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 شناسنامه سند

 کرونابیماری  با مقابله یبرا یبخشنیب یهامشارکت و یمل کار میتقس برنامه عنوان مستند

 برنامه عملیاتی نوع مستند

 هدف از 

 تهیه مستند

اشان گر اط ذ  نکه بایا برقااس تاسی  کار قنجام شاه توشناااایی قداقما  مم  مماگیی   ماابله ق  

 بخش گ لتی   خصوصی قجرق شوگ.

 بیمار  کر نا مایریترئیس اتاگ ملی  دهندهسفارش

 کلیه رگه ها  قجرقیی   مایریتی اتاگ ملی مایریت بیمار  کر نا   گاتگاهما  عضو  مخاطبان

 واحد 

 تهیه کننده

بخشننی   یویش ها  گر مشننارکت ها   بی   حوزه مشننا ر  زیر بماقشننتم گرمان   مموزش ی شنن ی

 ( مرگمی ) اتاگ ملی مایریت بیمار  کر نا

  زیر محترم بماقشتم گرمان   مموزش ی ش ی ؛نم یجااب مدا  گکتر  زیرنظر

 کنندگانتدوین
گکتر  حمیارضنا جمشننیا م گکتر علی محما زنگانهم گکتر انیا حسننام اننیای م هاله قگیای لاریجانیم 

 فمیمه بردی شیرقز 

 همکاران

 گکتر فوزیه گرخشننان نیاگکتر عااس  ثوق ماامم محما مما  محموگ م اننیا حسننی  گق  گ م گکتر 

 انننینا ممننا  مجننابیم میرقانننمنناعیلیم  انننیناه انننمنناننهگکتر محسننن  مرگعلیم علی قاننن اننار م 

 م یر ه انننلننامننت گر بلننایننا   فوریتمننا  گقنشنننگنناه علوم ی شننن ی قیرقن   زهرق ماوچمرمبنناگ  گکتر

 قرتخانه هاهم ارقن مستار گر اایر  ز

 فهرست 

 ذی نقشان
 مرگمی -خصوصی-ها م مؤاسا  گقنشگاهی گر بخش گ لتیها  قجرقییم نماگهام اازمانگاتگاه

 بیمار  کر نا مایریتطرح   تصویب گر جلسه اتاگ ملی  اقدامات لازم

 مزقگ سطح دسترسی

مشخصات 

 ظاهری
 گقرق  مت    جا ل

 بی  بخشیمشارکت  -تاسی  کار -برنامه کلیدواژه

 ق ل نسخه ویرایش

 9911فر رگی   تاریخ تنظیم

 اطلاعات تماس  
م میاقن صناتتم خیابان انیما  قیرقنم اناختمان اتاگ مرک    زقر  بماقشت گرمان   مموزش تمرقن

 49822128-129تلف :                            حوزه مشا رقن  زیر  -99طااه  – Cبلوک  -ی ش ی
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از سوی دیگر اجرایی شدن  های بین بخشی است.یکی از اهداف ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تحقق مشارکت   

ها و جلب مشارکت مردمی در گرو همکاری بین بخشی مناسب است؛ تا در راهنماهای ابلاغی، مصوبات ستاد، پویش

به جهت تحقق این مهم، مجموعه شرح وظایف،  ترین زمان، اقدامات موثر محقق گردد.شرایط اپیدمی و در کوتاه

رار ها قها و دستگاهه گردید تا بتواند راهنمای عمل مناسبی برای سازمانعمومی و اختصاصی تهی تکالیفو  اقدامات

های ذیربط استخراج شد و سپس ها و سازمانگیرد. به منظور تهیه این مجموعه، در ابتدا شرح وظایف کلیه وزارتخانه

گرفته در واحدهای  کرونا مورد مطالعه قرار گرفت و با جستجوی اقدامات صورت مدیریت بیماری مصوبات ستاد ملی

 این مجلد تهیه گردید.  مختلف و مشورت با متخصصین شاغل در دستگاه اجرایی مربوطه، نهایتاً

 هایبا استفاده از ظرفیتو  منطبق بر تشکیلات ستاد ملی رود کهانتظار میها ها و نهادسازمان ،های اجراییاز دستگاه  

نامه استقرار دبیرخانه سلامت در شیوهو نیز  دستگاههای اجرایی، کمیته های تخصصی ستاد ملی مستقر در موجود

مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت  8های مشترک موضوع بند های اجرایی و اجرای برنامهدستگاه

در  (، اقدامات عمومی و اختصاصی این برنامه تقسیم کار ملی را9/3/0397مورخ  285/011غذایی )ابلاغیه شماره 

های کلیدی عملکرد برنامه را به طور مرتب استانی و شهرستانی سازمان خود اجرایی و گزارش شاخص-سطوح کشوری

 .نمایند ارائهستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  به

  

بیماری کروناستاد ملی مدیریت  ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  
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 :اهداف کلی

 ؛اکرون بیماری ثر برای کنترلمؤهای بین بخشی بمنظور اجرای اقدامات تقویت و تحقق مشارکت 

  کرونابیماری  کنترل برای ثرمؤمشارکت مردم بمنظور اجرای اقدامات افزایش. 

 :اهداف اختصاصی

 ؛هاسازمانهای اجرایی و دستگاه کرونا دربیماری  تدوین برنامه عملیاتی پاسخ بهی یجاد راهنماا 

  در زمان مناسب؛و لوازم مصرفی  تجهیزات، دارو تأمینمدیریت زنجیره 

 ؛ی و درمانی در راستای افزایش ظرفیتهای بهداشتفضا صحیح مدیریت 

 ؛درمانی و غیر درمانی در راستای افزایش ظرفیت ،نیروی انسانی بهداشتی صحیح مدیریت 

 ؛عمومی و تخصصی مردم آموزش و توانمند سازی  

  ،؛و قرنطینه خانگی مدیریت بیماریافزایش ایمنی 

 ا شدگان؛خانواده مبتلتوسط  حمایت از درمان و مراقبت در منزل ،مدیریت مراجعات غیرضروری 

 آن در جامعه؛مدیریت  وروانی _ های روحی تقویت حمایت 

  گذار؛ های بیمهافزایش مشارکت سازمانجلب و 

 ؛و گندزدایی فضاها مدیریت بهداشت محیط 

 ؛اقدامات مستند سازی تقویت مدیریت اسناد و 

 ؛سازماندهی اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی 

 ؛فیت در عملکردافزایش پاسخگویی و شفا  

 های مردمیافزایش جلب مشارکت .  

