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 بسمه تعالی

 "نوروزی رد شرایط کروان یمسئولیت پذریی سفراه و اجرایی مدرییت -دستورالعمل هماهنگی"
 

 «کلیات» فصل اول:

 :مقدمه -1

یکسال از در ایران منتشر و اکنون  91خبر شیوع ویروس کووید بود که اسفند سال گذشته 

فرا کمتر از یک ماه دیگر  جدیدسال موسم نوروز و بهار  .گذردمی ،این مهمان ناخوانده حضور

سپری  های در طول ماه نسبت به سال های قبل. خاصو تفاوت ویژگی می رسد اما با یک 

بلکه  ،مدیریتی کشور بار دیگر با یک بحران جدی مواجه که نه تنها ایرانکالن نظام  ،شده

مواجه  ،با چالش جدی نیز المللی راعرصه نظام جهانی و ساختارهای طراحی شده در نظام بین

 نموده است.

یک تفاوت اساسی با  9011بهاراما اسالمی جایگاه خاصی داشته  -نوروز در فرهنگ ایرانی

های که متاسفانه خسارت استمرار شرایط متاثر از شیوع بیماری کرونابهارهای گذشته دارد و آن هم 

مردم عزیز متحمل نموده است. فراز جانی، مالی، روحی، روانی و اجتماعی فراوانی را بر کشور و 

های فراوانی برای همه داشته که هرکدام در درس ،و فرودهای یکسال تجربه مدیریت بیماری

آنچه که در این برهه زمانی نیازمند تدبیر و توجه باشد، اما جای خود قابل تامل و توجه می

ر از بیماری کرونا بوده که از در شرایط متاث نوروزیسفرهای چگونگی مدیریت برگزاری ، استخاص 

ریزی، مدیریت، برنامه به منظور و باشد. براین اساساهمیت می حائز های مختلفجنبه

دستورالعمل  9011در تعطیالت نوروز  "سفر " هماهنگی، ساماندهی و نظارت بر فرایند

    همچنین و  هدایت جامعه هدفنسبت به  اجرایی تهیه، تا ضمن تبیین اهداف -هماهنگی

 اتخاذ گردد.اقدامات الزم  ،های مسئول متولیدستگاه

 

 هدف: -2

در مسئولیت پذیری  سفرهای نوروزی با هدفهای متولی هماهنگی در اجرای وظایف دستگاه"

 "شرایط کرونا
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 منظور: -3

 0011مندی مردم از تعطیالت نوروز فراهم نمودن زمینه بهره. 

 بیماری کرونا در یکسال گذشته صیانت از دستاوردهای حاصل از مدیریت. 

 جلوگیری از بازگشت روند صعودی بیماری در کشور. 

 ایجاد افزایش شور و نشاط مسئوالنه در جامعه. 

 و مسئول های متولیهماهنگی میان دستگاه. 

  در زمان مناسب رسانی و آموزششرایط اطالع نمودنفراهم. 

 

 : ی دستورالعملمدت زمان اجرا -4

 

 52  0011فرودین  02لغایت  0911اسفند ماه. 

 

 جامعه هدف دستورالعمل: -5

های گرو صنایع دستی( و گردشگری)وزارت میراث فرهنگی، بر اساس نظر مرجع تخصصی در حوزه گردشگری

 گردند:هدف سفرهای نوروزی به سه دسته تقسیم می
 نمایند.های دارای مجوز سفر میو از طریق شرکت "تور"گروه اول: گردشگرانی که با 

اماکن و که با خودروهای شخصی و یا حمل و نقل عمومی راساً سفر نموده اما در گروه دوم: افرادی

 یابند.می اسکانفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی های مورد تایید وزارت میراث اقامتگاه

ای از جمعیت کشور که با استفاده از خودروهای شخصی و یا حمل و نقل گروه سوم: بخش عمده

وزارت  ردنظرسفر نموده و محل استقرار آنها نیز در زمره اماکن موهواپیما( -اتوبوس-)قطارعمومی 

 اماکن شخصی و...(.)قرار نداردمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
 رند. گروه مذکور در زمره گروه سوم قرار دا 9% جمعیت 11شود آنچه که بر اساس آمارها اعالم می

 مستندات: -6

 .01/05/0911مصوبه جلسه شصتم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ  -

