و فعالیت ادارات خود را از روز رنبه 

 تنظیم و اجرا نمایند. 27/8/1399مور   374899( بشانامه رماره 4ی رر رار و رعایت بند )برا

 ضمناً رعایت سایر موارد ابالغی در بشانامه فوق الذکر الزامی است.     
 

 

 

 
 

   
 رونورت:

 جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کاور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا جات استحضار.  
 جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بادارت، درمان و آموزش پزرکی جات استحضار.  
 محترم دفتر رئیس جماور و سرپرست نااد ریاست جماوری استحضارجناب آقای واعظی رئیس  
 جناب آقای رفیع زاده معاون محترم نوسازی اداری اطال  و اقدام الزم. 
 مالئی معاون محترم توسعه منابع و پاتیبانی اطال  و اقدام الزم.جناب آقای  

 

 

 جمشید انصاری 
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 حائز اهمیت –آنی 

 هب انم خدا 
 

 ( قانون مدیریت بحران 2های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به کلیه دستگاه»

 «)به استثنای نیروهای مسلح(

 

دو  19ها متناسب با وضعییت و وونعد بیمعاوی کوویعد طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت»در اجراا  

ماکز رات و اداملّی مدیایت کاونا، نحوه فعالیت دستگاهها  اجاایی مصوب چهل و چهارمین جلسه ستاد  «شهرهای کشوو

 گادد:گانه هشدار به شاح زیا ابالغ میدر ها یک از شاایط سهو شهاستان ها ها  و استان

 تیاویف: -1

ان شود که مستقیماً در زندگی روزماه شهاوندها  اجاایی اطالق می: به آن دسته از خدمات دستگاهخدمات ضرووی -الف

ها  اجاایی دیگا تاثیاگذار بوده و ارائه آنها قابرل تعییرل نیسرتز از ق یرل خردمات یا ارائه خدمات دستگاه هاو یا انجام فعالیت 

مات ط با مشاغل گاوه یک در بخش دولتی، خدمات آب، باق، گاز، خدمات درمانی و سالمت، تأمین کاالهرا  رراور ، امرور 

 طی، حمل و نقل عمومی، خدمات شها ، نظارت با بازار و نظائا آنهاز بانکی، خدمات پستی، خدمات ارت ا

ها  اجاایی توسط باالتاین مقام دستگاه تعیین و ابالغ و یرک نسرخه از فهاست خدمات راور  ها یک از دستگاه -تبصره

 شدز آن به سازمان ادار  و استخدامی کشور و قاارگاه عملیاتی ستاد ملّی مدیایت کاونا ارائه خواهد

شود که عدم ارائه موقت آنها تأثیا جدّ  ها  اجاایی اطالق می: به آن دسته از خدمات دستگاهخدمات عادی -ب

 توان ارائه آنها را به زمان دیگا  در آینده نزدیک موکول کادزدر زندگی عموم شهاوندان نداشته و می

از نظا میرزان فااگیرا  و شریوی ویراو  « زقام»و « نارنجی»، «زرد»ها  : یکی از ورعیتشرایط هشداو -ج

باشد که بااسا  روابط مصوب ستاد ملّی مدیایت کاونا و به صورت هفتگی توسط وزارت بهداشرت، ( می19کووید )

 گاددزدرمان و آموزش پزشکی باا  ها یک از شهاها اعالم می

گانه ها  سرهاتخاذ نمایند که در وررعیتها  اجاایی در همه سیوح تقسیمات کشور  موظفند تاتی ی کلیه دستگاه -2

نگادد و شهاوندان در  ایجاد ا  ن و سایا ادارات؛ خلل و وقفهاارائه خدمات راور  آنها به شهاونددر شاایط هشدار، 

 استفاده از خدمات راور  با مشکل و یا عدم امکان دستاسی مواجه نشوندز
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ها و امکانات ایجراد شرده دولرت الکتاونیرک ارائره خردمات بره صرورت ها  اجاایی موظفند با استفاده از سامانهدستگاه -3

و غیاحضور  را در دستور کار خود قاار دهند و زمینه دستاسی شهاوندان به کلیه خدمات خرود را از طایر    یالکتاونیک