 

 

 

 

 

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 اقدامات، شرح وظایف

 و 

 عمومی تکالیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 یارهابا استفاده از ساخت یو شهرستان یو مترادف استان یکرونا در سطح مل یماریب تیریمد یسازمان تهیکم لیتشک .0

عمل دستورال -سلامت یارتقا یسلامت کارکنان دولت: شورا هیپا بسته خدمات ییدستورالعمل اجرا لاتیتشک) موجود

 ؛ و...( HSEو  ستیز طیمح ،بهداشت ،یمنیواحد ا -سلامت  رخانهیدب لیتشک

 ؛اری کروناهای بین بخشی مقابله با بیمتدوین برنامه عملیاتی متناسب با اقدامات تعریف شده در برنامه تقسیم کار ملی و مشارکت .2

  ؛وبات ستادهای ملی و استانیاجرای کلیه مص .3

 _پذیر در راستای اقدامات بهداشتی های آسیبگروههای آنان و خانواده کارکنان،سلامت  جامعه محور انجام اقدامات .4

 ؛های خدمتی و حمایتیه بستهئدرمانی و ارا

)پرسنل و مراجعین( در ورودی دار ها جهت غربالگری و شناسایی افراد علامتاستقرار تیم عملیات بسیج ادارات و سازمان .5

  ؛کرونا( مدیریت بیماریملی  ستادها )بر اساس دستورالعمل ادارات و سازمان

 ان؛آنخانواده  های روحی روانی پرسنل وو حمایتمدیریت استرس های مرتبط با اجرای برنامه .6

های به واحد ، درمان و آموزش پزشکیبهداشتکرونا و وزارت بیماری های ستاد ملی مدیریت ابلاغ کلیه راهنماها و دستورالعمل .7

 ؛و شهرستانی استانی ،تابعه در سطح ملی

  ؛برنامه عملیاتی و ارسال گزارشات مستمر نظارتی به ستاد ملی و استانی ،ها، مصوباتها، دستورالعملنظارت بر حسن اجرای ابلاغیه .8

مربوط به ویروس  ایحرفه معلومات عمومی و دانش ها،در جهت ارتقاء سطح مهارت سازمان متبوع کارکنانکلیه آموزش  .9

با هدف های اجتماعی و مجازی ، شبکهاز راه دورهای های آموزشی و ضمن خدمت با استفاده آموزشکرونا در برنامه

 ی پرخطر؛ها و تغییر رفتارهااصلاح نگرش

 ؛ضوری تا اطلاع ثانویبرگزاری به صورت مجازی و غیر حو  حضوری های آموزشیدورهاعمال محدودیت در  .01

، زیکیگذاری فی های خیلی ضروری با رعایت فاصلهتشکیل جلسات به صورت غیر حضوری و ویدئو کنفرانس و نشست .00

 ؛استفاده از ماسک، تهویه فضا و اقدامات احتیاطی

 اپسمانده یمناسب، دفع بهداشتو نور  هیتهو لیساختمان از قبای در محیط و حرفه بهداشت هایدستورعملاستقرار  .02

له ی و فاصبهداشت یهاسینظافت سرو مواد ضدعفونی، صابون و دستمال توالت و  تأمین ،به ویژه ماسک و دستکش

 ؛کارکنان یداخل طیمح یجداسازگذاری فیزیکی مناسب و یا 

 و محلول ضد عفونی کننده دست ،اقلام بهداشتی و حفاظت فردی مناسب برای پرسنل و کارکنان )ماسک تأمین .03

 ؛با قیمت مناسب (تکشدس

 ؛ی ابلاغیهادستورالعملبا بق اطمستمر کلیه وسایل، تجهیزات و فضاهای تحت مجموعه م ضدعفونیگندزدایی و  .04

 ؛ها و تدوین پروتکل پاسخ سازمانی به تهدیدات آیندهآموخته مستندسازی کلیه اقدامات سازمان در راستای ثبت درس .05

زشکی های علوم پ، دانشگاهمدیریت بیماری کرونا ر برقراری ارتباط با ستاد ملیبه منظو مند و فعالعلاقه تعیین رابط .06

 ؛هاهای بهداشت و درمان شهرستاناستان و شبکه

اطلاع رسانی و انتشار در فضاهای مناسب بر اساس راهنماها و ، تهیه بروشورهای مجازی با هدف آگاهی بخشی .07

 ؛های ابلاغیدستورالعمل

 د ایمن و بهداشتی برای کارکنان؛امکان رفت و آم تأمین .08

 های سازمانی؛الکترونیک کردن حداکثری خدمات و فعالیت .09

 ها و اخبار و گزارشات ویژه بیماری کرونا بر روی پورتال سازمان. ها، آموزشاختصاص صفحه/صفحات با فضای مناسب ویژه دستورالعمل .21

 بخش اول
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 اقدامات، شرح وظایف

 و 

 اختصاصی تکالیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 بخش دوم
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 «وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات»

 یو به طور خاص برا یدر سطح مل یمجاز یو فضا یارتباط یهارساختیز تیظرف شیو افزا یآماده ساز .0