 .00/00/0911 مورخ پنجاه و پنجم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا همصوبه جلس -

 اصول کلی: -7

 و کنترل شده در امر مدیریت ءاجراهای در راستای صیانت از دستاوردهای حاصله از طرح

بر  کلی حاکماصول در زمره ذیل، موارد سرایت، شیوع، ابتالء، فوت و انتشار بیماری کرونا 

 باشد:می ءاالجرای شرایط الزمبوده که در همه 9011نوروز  یمسئولیت پذیری در سفرها



3 
 

را به صورت سیاست عدم تشویق به سفر ها در اطالع رسانی ها موظندکلیه دستگاه -0-7

 .ها(جدی مورد توجه قرار داده و عملیاتی نمایند. )تاکید بر عدم انجام مسافرت

ها و عدم گذاری، بهداشت فردی، استفاده از ماسک، شست و شوی دست رعایت فاصله -5-7

رسانی مد نظر قرار دید و بازدیدها از اصول مهم بوده که الزم است تمامی دستگاه ها در اطالع 

 دهند.

به دلیل روند  تغییراتایجاد ا و احتمال شهرهغیرقابل پیش بینی وضعیت شرایط تبیین  -9-7

 ،از سوی دیگر متناسب با تغییرات ها از یک سو و ضرورت رعایت الزامات و محدودیت بیماری،

به  امر اطالع رسانیدر اجرایی و ها محورهای اصلی بوده که می بایست توسط تمامی دستگاهاز 

 د.گیرمد نظر و توجه قرار  نیز مردم

و تدوین ای سفرهای نوروزی نسبت به تبیین کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی در پیوست رسانهتبصره:

 نماید.اقدام و ابالغ  ،بندهای فوق ی تخصصیمحورها و رئوس

 باشد.میشهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی ممنوع  "از"و  "به"مسافرت  -0-7

در و بوده های بهداشتی ضروری اجرای دقیق دستورالعملدر شهرهای مقصد گردشگری  -2-7

اقدام الزم به عمل     مه صورت بروز تخلف کمیته نظارت مراتب را جهت اعمال قانون و جری

 .آوردمی

صرفا مربوط به  ،شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز "از"و  "به"ممنوعیت مسافرت  -1-7

را شامل )هواپیما، اتوبوس و قطار( مسافرت با سیستم حمل و نقل عمومیخودروهای شخصی بوده و 

  گردد.نمی

  تبصره:

 د.ننمی شو حمل و نقل کاال، سوخت، بار، اقالم ضروری و موارد مشابه مشمول ممنوعیت -الف

های آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری پروتکلوزارت بهداشت، درمان و  -ب

اقدام و اجرا  ،بهداشتی مختص سفر با سیستم حمل و نقل عمومی برای مسافران و اماکن ارائه دهنده خدمات

 می نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع رسمی اعالم تغییر وضعیت شهرها            -7-7

لیست وضعیت شهرها در بر این اساس  .باشددستورالعمل می 0بازه زمانی موضوع ماده برای 

 گردد.میاعالم  ،تا پایان تعطیالتبرای یک بار و به صورت ثابت دوره زمانی مورد نظر 

)به نارنجی و چنانچه وضعیت هر یک از شهرهای زرد و آبی در طول ایام تعطیالت تغییر یابد  -8-7

اطالع  امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی بهداشت سریعاً موضوع را به کمیتهوزارت قرمز( 

اعمال گردد. در این شرایط نیروی انتظامی ضمن وضعیت هر با های مرتبط رسانی تا محدودیت

برای ساعت زمان  75 )به دلیل تغییر وضعیت(جلوگیری از ورود خودروهای جدید به این شهرها 
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 (جریمه)از اعمال قانونموجود در شهرها در نظر و غیر بومی  خروج خودروهای شخصی

 خودداری می نماید.