ها و ار  از طاحبادها  الکتاونیکی فااهم کنندز در این رابیه الزم است رمن ساعت بخشیدن به تکمیل و بهاهسامانه

ها  زمینه و امکان دستاسی شهاوندان بره سرامانهستگاه، ها دبینی شده باا  توسعه دولت الکتاونیک ها  پیشبانامه

 فااهم نمایندز ر اسای وقتو دارائه خدمات را به صورت فااگیا 

نران و فعالیرت ادارات در هرا شاایط هشدار، ورعیت حضرور کارکدر به منظور کاهش تاددها  شهاوندان و کارکنان دولت  -4

 ستاد ملّی مدیایت کاونا در ادارات شهاها به شاح زیا خواهد بود: قاارگاه عملیاتی ها  اعالمی از سو  یک از ورعیت

 «: زود»وضییت  -1

و مردیایت  سریاساهرا  ها  مرات ط برا مأموریتکارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات راور  و دسرتگاه -1/1

 افیت در محل کار حارا خواهند شدز)صد در صد( ظ %100شها  با 

 سوم( کارکنان انجام خواهد شدز )دو 3/2در سایا ادارات شها ارائه خدمات با حضور  -2/1

 «:ناونجی»وضییت  -2

 مردیایت شرها   و ساسریهرا  اها  مرات ط برا مأموریتادارات ارائه دهنده خدمات راور  و دسرتگاه -1/2

)یرک سروم(  3/1باالتاین مقام مسئول )در سیح ملّی یا استان( نس ت به کاهش حضور تا توانند با تشخیص می

 کارکنان خود اقدام نمایندز

 )پنجاه درصد( کارکنان انجام خواهد شدز %50در سایا ادارات شها ارائه خدمات با حضور -2/2

 «:قرمز»وضییت  -3

و مردیایت شرها   ساسریهرا  اا  مات ط با مأموریتهها  ارائه دهنده خدمات راور  و دستگاهدستگاه -1/3

 )پنجاه درصرد( %50توانند با تشخیص باالتاین مقام مسئول )در سیح ملّی یا استان( نس ت به کاهش حضور تا می

 آنکه خللی در ارائه خدمات راور  بوجود نیایدز اکارکنان خود اقدام نمایند، مشاوط ب

 )یک سوّم( کارکنان انجام خواهد شدز 3/1دمات با حضور حداکثا در سایا ادارات شها ارائه خ -2/3

)آموزشگاهها، مدار ، دانشگاهها و ززز( بیور کامل تعییل و صرافاً کارکنرانی کره براا   یکلیه مااکز آموزش -3/3

 د، حضور خواهند یافتزنها  الکتاونیکی راور  باش حفاظت فیزیکی و حفاظت تأسیسات و سامانه
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مسئوالن ادارات در سیح شهاها موظفند تا پایان هفته جار  ررمن ایجراد آمرادگی براا  ارائره خردمات  مدیاان و -5

 بنررد  کارکنرران خررود را برراا  هررا یررک از ریز  الزم برراا  نوبتهررا  اصررلی، بانامررهررراور  و انجررام مأموریت

سو  قاارگاه عملیاتی ستاد ملّری  گانه هشدار انجام و با اعالم شاایط هشدار و تعیین ورعیت شها ازها  سهورعیت

نسب به کاهش و تنظیم حضور کارکنان متناسب با ورعیت اعالم شده اقدام نمایندز قاارگاه عملیراتی  ،مدیایت کاونا

درسیح شرهاها  ها مسئولیت نظارت با این مورویها و فاماندار ستاد ملّی مدیایت کاونا در سیح ملّی و استاندار 

 اشتزرا باعهده خواهند د

 ها  الزم براا  انجرام وظرایا کارکنران از منرزل )دورکرار ( را ایجراد ها  اجاایی که زیاسراختآن دسته از دستگاه -6

توانند از خدمات دورکار  کارکنان خود استفاده نمایندز بدیهی است که دورکرار  بره معنری انجرام وظرایا ند، میاکاده

         ها  اجاایری موظفنرد برا باشد و در این رابیه، کلیره دسرتگاهدور می راهها  ایجاد شده و از کارکنان از طای  زیاساخت