 ؛... و ینترنتیا یها، مراکز ارائه خدمات آموزش از راه دور، فروشگاههامارستانیب

بکه ش یهارساختیز قیکرونا از طر یماریب تیریو مد شیر پاد ازیمورد ن یاطلاعات یهاها و بانکارتباط سامانه .2

 ؛اطلاعات یمل

  ،یهوش مصنوع لیاز قب ییو متخصص در حوزها انیدانش بن یهاشرکت یعلم تیاستفاده از ظرف .3

 عینحوه توز ماران،یو پردازش برخط اطلاعات ب شی. در جهت پا.و. دهیچیپ یهاستمی، سی بزرگعلم داده ها

 .؛و.. یدمیاپ ییایجغراف

مبارزه با کرونا به  یستاد مل دییأمورد ت یضرور یهاامکیو ارسال پ یاطلاع رسان یهاسامانه هیدر ته یهمکار .4

  ؛مخاطبان

 و جلب مشارکت مردم یو درمان یاز کادر بهداشت یبا موضوع قدردان یو چاپ و انتشار تمبر قهرمانان مل طراحی .5

 ؛و همکاری بین بخشی

 یتادر راس ینترنتیو ا یو مخابرات یخدمات پست ار،یثابت و س یارتباط یهامات شبکهخد عیو تسر لتسهی .6

   ؛کرونا بیماری یید ستاد ملی مدیریتأهای مورد تشیپو

 و در خانه ماندن یبهداشت یهاهیانتظار مکالمه، در دسترس نبودن و خاموش بودن با موضوع توص آوای استمرار .7

 ؛یمندان شاخص و محبوب مردمهنر یآشنا یبا استفاده از صدا

 لیحوو ت یرهسپار ه،یاز قبول مرسوله، تجز یمراحل ارسال مراسلات پست یمستمر تمام ییو گندزدا ضدعفونی .8

 ؛رندهیبه گ

 یبرا یعلم یهالیو ارائه تحل روسیکرونا وسالم و ناقلان  مارانیبرهگیری و ردیابی  شنیکیاپل یو اجرا طراحی .9

 ؛کرونا ملی مدیریت بیماری ستاد ماتیتصم یزیربرنامه و یاستگذاریاستفاده در س

م مردم به انجا بیبه منظور ترغ «میخریم_خانه_از#» نیکمپ یو راه انداز ینترنتیا یهابا فروشگاه هماهنگی .01

 ؛و ماندن در خانه یمجاز یفضا قیاز طر دیخر ندیفرآ

اطی و مخابراتی در صورت تصویب ستاد های احتمالی خدمات زیرساخت های ارتبهمکاری در اعمال محدودیت .00

  ؛ملی مدیریت بیماری کرونا در راستای کاهش جابجایی جمعیت و مقررات فاصله گذاری فیزیکی

 . کرونا بیماری تیریمد یستاد مل سویاز  یموارد ابلاغ رسایاجرای   .21

 

 

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 بخش دوم

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «وزارت آموزش و پرورش»

ز دبستان تا اطلاع ثانوی و براساس مصوبه ستاد ملی تعلیق فعالیت مدارس و مراکز آموزشی پیش ا استمرار .0

 ؛مدیریت بیماری کرونا

 تا اطلاع ثانوی و بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا؛ آموزشی خصوصی مؤسسات نظارت بر تعطیلی کلیه .2

  و دانش آموزان ای معلمانهای فرهنگی، هنری، علمی و حرفهمسابقات و جشنوارهکلیه برگزاری تعلیق  استمرار .3

  ؛تا اطلاع ثانوی

 یبرا ی )آموزش مجازی و تعاملی(اطلاعات نینو یهایآورو فن یرسانه مل تیاز ظرف یمندو بهره یساز تیظرف .4

 سسات خصوصی آموزشی مانند ؤ، کودکان پیش از دبستان و بهره برداران مآموزانآموزش دروس دانش

  ؛آنها نیها در بآموزش نیا یریبال و فراگاز اق نانیدر منزل و کسب اطم زبان آموزان

 ،نامعلم یی،کادر اجرا ی،تیرمدی ، انجمن اولیا و مربیان، کادرءهیات امنا از اعم مدرسه ارکان تمام آموزش .5

بهداشت  نهیدر زم ...ها و سیرانندگان سروکارکنان بوفه ها،  ی،خدمات یروهاین، دارانیسرا ،بهداشت انیمرب

  ؛کرونا یماریاز ب یریشگیپ و ایو حرفه طیبهداشت مح ی،فرد

 جادیا نهیدر زم ژهیها به وآموزان و خانوادهدانش ییدر راهنما غیرحضوری خدمات مشاوره ریاستقرار نظام فراگ .6

در منزل و آموزش  بیشینهمدارس و اوقات حضور  یلیدر زمان تعط حیصح یستیآرامش در خانواده و همز

  ؛کرونا یماریب وعیاز ش یاسترس ناش تیریمد

 یقرآن یاهمسابقات و جشنواره یبرگزار ی سالم،آموزش تفکر و سبک زندگ ی،و توسعه فرهنگ کتابخوان جیترو .7

ا استفاده ب آموزاندانش ژهیدابسمش در منزل وو  ناب یهادهیا آپ،استند ی،نقاش ی،سینومقاله ی،تیترب ی،فرهنگ

  ؛نون پرورش فکری کودکانهای موجود در وزارتخانه به خصوص کااز ظرفیت

آموزش  نهیمدارس در زم یپرورش انیمرب ی،آموزدانش یهاتشکل ،معلمان یهاتشکل تیاز ظرف یمندبهره .8

  ؛نیمعلمان و والد ،آموزاندانش یهاجذب کمک در صورت لزومو  یعموم

 

 

 بخش دوم

 

بیماری کرونا ستاد ملی مدیریت  
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 یزش همسالان و اعضاسلامت به منظور آمو رانیسف ژهیبه و یآموزدانش یهاتشکل تیاز ظرف یمندبهره .9