شهرها هر یک از در  (بیماری روند از منظر)و فوق العاده  در صورت تغییر و ایجاد وضعیت خاص -1-7

به موظف است سه روز قبل از بروز شرایط بحرانی مراتب را وزارت بهداشت  ،هااستان یا و

 ذ گردد.اقدامات الزم اتخا اعالم تاکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 

های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ها و دستورالعملرعایت پروتکل -01-7

های مسئول در دستگاه و همچنین دستورالعمل 2های هدف موضوع ماده پزشکی توسط گروه

برابر مصوبه ضروری بوده و بر این اساس ستادهای استانی  اماکن و مراکز خدمات دهنده حوزه

نسبت به تدوین راهکارهای اجرای این امر اقدام  ویژهونا با برگزاری جلسه رمدیریت بیماری ک

 .الزم معمول نمایند

مات تشدید اقدانسبت به  های مسئولدستگاه همکاری کلیه باکمیته عالی نظارت  -00-7

 .اقدامات الزم را معمول نماید کنترلی و نظارتی

استمرار طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام نوروز با هدف بیماریابی، جداسازی و  -05-7

 دمات حمایتی.ه افراد بیمار یا مشکوک و ارائه خقرنطین

های ا رنگ)بشهرها  کلیهدر همانند سنوات قبل  و اماکن دولتی اقامت در مدارسممنوعیت  -09-7

 .(قرمز، نارنجی، زرد و آبی

های ا رنگ)بشهرها  در همهها و مراکز تفریحی ها، پارکممنوعیت برپایی چادر در بوستان -00-7

 .(قرمز، نارنجی، زرد و آبی

 .(های قرمز، نارنجی، زرد و آبیا رنگ)بدر همه شهرها  های جنگلیاقامت در کمپممنوعیت  -02-7

باشند توسط تست مثبت می آنها که دارایو سرنشینان  هاخودروممانعت از تردد  -01-7

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگزارش  برابرنیروی انتظامی 

توسط وزارت میزاث فرهنگی، صنایع آنها با برگزاری تورها و فعالیت خودروهای مرتبط  -07-7

صرفا در شهرهای در چهارچوب طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها دستی و گردشگری 

 .آبی و زرد

به اماکن گردشگری الزم رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اطالع -08-7

و همچنین اجرای مدیریت هوشمند محدودیت ها در خصوص رعایت الزامات طرح جامع و اقامتی 

 اقدام و نظارت الزم را معمول نماید.دستورالعمل های بهداشتی مرتبط 

این مسئول نظارت عالیه بر اجرای دقیق مفاد ستادهای استانی مدیریت بیماری،  -01-7

 باشند.های بهداشتی ابالغی میهمچنین رعایت پروتکل، دستورالعمل 

های کلی ابالغی و تدابیر ستاد استانی چارچوب سیاستستاد تسهیل خدمات نوروزی در  -51-7

 نماید.اقدامات الزم را پیگیری و اجرایی میکرونا مدیریت بیماری 
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و  گیری تجمعات و اجتماعات در شهرهای با وضعیت قرمزستادهای استانی از شکل -50-7

 د.ننارنجی جلوگیری نمای

 

 

گاه »فصل دوم: م دست  «زنولی بیماری و انجام سفر رد شرایط بیماری کروان و   ثبات استمرار روند اه رد صورتهماهنگی و اقدا

 

 های مسئول به تفکیک:وظایف دستگاه -8

منجر به  ه وگیری داشتها افزایش چشمآمار فوتی ،بیماری کرونا در کشورمرحله آخرین در 

 باتوجه به .گردیدمان همزبه صورت های مختلف طرح گانه و اجرایتدوین راهبردهای هفت

مبنی بر امکان انجام سفر به  91/91/9911تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 

اقدامات ذیل به ، های ذیربطدستگاهشهرهای زرد و آبی، به منظور هماهنگی در اجرای وظایف 

وزی ها در راستای تحقق مسئولیت پذیری در سفرهای نورتعیین تا از طریق آن دستگاهتفکیک 

 از ناحیه متولیان صورت پذیرد:

 

 :و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری -الف

 هافعال نمودن ستاد مرکزی خدمات سفرهای نوروزی در ستاد وزارت و ادارات کل استان. 

 های تحت مسئولیتهای بهداشتی مرتبط با اماکن و اقامتگاهابالغ دستورالعمل. 

 ها با نسبت به اجرای دقیق پروتکل و گردشگری تشکیل تیم نظارت بر اماکن اقامتی

 .هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و گردشگری. رسانی به کارکنان شاغل در مراکز اقامتیآموزش و اطالع 

  با  و گردشگری کارکنان شاغل در مراکز اقامتیرپید طراحی و اجرایی نمودن انجام تست

 .هاهای علوم پزشکی استانهماهنگی دانشگاه

 انجام اقدامات ضدعفونی مرتبط با اماکن خدمات دهنده اقامتی و گردشگری. 

