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 هب انم خدا 
 

 «( قانون مدیریت خدمات کشوری5بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده )»

 

به ویژه در مناطقی که وضعیت آنها از ، شیوع مجدد بیماری کرونا و بازگشت با توجه به نگرانی های موجود درخصوص 

( و 5(،  4(،  3م شده اتت و در اجرای بندهای  اعال «قرمز»لحاظ شرایط بیماری و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی 

تتاد ملّی مدیریت بیماری کرونا که به شرح زیر به تایید ریاتت محترم  14/4/1399( مصوبات بیست و هفتمین جلسه مورخ 8 
 جمهوری اتالمی ایران رتیده اتت :

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 :الزم ابالغ می گردد دامجهت اقموارد زیر 

 15/4/1399از تاریخ احدهای عملیاتی و ودر تمامی ادارات، بانک ها و مراکز ارائه خدمات عمومی  اتتفاده از ماتک -1

 برای کلیه ارباب رجوع و کارکنان الزامی اتت.

مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان دریافت عملیاتی و واحدهای مسئوالن ادارات و مراکز ارائه خدمات عمومی   -2

یت کامل دتتورالعمل های بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماتک هستند به محیط خدمات درخصوص رعا

 جلوگیری نموده و خدمات مورد درخواتت آنان را ارائه نکنند.ی عملیاتی و واحدهاادارات و مراکز ارائه خدمات 

ملزم به اتتفاده از ای عملیاتی هو واحدهای اجرایی و مراکز ارائه خدمات عمومی  کلیه کارکنان شاغل در دتتگاه -3

از ورود آنان به محل کار ممانعت بعمل خواهد آمد. بدیهی اتت ، ماتک در محل کار بوده و درصورت عدم رعایت 

غیبت تلقی  گرددحضور آنان در محل کار امکان عدم  منجر بهکه عدم همکاری در این زمینه از توی کارکنان هرنوع 

 شد.رخورد خواهد بمطابق مقررات با آنان و 

و تمامی ادارات و بانک ها و مراکز ارائه  4و3غل گروه های استفاده از ماسک در مشا -3

 خدمات عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی الزامی است.

به عهده مسئوالن ادارات و موسسات و مالکان اماکن و وسایل  3مسئولیت اجرای بند  -4

هفته  ارائه خدمات می باشد و درصورت تخلف پس از دوبار تذکر، فعالیت متخلفان برای یک

 تعطیل خواهد شد.

 از دریافت خدمت محروم می شوند. 3مراجعین درصورت عدم استفاده از ماسک در موضوع بند  -5

 در پیاده سازی دولت الکترونیک تسریع شود. -8
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مورخ  724555( بخشنامه شماره 4( و  3های اجرایی موظفند ضمن اقدام الزم درخصوص بندهای   کلیه دتتگاه -4

تازی دولت الکترونیک و اتتقرار تامانه ها و فرایندهای  درخصوص تسریع در پیاده، این تازمان 12/12/1398

انجام وظایف دتتگاهها به صورت در بعمل آورند تا و موثر اقدام الزم ها و وظایف خود  الکترونیکی مرتبط با مأموریت

 ه ارباب رجوع تسریع و تسهیل گردد.ب یرحضوریارائه خدمات غو الکترونیکی 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 

 جمشید انصاری 