 و  یریشگیدر خصوص پ شاد(-با استفاده از ظرفیت فضای مجازی )شبکه اجتماعی دانش آموزان خانواده

  #بمانیم، _خانه_در#های پویشآنان در  یو فعال ساز های سالم سازی منازل، روشکرونا یماریکنترل ب

 سفر و..._به_نه

ن در بستر نرم افزارهای ارزیابی غیر حضوری، سلامت روانی و او نوجوان انروانشناسی کودکتدارک خدمات  .01

غیر حضوری و آموزش غیر حضوری کنترل و ایجاد شادابی و نشاط در برنامه های آموزشی و تربیتی  اجتماعی

  ؛ترس از بیماری در دانش آموزان های اجتماعی ناشی ازاسترس

های دانش آموزان اری در راستای اطلاع رسانی خانوادهو مربیان به منظور همک ءهای اولیاجلب مشارکت انجمن .00

 ؛بخشی از نیازهای اجرای برنامه تأمینو همچنین مشارکت در 

نشاط  و یشاداب جادیا ییو توانا یقابل اجرا در خانواده به منظور حفظ سلامت یورزش یحرکت هایتیفعالترویج  .02

  ؛دهخانوا یاعضا نیارتباطات ب میدر منزل و تحک

استقرار  یبرا نیاماک ینیبشیو پ احتمالی مراکز مراقبتی )نقاهتگاه( جادیا نهیدر زم یاستان یستادها کمک به .03

 ؛داوطلبان ارائه دهنده خدمات در صورت لزوم

 ؛های پرخطر کارکنان تحت پوشش وزارتخانهحمایتی برای گروه -های خدمتیه بستهئتدوین و ارا .04

 .کرونابیماری  دیریتسایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی م .05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 بخش دوم

 
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا



 

 
12 

 

 

 

 

 «وزارت امور خارجه»

های بین المللی و و همچنین سازمان ملت ها، هاهای داوطلبانه دولتکمکفعال و تسهیل در جذب  جذب .0

 ؛هماهنگی انتقال آنها به ایران

 ع تباو پیگیری وضعیت ا میهنانشبانه روزی ارتباطات کنسولی برای پاسخگویی به هماستمرار خدمات  .2

 ؛ایرانی و خارجی

استمرار ارتباط فعال با همسایگان و دیگر کشورها و پیگیری راهکارهای خروج کشور از ایزوله شدن توسط سایر  .3

 ؛تعاملات بین المللی برقراری های کاهش مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریقراه کشورها و

 های بین المللین خارجی، سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمانو رایزنی با همتایااقدامات بین المللی استمرار  .4

و کشورهای پیشتاز در مقابله با کرونا، جهت تبادل اطلاعات و تجربه در خصوص بیماری کرونا و نیز دریافت 

  ؛های تشخیصی و اولویت در دریافت داروهای احتمالی و واکسنکیت ،های فنی و تجهیزاتی، امکاناتحمایت

ک های دیپلماتیبا همسایگان و شرکای تجاری و سازمان جهانی بهداشت و سایر سفرای خارجی و ظرفیت رایزنی .5

 ؛های ایران در مهار بیماری کروناو معرفی توانمندی ارائهو سفرای مستقر در ایران جهت 

 ؛آنان در عرصه مدیریت بیماری و جذب منابع مالی و مادیاستفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور  .6

واست و درخ و مقابله با کرونا ی ظالمانههاالمللی برای شکستن تحریمهای بینجلب حمایتاستمرار رایزنی در  .7

 لهای بین المللی، سازمان مل، سازمانیرانهای سفها در شرایط اپیدمی با استفاده از ظرفیتبرداشته شدن تحریم

  ؛های حقوق بشریو سازمان

  درهای جانی ناشی از تحریم وق بین الملل و طرح دعاوی قضایی به دلیل آسیبهای از منظر حقپیگیری .8

 ؛بیماری کرونا

 ؛های ظالمانه و از دست رفتن دردناک ایرانیانپیگیری از طریق مجامع حقوق بشری در راستای تقبیح تحریم .9

و  به اتباع ایرانیکرونا ستاد ملی مدیریت بیماری طلاع رسانی به موقع مربوط به بخشنامه ها و مصوبه های ا .01

 ؛غیر ایرانی که خواستار سفر به ایران هستند

  ؛تعبیه مکانیزم صدور گواهی سلامت قبل از صدور روادید .00

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت    .02

 

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 « یو اعتبار یسسات مالؤنهادها و م ،بانک ها ریسا ی،بانک مرکز »

 هایگاهدانشستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، وزارت بهداشت،  ازیمورد ن یمنابع مال صیو تخص تأمینتسهیل،  .0

  ؛و لوازم مصرفی زاتیدارو و تجه دیجهت خربه  ی کشورعلوم پزشک

رد مو یاقلام خارج تأمین یبرا ازیبموقع ارز مورد ن صیجهت تخصبه  یبانک مرکز یلازم با حوزه ارز یهماهنگ .2

  ؛ی کشورعلوم پزشک یهادانشگاه، وزارت بهداشت و نیاز ستاد ملی

 هایندتوانم جیها جهت بست پوشش بانکحت یهاو بنگاه یگذار هیسرما یبخش ها هیابلاغ دستورالعمل به کل .3

 ؛کرونا مدیریت بیماری یستاد مل ازیاقلام مورد ن دیتول برای یدیخطوط تول تیو ظرف

و  دیجد یمال یبا استفاده از ابزارها یدانشگاه یدرمان یاحدهاو یبرا یمال تأمین یو امکان سنج یبررس .4

  ؛سازمان بورس و اوراق بهادار یبا همکار یاسلام یمال تأمین نینو یهاروش

 ؛یدرمانبهداشتی به مراکز  ییاعطا لاتیاستمهال اقساط تسه .5

به دلیل اپیدمی  اری در خصوص استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به افراد، مشاغل، و صنوف کهذسیاستگ .6