 کافیاقالم بهداشتی و ضدعفونی در مراکز اقامتی و گردشگری به میزان  وجود. 

 گیرنده ها به افراد خدماتبینی فاصله زمانی مناسب در واگذاری اتاقپیش. 

 بهداشتی مرتبط با کرونا در امکان اقامتی و گردشگری آموزشی تصویرسازی نکات. 
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 انجام  جهتکارگیری کارشناسان بهداشت محیط ابالغ به واحدهای گردشگری برای به

خدمات وقت و یا خرید خدمات از دفاتر کارگیری کارشناس تمام وقت، پاره)بهنظارت داخلی و مستندسازی اقدامات ،ممیزی

 سالمت.(

  بیمار در مراکز اقامتی و گردشگریعدم پذیرش افراد. 
 رسانی اماکن مجاز ایمن خدمات دهندهمعرفی و اطالع. 
  2هدف ماده  جامعهمورد نیاز های سامانهو فراهم نمودن بستر انتقال اطالعات 

ان و آموزش پزشکی، های مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمدستورالعمل به دستگاه

 نیروی انتظامی.
 بسترسازی ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه هدف قبل از سفر. 
 اقامتی و ها و مراکز فراهم نمودن شرایط عدم اخذ خسارت به دلیل لغو رزرواسیون هتل

 گردشگری به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی.

  تهیه محتواهای آموزشی مرتبط با اماکن اقامتی و گردشگری در شرایط کرونا و ارائه آن به

 .های چند وجهیرسانی ستاد ملی جهت تولید برنامهکمیته اطالع
 دمات سفر به های نوروزی ستاد خرسانی جهت اعالم برنامههماهنگی با کمیته اطالع

 .صورت مستمر، پیوسته و منظم
 المتی با هماهنگی وزارتین برقراری امکان استعالم کد ملی افراد خدمات گیرنده از منظر س

 .فناوری اطالعات و ارتباطاتبهداشت، درمان وآموزش پزشکی 

 ها برای اعمال نظارت بر روی هماهنگی و همکاری نزدیک با اتاق اصناف ایران و استان

 اماکنی که تحت پوشش آنها قرار دارد.

 های های علوم پزشکی از نظر داشتن شرایط رعایت پروتکلدریافت استعالم از دانشگاه

ها پاسخ دهند در غیر ساعت اداری به درخواست 75های علوم پزشکی موظف هستند ظرف حداکثر )دانشگاهبهداشتی

 صورت پاسخ مثبت تقلی خواهد شد.(این

 برگزاری تورهای گردشگری داخلیمجوز  صدور  . 
  دستورالعمل. 7توجه و اهتمام در اجرای اصول کلی مندرج ماده 

 :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -ب

 ها(محیطگیرندگان و اماکن و دهندگان، خدمات)مرتبط با خدماتسفر نوروزیخاص  بهداشتی تدوین دستورالعمل. 

  ،صنایع دستی نسبت به تبادل اطالعات گردشگری و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی

 .گیرندگان امکان اقامتی و گردشگریدهندگان/خدماتمرتبط با خدمات
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 های ذیربط جهت های نظارتی خاص ایام نوروز با همکاری و حضور دستگاهتشکیل تیم

دهنده اقامتی و به هنگام در حوزه اماکن خدمات های دقیق، موثر، هوشمند وانجام کنترل

 .گردشگری

  اطالع رسانی وحرکتی بیماری با هدف  سیررصد وضعیت روزانه شهرها از منظر       

 .سازی و پیشگیری از افزایشی شدن روندتصمیم

 چارچوب الزامات و ها در های علوم پزشکی استاندانشگاه راهبری و هدایت     

 .جامع مدیریت هوشمند طرح یهامحدودیت

 جهت ارائه و تبادل اطالعاتهای مختلف( )حوزههمکاری و هماهنگی با نیروی انتظامی. 

