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هب انم خدا
« بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری »

با توجه به تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ( فاصله گذذاری وومذم د د در سذح شوذور و در اجذرای ب ذد (4د از
مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ  1399/03/03ستاد ملّی مقابله با بیماری شرونا شه به مرح زیر به تاییذد ریاسذت مرتذرم
جمهوری اسالمی ایران رسیده است :
بند  -4حضور کارمندان در مشاغل اداری :
از تاریخ  1399/03/10ساعت کار روزانه دستگاه های اجرایی در تهران و اساتان هاا از
ساعت  7:30تا  14:30خواهد بود و کلیه کارکنان با رعایت الزامات سالمت محیط و کاار
در محیط اداری که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابالغ شده اسات در
محل کار حاضر شده و خدمات موظف را ارائه خواهند کرد.
ترتیبات اجرائی این مصوبه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ خواهد شد.

موارد زیر جهت اقدام الزم ابال می گردد :
 -1شلیه دستگاهوای اجرایی ،مدیران و شارش ان موظف د شماشان در انجام فعالیت وای خود پروتکل وذای بهدامذتی شارش ذان،
مریط اداری ،ارباب رجوع و تجمعات اداری موضوع راو مای گام دوّم مبارزه با ویروس شوویذد –  19درزمی ذه « الزاماات

سالمت محیط و کار در محیط اداری » شه طی نامه مماره  100/127مورخ  1399/01/18وزیر مرترم بهدامت ،درمذان
و آموزش پزمکی ابال مده است را رعایت نمای د.
بازرسان وزارت بهدامت ،درمان و آموزش پزمکی بر اجرای این پروتکل وا در واحدوای اداری سراسر شوور نظارت خواو د
شرد و مدیران و مقامات مسئول دستگاه وای اجرایی موظف د ضمن ارائه آموزمهای ضروری و توجیه شارش ان در این مورد ،
در خصوص رعایت مفاد پروتکل وای مذشور از سوی مراجعان ادارات نیز مراقبت الزم بعمل آورند.
 -2دستگاهوای اجرایی موظف د ضمن برنامه ریزی برای ارائه به موقع و سریع شلیه خدمات عمومی و ضروری حذوزه مسذولیت
خود ترتیبی اتخاذ نمای د شه در ارائه این خدمات به مردم و ارباب رجوع وقفه ای ایجاد نگردد.
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 -3ساعت شار روزانه شارش ان دستگاه وای اجرایی در تهران و استان وا با رعایت تبصره (3د ماده (87د قانون مدیریت خذدمات
شووری از ساعت  7:30تا  14:30خواود بود و ورگونه تغییر در ساعت فعالیت شارش ان دستگاه وای اجرائذی اعذ از ملذی و
استانی صرفا با تصویب ستاد ملی مقابله با بیماری شرونا تعیین و ابال خواود مد.
 -4به م ظور تامین و ارتقاء سح ایم ی و بهدامت شارش ان و مریط شار ،شلیه ادارات موظف د :
 .1-4فعالیت آمپزخانهوا و آبدارخانهوای خود را تعحیل و از پذذیرایی در جلسذات و اتذا وذا بذه صذورت فذردی و گرووذی
خودداری و ممانعت نمای د وصرفا امکان تهیه چای با لوازم مخصی توسط شارش ان را در طول روز فراو ش د.
 . 2-4صرف صبرانه و ناوار بصورت گرووی و فردی در سالن غذاخوری ،سذایر مرذل وذای عمذومی ادارات و اتذا شذار
شارش ان مم وع می بامد والزم است مسئولین ادارات از تهیه و توزیع غذا ( جز در مورد شارش ان نوبت شاری و شوذی

شذه

در چارچوب مقررات مربوط انجام خواود مد د خودداری وجلوگیری نمای د.
 -5ضمن تاشید مجدد بر اجرای دقیق مفاد بخو امه مماره  724555مورخ  1398/12/12این سازمان به ویژه ب ذدوای 2
و  3آن ،استفاده از خدمات دورشاری شارش ان ( موضوع ب د  7بخو امه فو الذشر د صرفا در صورت تامین زیر ساخت
وای الزم از سوی دستگاه وای اجرائی برای ارائه خدمات از م زل به صورت الکترونیکی توسذط شارش ذان دورشذار و
رعایت تصویب امه مماره  44726/76481مورخ  1389/04/07ویات وزیران و اصالحات بعدی آن مجاز خواوذد بذود.
بدیهی است در استفاده از خدمات شارش ان به صورت دورشاری ،بانوان دارای فرزند خردسال و شارش انی شذه در گذروه
وای آسیب پذیر (موضوع بند ( )2بخش غربال گری ،مراقبت و بازتوانی راهنمای الزامات سالمت محیط و کاار در

محیط اداری) قرار می گیرند ،در اولویت خواو د بود.
 -6این بخو امه از تاریخ  1399/03/10الزم االجرا بوده و با اجرای آن ترتیبات مقرر در بخو امه مذماره  10934مذورخ
 1399/01/19این سازمان لغو می گردد.

جمشید انصاری

رونومت:
ج اب آقای دشتر واعظی رئیس مرترم دفتررئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت استرضار.
ج اب آقای دشتر نمکی وزیر مرترم بهدامت ،درمان و آموزش پزمکی جهت استرضار.
معاون مرترم نوسازی اداری جهت اطالع و اقدام الزم.
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