 ؛اندبیماری کرونا متضرر گردیده

 طیها اعم از محشعب بانک یکار یهاطیکردن مستمر مح یو ضدعفون ییدستورالعمل گندزدا یابلاغ و اجرا .7

  ،و... یکار یهاشمار، قفسه پول ،یدهخودپرداز، نوبت یهادستگاه ها،شهیگ ان،یمشتر یکارمندان، فضا

 ؛فاده مشترکجمع آوری وسایل با است

  ؛های غیرحضوریتراکنشسقف  ها و افزایش کاهش مراجعه حضوری به بانکدر راستای تلاش  .8

فاصله حداقل به میزان یک متر  با حفظ صف انتظار خودپردازها و سایر مراکز پر تردد علامت گذاری و تنظیم .9

 ؛با دیگران

خدمات با بسترهای الکترونیک، اعمال تمدید  تعیین و ابلاغ مقررات توسط بانک مرکزی در خصوص توسعه ارائه .01

 ؛های بانکی و...کارت

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .00

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 « سازمان برنامه و بودجه »            

جرایی، های ادار در برنامه و بودجه سنواتی دستگاههای برنامه تقسیم کار ملی به صورت نشانپیش بینی فعالیت .0

 ؛کنندکه از بودجه عمومی استفاده می ها و نهادهاییسازمان

  ؛کرونابیماری ستاد ملی مبارزه با  با تشخیصها به صورت ارزی و ریالی پروژه بودجه اقدامات و تأمین .2

 ؛ازیمورد ن لیو وسا زاتیتجه تأمینو  دیدر خر یرفع موانع قانون یندهایرآتبیین ف .3

  و سرپایی یها و مراکز بهداشتی درمانبیمارستانو لوازم پزشکی مورد نیاز ات تجهیزبودجه خرید  تأمین .4

 ؛بهداشت و درمانجبران خدمات کادر 

 ها به منظور مشارکت حداکثری با ستادهای مدیریت بیماری کرونا هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه استان .5

 ؛هادر استان

عملیاتی شدن وظایف/ اقدامات و تکالیف ابلاغی در قالب  ارت برنظو  تدوین برنامه نظارتی با همکاری ستاد .6

  ؛برنامه مشارکت بین بخشی ستاد ملی کرونا

پیش بینی احکام قانونی لازم در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در مواجهه با  .7

 ؛کرونا مانندهای نوپدید بیماری

 . کرونا بیماری ملی مدیریتسایر موارد ابلاغی از طرف ستاد  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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«بهزیستیسازمان »  

 لیوسا عیوزتکرونا و  بیماری نظارت و کنترل مستمر بر رعایت مسایل بهداشتی و اقدامات مرتبط با پیشگیری از .0

 ی کننده در کلیه مراکز اجتماعی تحت پوشش یا نظارت سازمان شامل:و مواد ضدعفون

  ارائه خدمات اقامت اجتماع  ، مراکزمصرف مواد ءسوود و بازتوانی افراد با اختلال ارائه خدمات اقامتی بهبمراکز

مراکز  وکاهش آسیب ، مراکز ارائه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین ، مراکزدرمان مدار اعتیاد

  ها، مراکز اورژانس اجتماعی، خانه سلامت، مراکز کودکان کار و خیابان،، گرمخانهگذریاعتیاد 

فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی ، مراکز نگهداری زنان ویژه، مهدهای کودک، مراکز نگهداری خانه های امن

 شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان مراکز ( ها، مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان و شبه خانوادهشیرخوارگاه)

  .و نوجوانان

 لیوسا عیوزتکرونا و بیماری امات مرتبط با پیشگیری از نظارت و کنترل مستمر بر رعایت مسایل بهداشتی و اقد .2

 ی کننده در کلیه مراکز توانبخشی تحت پوشش یا نظارت سازمان شامل:و مواد ضدعفون

 مراکز توانبخشی مراقبتی، مراکز توانمندسازی ذهنیو بیماران اعصاب و روان  ،سالمندان نگهداری مراکز ،

مشاوره روانشناختی، ژنتیک، ارائه خدمات توانبخشی ه خدمات ئمراکز ارا معلولین و توانپزشکی، مراکز مشاوره،

  .غربالگری و شناسایی افراد معلولز، مراکمراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن

اعضای معلولین، سالمندان و زنان سرپرست خانوار، و جامعه هدف  و مددجویان های لازم به رابطینارائه آموزش .3

 ؛های همیار زنان سرپرست خانوارنواده آنها و گروهخا

 شگیریپی بستهتهیه و اهداء توجه به نقاط آسیب پذیر بخصوص حاشیه شهرها، کودکان کار، معتادین متجاهر و  .4

ضرورت رعایت فاصله از و  دستکش( و آموزش بهداشت و نحوه صحیح شستن دست -ماسک -)ژل دست

  ؛دیگران

و یا برگزاری آنها به  های زندگیهای پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارتآموزش ارائه هایتعطیلی دوره .5

 ؛صورت غیرحضوری

وسایل شخصی  و هاگندزدایی لباسو  در مراکز نگهداری آنهاو بررسی سلامت  چکاپ روزانه مددجویان .6

  ؛مددجویان به صورت روزانه

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 بخش دوم
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ه ئارا یشگیری و انتقال از بیماری تا اطلاع ثانوی وپ جهتهای مددجویان ملاقات حضوری خانوادهممنوعیت  .7

 ؛امکانات تماس صوتی و تصویری

 ؛های موجود و مراکز تحت پوشش سازماناجتماعی در جامعه با استفاده از ظرفیت-حمایت های روانی ارائه .8

 ؛هااستان دواطلب مراکز مشاوره و روانپزشکان، روانشناسان مشارکت با غیرحضوری مشاوره ارائه .9