 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش فراهم نمودن بستر استفاده از ظرفیت سامانه

 .)وزارت میراث، نیروی انتظامی، وزارت راه و...(های ذیربطپزشکی برای دستگاه

  محتواهای آموزشی رعایت بهداشت و سالمت در سفرهای نوروزی و ارائه آن به تهیه

 .کمیته اطالع رسانی ستاد ملی

 با همکاری و  رعایت نکات بهداشتی)فردی و اجتماعی(الزامات  آموزش و آگاهی بخشی

 .سانی توسط صدا و سیما و فضای مجازیهماهنگی کمیته اطالع

  ها بر اماکن اقامتی و محیط در راستای تشدید نظارتفعال نمودن کارشناسان بهداشت

 .گردشگری

 جهت اعمال قانون، نظارتی صنفی و سایر مراجع متولی معرفی متخلفین به مراجع قضایی. 

 های علوم پزشکی و ستادهای استانی خدمات سفر در ایجاد هماهنگی میان دانشگاه

 .افزایی و تعامل بیش از پیش در تحقق اهدافراستی هم

 های مستمر به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی از آخرین وضعیت بیماری ارائه گزارش

 .با نگاه راهبردی و پیشگیرانه آبی و زرددر شهرهای 

  دستورالعمل. 7توجه و اهتمام در اجرای اصول کلی مندرج ماده 

 :فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت  -پ

 در  "نوروزی مسئولیت پذیری در سفرها"رسانی نحوه و چگونگی تدوین پیوست اطالع

 .راستای مصوبه ستاد ملی و ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی

  صدایی یک سازی، اقدام هماهنگ وراستای اجماعایجاد هماهنگی میان اصحاب رسانه در

 .در بحث سفرهای نوروزی

 های بهداشتی در تبیین مستمر شرایط کرونا در کشور و ضرورت رعایت دستورالعمل

 )با هدف جلوگیر از عادی انگاری(.سفرصورت انجام 

 دلیل انجام سفرهاسازی شرایط بیماری بهجلوگیری از القاء عادی. 
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  ایجاد شور و نشاط مدیریت شده در جامعه با هدف افزایش روحیه و ارتقاء فراهم نمودن

 .آوری مردمتاب

 و وزارت  ، گردشگری و صنایع دستی های آموزشی از وزارت میراث فرهنگیاخذ برنامه

به منظور تولید  ها، نیروی انتظامی و سایر دستگاه، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

 .مسئوالنهمحتواهای خاص نوروز و سفر 

 های سازی کلید واژهبرجستهو  پذیری اجتماعی توسط مردمتبیین موضوع مسئولیت

 .مرتبط با سفر در شرایط کرونا

 های مختلف در فضای روانی های مثبت سفر مسئوالنه در قالببه تصویر کشاندن جنبه

 .جامعه

 های آموزشی هماهنگی با صداوسیما و اصحاب رسانه درخصوص انتشار و انعکاس برنامه

 .به صورت مستمر، منظم و پیوسته ینوروز مسئولیت پذیری درسفرهایمرتبط با 

 رسانی نکات فراهم نمودن استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی جهت آموزش و اطالع

 .بهداشتی، رعایت اولویت سالمت و مسئولیت اجتماعی افراد در سفرهای نوروزی

  نوروزی به  مسئولیت پذیری در سفرهاانعکاس ابهامات، سواالت، شبهات مردم در خصوص

 .رسانی نتایج آنها به صورت مستمرهای ذیربط و اطالعدستگاه

  دستورالعمل. 7توجه و اهتمام در اجرای اصول کلی مندرج ماده 

 :نیروی انتظامی -ت

  ستاد ملی مبنی بر ممنوعیت سفر به اتخاذ تدابیر عملیاتی و  اجرایی جهت تحقق مصوبه

 .0011شهرهای نارنجی و قرمز در طول تعطیالت نوروز 

  اعمال مقررات منع خروج از شهرهای نارنجی و قرمز از آخرین نقطه حوزه استحفاظی

 های نارنجی و قرمز. شهرستان

 های زیرساخت سیستمی وزارت میراث فرهنگیفراهم نمودن استفاده از ظرفیت، 

جهت تبادل اطالعات مورد نیاز و تعامل و همکاری بیشتر در گردشگری و صنایع دستی 

 .مدیریت سفرهای نوروزی

 موقع  همکاری و هماهنگی با کمیته نظارت وزارت بهداشت نسبت به اعمال سریع و به

 .در برخورد با متخلفین یقانون

 گزارش نهادهای ر اساس که تست آنها مثبت بوده بجلوگیری از تردد خودروهای افرادی

 .ذیربط

 ها جهت جلوگیری از ها و شهرستانهمکاری با ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان

 .و غیرمجاز استقرار در اماکن غیرایمن
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 های تعیین شده در بخش تردد طرح جامع ها و ممنوعیترعایت الزامات، محدودیت

 .ی و قرمزها در وضعیت آبی، زرد، نارنجمدیریت هوشمند محدودیت

  در خصوص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همکاری و هماهنگی با

 .خودروهای مرتبط

  فراهم نمودن عبور مجاز خودروها به شهرهای آبی و زرد که الجرم در مسیر  شهرهای

 ترافیکی و انتظامی.قرمز، نارنجی قرار دارند با اتخاذ تدابیر الزم 

 های متناظر استانی در راستای اجرای دستورالعمل و همکاری با هماهنگی با رده       

 .های متولیدستگاه

 ها و مصوبات ستاد ملی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامیاجرای دقیق ابالغیه. 

 رسانی ستاد ملی در ارائه محتواهای آموزشیهمکاری با کمیته اطالع.  

  دستورالعمل. 7توجه و اهتمام در اجرای اصول کلی مندرج ماده 

  ها برای انجام سفرهای ضروری.قراردادن مجوزهای صادره توسط فرمانداریمالک 

 :صداوسیما -ث

  تبیین تصمیمات ستاد در خصوص ممنوعیت سفر به شهرهای نارنجی و قرمز با هدف

 مردم در چارچوب سیاست های کمیته اطالع رسانی. یهمراه ساز

 مسئولیت پذیری در ریزی در راستای ایجاد تعادل میان وضعیت بیماری در کشور و برنامه

 مناسب. یمحتواها از طریق  تولید سفرها

 ها و محتواهای تولیدیسازی موضوع مسئولیت اجتماعی در برنامهبرجسته. 

 رسانی ستاد ملی در جهت اجرای مفاد پیوست همکاری تنگاتنگ و مستمر با کمیته اطالع

 .مسئولیت پذیری در سفرهاای رسانه

  ،برنامه های و صنایع دستی در تبیین گردشگری و همکاری با وزارت میراث فرهنگی

 .مسئولیت پذیری در سفرهای نوروزی اقدامات

 آوری و ارتقاء روحیه جامعهافزایش تاب ا هدفب رسانیاطالع ی مناسبهاتولید برنامه 

 .شرایط کرونا

  های کلی و همکاری با ستادهای استانی صداوسیما در راستای سیاستهماهنگی مراکز

 .خدمات سفر

  در انعکاس اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری با کمیته نظارت

 .بخشی به مسافرانکنترلی در راستای اعتمادسازی و اطمینان

 های تولیدیگردشگری در برنامهسازی اقدامات کنترلی و نظارتی اماکن اقامتی و برجسته. 
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 ها و اماکن گیرندگان/استاندهندگان/خدمات)خدماتهای مختلفتولید محتواهای آموزشی موثر در بخش

  .با اتخاذ نظرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هدف(

 ها در امر ها و الزامات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتتوجه به چارچوب              

 رسانی؛اطالع

  دستورالعمل. 7توجه و اهتمام در اجرای اصول کلی مندرج ماده 

 :وزارت راه و شهرسازی -ج

  پیش بینی راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از بروز خسارت به مردم به دلیل لغو    

 ثر از تغییر در وضعیت شهرها.اط ها متیبل

  ،گردشگری و صنایع فراهم نمودن دسترسی نیروی انتظامی و وزارت میراث فرهنگی

 . موجود در اختیارمرتبط های  به سامانه دستی

  جهت  )هواپیما، قطار و اتوبوس( عمومیتشدید نظارت و کنترل بهداشتی در سیستم حمل و نقل

 .فعالیت و ارائه خدمات در ایام نوروز

  های بهداشتی به فعالین حمل و نقل عمومی بر اساس پروتکلتاکید مجدد بر رعایت

 های ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛دستورالعمل

  دستورالعمل. 7توجه و اهتمام در اجرای اصول کلی مندرج ماده 

 ول های مسئها و ارائه آن به دستگاهو استان هاتهیه گزارش روزانه از میزان تردد در جاده