ها  مورد نیاز باا  انجام وظایا کارکنان به صرورت دورکرار  نس ت به ایجاد و تکمیل زیاساختو اولویت قید فوریت 

حرل کرار بره انجرام وظرایا و ها  هشدار در مریز  و اقدام نمایند به نحو  که عدم حضور کارکنان در ورعیتبانامه

 ا  وارد نکندزها  اصلی دستگاه و ارائه خدمات به شهاوندان لیمهمأموریت

ها  اجاایری موظفنرد از گادند و دسرتگاهها  ادار  غیاراور لغو میگانه شاایط هشدار، مأموریتها  سهدر کلیه ورعیت -7

 ناپررذیا در هررا  ررراور  و اجتنابکننرردز مأموریتهررا  ادار  غیاررراور خرروددار  اعررزام کارکنرران خررود برره مأموریت

در سریح ملّری راور  ها  با تایید باالتاین مقام مجاز در سیح استان و مأموریت  صافاً« نارنجی»و « زرد»ها  ورعیت

 با تایید مقام مجاز در سیح ملّی قابل انجام استزفا صا

ی از سو  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جملره ها و الزامات ابالغباگزار  جلسات ادار  با رعایت پاوتکل -8

 ها  زیا قابل انجام است:کنندگان و با رعایت محدودیتشاایط محل جلسه و فضا  مورد نیاز باا  ها یک از شاکت

 نفاز 30حداکثا « زرد»کنندگان جلسات در ورعیت تعداد شاکت -1/8

 نفاز 20حداکثا « نارنجی»کنندگان جلسات در ورعیت تعداد شاکت -2/8

 نفاز 15حداکثا « قامز»کنندگان جلسات در ورعیت تعداد شاکت -3/8

 :کنندموارد زیا توجه به ( این بخشنامه الزم است 4بند  کارکنان بااسا  بند ) ها  اجاایی در نوبتدستگاه -9

 یا  از حوادث احتمالی در اولویت خواهد بودزها  ادار  و نگهدار  تأسیسات باا  جلوگحفاظت از اماکن و ساختمان -1/9
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ها  ارائه دهنده خدمات الکتاونیکی ن اید با هیچگونره اخرتالل و تعییلری روبراو گادنرد و الزم ها و سامانهزیاساخت -2/9

 ها به تعداد مورد نیاز در محل کار حضور داشته باشندزاست کارکنان مسئول این سامانه

( این بخشرنامه صرافاً در مرورد کارکنران شراغل در ادارات شرهاها و 4ضور کارکنان موروی ماده )ها  حمحدودیت -3/9

 متناسب با ورعیت هشدار اعالم شده قابل اعمال خواهد برود و کارکنران ارائره دهنرده خردمات در مااکرز روسرتایی ماننرد 

  ات واقر  در و تاسیسرظرائا آنهرا و نیرز مااکرز هرا و نبانیها  بهداشت روستایی، مااکز خدمات جهاد کشاورز ، محیطخانه

ها  تنظیم فشار گاز و باق و نظائا آنها وظایا خرود ها، ایستگاهها  آب و فارالب، راهدار خانهمانند تصفیه هااون شهایب

  الساب  انجام خواهند دادزرا کما فی

لیا ابالغری مورروی ایرن بخشرنامه را رعایرت ها  اجاایی در سیوح مختلا که روابط و تکرابا تخلفات مدیاان دستگاه  -10

مرور   290823( مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملّی مدیایت کاونا )مورروی بخشرنامه شرماره 1ننمایند بااسا  بند )

 سازمان ادار  و استخدامی کشور( باخورد خواهد شدز 5/6/1399
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقا  دکتا واعظی رییس محتام دفتا رییس جمهور و ساپاست نهاد جهت استحضار ریاست محتام جمهور  اسالمی ایاانز -  
 قواز فضلی فامانده محتام قاارگاه عملیاتی ستاد ملّی مدیایت کاونا جهت استحضار و ابالغ مااتب به سایا جناب آقا  دکتا رحمانی - 
 جناب آقا  دکتا نمکی وزیا محتام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضارز - 
 معاونان محتام سازمان جهت اطالیز - 

 

 

 جمشید انصاوی 