اضطراب  کاهش استرس وو  یعموم تیعمدر ج یمداخلات روان یبرا 023و  0481مرکز مشاوره تلفنی  تقویت .01

  ؛با افزایش ساعات فعالیتناشی از کرونا 

 ؛های داغدارهای مدیریت سوگ خانوادههای آنها و تدوین برنامهحمایت روحی روانی از بیماران، پرسنل و خانوده .00

مراکز روانشناختی و مشاوره حوزه پیشگیری  ،امور اجتماعی ،کودک مهدهای روزانه نظیر تعطیلی کلیه مراکز   .02

 ابلاغی؛ هایدستورالعملو مراکز آموزشی روزانه حوزه توانبخشی طبق 

 نادر خصوص بیماری کرو تحت پوشش سازمانکلیه مراکز خصوصی  و توانمندسازی و پشتیبانی از سازی گاهآ .03

 ای تحت پوششاقلام بهداشتی برای سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه یحمایتهای تهیه و توزیع بسته .04

 ؛با کمک خیرینسازمان 

 ؛کرونا بیماری از ناشی اضطراب کاهش و کنترل منظور به کودکان به روانشناختی خدمات ارائه .05

، بین المللی معلولان های هنری ملی وبرگزاری جشنوارهو توقف فرهنگی و ورزشی  ،لغو کلیه اردوهای تفریحی .06

  ن؛و فرزندا سالمندان

 ؛گیرندغذایی و دارو برای افراد مشکوک یا بیمار از جامعه هدف که در قرنطینه خانگی قرار می-های بهداشتیبسته تأمین .07

و ارجاع به مراکز درمانی در  از جامعه هدف سازمان در مراکز جهت بیماران مشکوکبه ایجاد فضای قرنطینه  .08

 ؛زصورت نیا

مالی و ایجاد امکانات درمانی سرپایی و بستری بیماران در مراکز نگهداری مددجویان تحت پوشش با  تأمین .09

 ؛های علوم پزشکی و باکمک خیرینصلاحدید دانشگاه

  ؛بهزیستی پس از انجام تست غربالگری نگهداری مراکز پذیرش مددجویان در .21

 . کرونا ریبیما سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .20

 

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 ومبخش د
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«یاجتماع تأمینسازمان »             

ها و مراکز درمانی با هماهنگی ستاد ملی های بستری در بیمارستانایجاد ظرفیت درمانی و افزایش تخت .0

  ؛مدیریت بیماری کرونا و ستادهای استانی

 راستایداوطلبان در بهداشتی، خدماتی، اداری و سایر  ،پیراپزشکیفراخوان و مدیریت همکاران پزشکی و  .2

های علوم پزشکی با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا افزایش ظرفیت داخلی و نیز کمک به دانشگاه

 ؛و ستادهای استانی

با استفاده از ظرفیت واحدهای  کرونادر بیماری  ازیمورد ن ی و تجهیزاتلوازم بهداشت ،داروها دیتول یزیربرنامه .3

رکت ش قی)از طر مارانیب ازیمورد ن یو بهداشت یلوازم پزشک ،واردات دارو یبرا یزیربرنامهزیر مجموعه و 

 ...(اجتماعی و تأمینسرمایه گذاری 

  ؛جامعه هدف سازمان های بهداشتی جهت آگاه سازیهای آموزشی مجازی وارسال پیامکریزی فعالیتبرنامه .4

های ، تمدید دفترچه، گواهیر امور بیمه پردازیتسهیل د شدگان واستمرار ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه .5

 ؛حق بیمه و... پرداخت سوابق

یندهای اداری حضوری تا آریزی و لغو برخی خدمات و فربرنامه ی وکیالکترون یهاستمیاز س یمندبهره .6

 ؛حدامکان

ده ش نهطیقرند افرااز  تیحماو  دهید بیاقشار آسهای حمایتی به جامعه هدف سازمان، بسته هئو ارا ییشناسا .7

 ؛های بین بخشی و خیریندر دوره درمان بیماری کرونا با مشارکت

 ؛و ... یکاغذ ستمیحذف س وبیمارستانی، پرونده الکترونیک سلامت فرد های اطلاعات تقویت سیستم .8

 های ها و کلینیکنظارت بر رعایت تمامی راهنماهای ابلاغی ستاد ملی و وزارت بهداشت در بیمارستان .9

  ؛ پوشش تحت

 .کرونابیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت  .01

 

 

 

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «رانیا یاسلام یهلال احمر جمهور تیجمع»

 
های امداد و نجات در مبادی ورودی و خروجی شهرها جهت انجام طرح غربالگری و استمرار استقرار پایگاه .0

 ؛هماهنگی استانداران وهمراهی بسیج بیماریابی با 

 ؛های بهداشت و درمانشهرها با همکاری بسیج و شبکه سطح در عمومی رسانی اطلاع هایکمپ قراراست .2

ها و مراکز درمانی و نیز در اختیار قرار دادن نیروهای بهداشتی درمانی نقاهتگاه تأمینکمک به راه اندازی و  .3

 ؛ظرفیت بیمارستان صحرایی در موارد لزوم

  اتحادیه هیزاتی و فنی از کشورهای دیگر، فدراسیون جهانی و اعضاهای دارویی، تججذب حداکثری کمک .4

دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز  تأمینجهانی در راستای  احمر هلال و سرخ صلیب المللی بین

 ؛کرونابیماری  کشور با هماهنگی ستاد ملی مدیریت آموزشی و درمانی بهداشتی،

های مردم نهاد و مردم در سطح داخلی و خارجی در راستای مدیریت سازمان جذب منابع نقدی و غیرنقدی .5

 ؛کرونابیماری  کرونا با هماهنگی ستاد ملی مدیریت

 های ی در گروهفاظتدرمان و آموزش پزشکی در توزیع اقلام بهداشتی و ح، همکاری با وزارت بهداشت .6