 الزم.های ریزیبرنامهجهت 

 :دادستانی کل کشور -چ

  اعالم وزارت بهداشت، درمان قانونی در مورد متخلفین بر اساس پشتیبانی حقوقی و اقدام

 و آموزش پزشکی

 

 :ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا -ح

  اجرایی نمودن دقیق مصوبات ستاد ملی جهت جلوگیری از سفر به شهرهای نارنجی و

 اتخاذ تدابیر الزم در اقدام.قرمز و 

  دستورالعمل. 7اجرای اصول کلی مندرج ماده  درتوجه و اهتمام 

  تبیین دستورالعمل در ستاد استانی و اتخاذ تمهیدات برابر مفاد متناسب با شرایط بیماری

 در استان؛

 صرفا  رسان نوروزی متناسب با شرایط کروناهای خدماتریزی جهت آمادگی دستگاهبرنامه

 .در شهرهای آبی و زرد
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 ها و نکات بهداشتی تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی بر اجرایی نمودن دستورالعمل

 .توریستی-توسط اماکن گردشگری

 ها جهت ریزی در راستای استفاده بهینه و حداکثری از صداوسیمای مراکز استانبرنامه

س و محورهای ابالغی کمیته بخشی به مردم برابر رئوسازی و آگاهیرسانی، اقناعاطالع

ای و فضای های رسانهاز طریق  ظرفیت اطالع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی

 مجازی استان.

 های متولی در حوزه سفرهای نوروزی جهت حرکت بر مدار ایجاد هماهنگی میان دستگاه

 .های ابالغیسیاست

  شرایط محیطی در سطح استان. متناسب بامراکز تفریحی و... پروتکل بهداشتی تدوین 

 :ایراناتاق اصناف  -خ

  محدودیت های طرح جامع مدیریت هوشمند متناسب با وضعیت اجرای الزامات و استمرار

 های چهارگانه شهرها.

  اجرای  در ها اهتمام بیشتر اصناف و اتحادیهاستفاده از ظرفیت قانونی به منظور

 .های ابالغیدستورالعمل

 های بهداشتیپروتکلاجرای کنترل دقیق نظارت در تحقق  همکاری مستمر با کمیته 

 ربط.دهای ذیتوسط صنوف و واح

 های میدانی.همکاری و هماهنگی با کمیته نظارت استانی به منظور حضور در بررسی 

 .اطالع رسانی مستمر و دقیق به واحدهای صنفی 

 ها.فراهم نمودن امکان اجراء و اعمال قانون در صورت عدم رعایت توسط صنوف و اتحادیه 

 اداره کل تعزیرات: -د

  نظارت به واحد های صنفی متخلف بر اساس اعالم کمیتهاعمال مقررات قانونی نسبت 

 استانی و شهرستان ها. 

 هالل احمر: جمعیت -ذ

  همکاری و هماهنگی با نیروی انتظامی و وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع

 دستی در راستای تحقق اهداف دستورالعمل.

 تدوین شده های ساماندهی نیروهای داوطلب در راستای نظارت بر پروتکل. 

 های آموزشی با استفاده از ظرفیت های موجود هالل احمر در راستای تولید برنامه

 دستورالعمل.
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  هر چه سریعتر در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور و کنترل بهداشتی و استقرار

 آموزش پزشکی.اجرایی پروتکل ها با پشتیبانی و همکاری وزارت بهداشت، درمان و 

 : هاشهرداری -ر

  های استانی و شهرستانی مبنی بر نظارت دقیق بر اجرای ستادهمکاری مستمر و موثر با

  .در شهرهای زرد و آبی دستورالعمل

 ضد عفونی مستمر اماکن خدمات عمومی در سطح شهر، ریزی جهت انجام اقدامات برنامه

 وسائط نقلیه عمومی.

 .نصب پالکاردهای آموزشی در سطح شهر واماکن عمومی 

  استفاده از بیلبوردها و فضاهای تبلیغی در اختیار به منظور آموزش و اطالع رسانی به آحاد

 مردم با هماهنگی ستادهای استانی.

 ش و نظارت بر اجرای دستورالعمل سفرهای نوروزی های کنترل بهداشتی جهت پایگشت

 ریزی شده و روزانه انجام پذیرد.بصورت برنامه

  کنترل، انتظام بخشی و جلوگیری از تجمعات ، برپایی چادر جهت اقامت با همکاری نیروی

 انتظامی.