 ؛حاشیه شهرها برخوردار وم وکم ومناطق محرآسیب پذیر، مناطق با جمعیت آسیب پذیر، 

های موجود سازمان داوطلبان در راستای آموزش صحیح تقویت آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیت .7

 ؛بیماری از پیشگیری برای عمومی  رسانی اطلاع و آگاهی ها و افزایشبه خانواده نهیو قرنط یاصول خودمراقبت

هایی همچون جهت مشارکت در پویش ،جوانان جمعیت موراداره ا داوطلب تحت نظر توسعه مشارکت جوانان .8

محلات و تولید  آموزش عمومی خدمات جهت مشارکت درآنان  در خانه می مانیم و... و نیز توانمند ساختن

 ؛ماسک و دستکش و اقلام بهداشتی

 ه بتلا بو جامعه تحت پوشش م معلولینه خدمات اجتماعی درجهت تسکین آلام ئکمک به امر توانبخشی و ارا .9

 ؛کرونابیماری 

  ؛گان و اقلام بهداشتی، استمرار تغییر در خط تولید نساجی هلال در راستای تولید ماسک .01

 ؛های علوم پزشکیبه اشتراک گذاری ظرفیت لجستیک جمعیت هلال احمر در مواقع اعلام نیاز دانشگاه .00

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .02

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «ازمان حج و زیارتس»
 

 انتقال  رهیو قطع زنج تیجمع ییبه منظور کاهش جابجا یو مذهب یارتزی هایحوزه در امور لازم هیانجام کل .0

  ؛کرونا روسیو

  ؛کاهش آنها ایتوقف و  در راستایخارج از کشور  یارتیز یسفرها منحوه اعزا تیریمد .2

با هدف  یحضور در تجمعات مذهب نیگزیجا یهاطرح یبرا یارتیاماکن ز یهاتیظرف یو معرف ییشناسا .3

 ی؛به مطالبات مردم ییپاسخگو

در راستای افزایش  امور حج و زیارت اعم از حقیقی و حقوقی هایو مسئولین کاروان کارگزارانساماندهی  .4

 آگاهی مردم در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا؛

یان مراکز زیارتی و بقاع متبرکه در راستای پیشگیری و ها و مسئولین و متولها و سازمانجلب مشارکت بخش .5

 کنترل بیماری کرونا؛

جذب منابع مالی و مادی خیرین در مدیریت کرونا در صورت اعلام نیاز ستاد ملی مدیریت کرونا از به کارگیری  .6

 های اجتماعی موجود در سازمان؛ها و سرمایهظرفیت

 و برگزاری آن بهها و راهنمایان مرتبط با حج ؤولان کاروانکارگزاران، مس های حضوری آموزشیکلاس لغو .7

  ؛های اجتماعیهای شبکهصورت مجازی از طریق کانال

و  یارتیمراکز ز یهاتیاز ظرف یریگبهرهو  ییبازگشا یمراحل بعد از بحران کرونا برا یو طراح ینیبشیپ .8

 ؛خارج از کشور یمذهب

لین و متولیان مراکز زیارتی و بقاع متبرکه در راستای پیشگیری و ها و مسئوها و سازمانجلب مشارکت بخش .9

 کنترل بیماری کرونا؛

  سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا. .01

 

 
 

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «یوزارت راه و شهرساز »

 ه، شد بلاغاهای رعایت اصول بهداشتی و دستورالعملو نظارت بر  حمل و نقل مدیریت پیشگیری از آلودگی ناوگان .0

 ؛های مرزیها، راه آهن، بنادر و پایانه، فرودگاهشهریهای مسافری برونها و پایانهمتروها، اتوبوسرانی در خصوص

 ؛فاصله گذاری فیزیکی رعایت مقررات هوایی در راستای ریلی و ای،جاده بلیط فروش مدیریت و محدودیت .2

 ؛خروجی و وروی مبادی در مسافرین الگریغرب انجام .3

 ها؛ نهپایا در مسافرین موقت اسکان از ممنوعیت و سرپوشیده فضاهای در مسافرین استقرار از جلوگیری .4

 ؛مرتبط مراکز سایر و ها پایانه حمل و نقل، ناوگان درون هوای تهویه انجام منظور به ویژه تمهیدات رعایت .5

 ؛ راه پلیس رانندگان و پرسنل خصوص به نقل و حمل مختلف شقوق ناوگان خدمه کلیه برای ستکشد و ماسک از استفاده به الزام .6

 ؛سفر طول در و ابتدا در بهداشتی نکات آموزش جهت مسافران ویژه ... و کلیپ بروشور، قالب در آموزشی های هبست سازی هآماد .7

  ؛مینی و دریاییهای ریلی، هوایی، زناوگان حمل و نقل در حوزه گندزدایی مستمر .8

 ؛یهای علوم پزشکدانشگاه فراهم آوری امکانات ترابری و حمل و نقل سریع تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی وزارت بهداشت و .9

 گرفتن عمومی و درنظر مراکز در ایقرنطینه هایکنترل تشدید و هافرودگاه و بنادر جمله از ورودی مبادی کنترل .01

 ؛وارده المللی بین سفرهای مسافران برای نادرب و فرودگاه در جداگانه راهروی

های ستاد ملی و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان در تمام ناوگان هوایی، اعمال تمام دستورالعمل .00

 ؛ریلی، زمینی و دریایی کشور

کالاهای  توزیع جریان برقراری از اطمینان و کشور سطح در عمومی و اساسی کالاهای جاییبه  جا جریان مدیریت .02

 ها؛ استان همه در مذکور

  ؛به منظور تشویق مردم در لغو سفرها اجرای آنها و ه راه حلئهای مشورتی در راستای اراتشکیل کمیته .03

تمدید کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل  فراهم آوری امکان ارائه خدمات با بسترهای الکترونیک به مردم از قبیل .04

 فنی معاینه مسکن، تمدید ملی اقدام طرح دوم مرحله در نام ثبت جهت پیامکی ، سامانهرای کالا و مسافجاده

  ؛ارزکارگ و نقلی و حمل هایشرکت شده منقضی فعالیت پروانه سنگین، تمدید و سبک خودروهای

 ؛هاهمکاری با نیروی انتظامی به منظور کنترل عبور و مرور در مبادی ورودی و خروجی استان .05

ده باش عمومی به تمامی واحدهای ذیربط در کلیه سطوح جهت همکاری حداکثری با وزارت بهداشت، درمان اعلام آما .06

 ؛های علوم پزشکیو آموزش پزشکی و دانشگاه

 ؛هواپیما تا اطلاع ثانوی و قطار اتوبوس، بلیط حضوری هایشفرو کلیه حذف .07

 ؛صلاحدید ستاد ملی مدیریت بیماری کروناای و بین راهی در صورت برنامه ریزی تغییر تعرفه عوارض جاده .08

ها و... در راستای آگاهی بخشی مردم در خصوص استفاده از ظرفیت فضاهای تبلیغاتی بین راهی، فرودگاهی، ترمینال .09

 ؛پیشگیری از بیماری کرونا

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .12

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «رانیا یسلاما یجمهور یمایسازمان صدا و س »
ردی فای مرتبط با آموزش بهداشت ها و محتوای رسانهها، پیامریزی تولید و پخش برنامهگذاری و برنامهسیاست .0

سواد ارتقای سطح  و افزایش آگاهی عمومی های زندگی و اشتغال،محیطهای سالم سازی عمومی، روشو 

  ؛در خصوص ویروس کرونا سلامت

ی با موضوع کرونا، پخش اخبار تأمینهای تولیدی، های صدا و سیما در قالب برنامههتغییر رویکرد تمامی برنام .2

ها به منظور اطلاع رسانی واقعیت ها، های خبری و برنامههای خبری و تهیه و پخش تفسیرها و تحلیلو گزارش

 ؛های اجتماعیهای ملی و انتشار وسیع آن در فضای مجازی و شبکهآگاهی دادن به مردم و حمایت از پویش

ها در ساعات پربازدید با هدف اطلاع رسانی، کرونا و پخش از تمامی شبکهبیماریاختصاص بخش خبری ویژه  .3

 ؛شایعات مخرب و مقابله با تبلیغات دشمنان و استکبار جهانی آگاهی بخشی و خنثی سازی اخبار جعلی و

ت های ضد نظم و امنیی و خنثی سازی فعالیتپیشگیربا هدف  ارتقای اعتماد اجتماعی و مدیریت افکار عمومی .4

  ؛های وزارت بهداشت، صیانت از سلامت فضای روانی جامعهو مخل انجام مأموریت

های داغدیده، اختلال های مدیریت اضطراب و استرس، سوگواری صحیح و افزایش تاب آوری خانوادهآموزش .5

استای مدیریت استرس مردم و ارتقای سلامت های تخصصی در رو سایر آموزش (PTSD) استرس پس از حادثه

 ؛روان و بازتوانی روانی و اجتماعی

 ؛نهای متخصصیهای ملی و استانی منطبق با توصیهای تولید شده در رسانهنظارت دقیق بر محتواهای رسانه .6

خش ویزیونی و پهای رادیویی و تلها و برنامههای برون مرزی در راستای تهیه و تولید و پخش پیامتقویت رسانه .7

انه و های ظالماخبار به منظور مدیریت افکار عمومی دنیا در توجه به ترور اقتصادی و پزشکی آمریکا با تحریم

 ؛آن ناشی های جانیآسیب

ابع من تأمینهای مربوط به تقویت و تشویق مشارکت جامعه )گذاری در خصوص تهیه و پخش برنامهسیاست .8

تهیه و تدارک مواد، وسایل و تجهیزات و ارائه خدمات، تسهیلات و امکانات اداری، مالی، نیروی انسانی داوطلب، 

کرونا( و پوشش همه جانبه  بیماری های علوم پزشکی در راستای مدیریتمالی، رفاهی و خدماتی به دانشگاه

 ؛ی رادیویی و تلویزیونی ملی و استانیهاهای تولید شده مرتبط در تمامی شبکهبرنامه

 هاپویش از حمایت در... جماعات و جمعه ائمه برجسته، هنرمندان و ملی قهرمانانهای فرهیختگان، ظرفیتمدیریت  .9

 ؛کرونا بیماری مدیریت ملی ستاد هماهنگی با لزوم صورت در نقدی هایکمک هدایت و جامعه بخشی آگاهی و

ن اقدامات مدافعان سلامت در ها و نقاط قوت نظام بهداشت و درمان کشور و به تصویر کشیدتشریح موفقیت .01

 ؛مدیریت بیماری کرونا با هدف تقویت جایگاه نظام در بین افکار عمومی

 ؛های مجازی متناسب با هر یک از مقاطع تحصیلی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورشارائه آموزش .00

 ؛ری کرونامدیریت افکار عمومی به منظور همراهی مردم با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماهدایت و  .02

 ؛شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق از مبادی رسمی اعلام آمار و اطلاعات بیماری کرونا به منظور مدیریت افکار عمومی .03

 .کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .04
 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «وزارت صنعت، معدن و تجارت»

دارو، ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی و گندزدایی  کلیه اقلام بهداشتی، تجهیزاتی از جمله تأمینبرنامه ریزی  .0

 درمان ،مورد نیاز از داخل و خارج کشور مطابق با اعلام نیاز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و وزارت بهداشت

 و آموزش پزشکی 

بط تمالی تهیه و تولید تجهیزات و اقلام مر تأمینهای بانک صنعت و معدن و... برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت .2

  ؛با برنامه کنترل بیماری کرونا

های های تولیدی سازمانو مدیریت ظرفیتتولید صنعتی و کارگاهی کشور  و حمایت از مجموعه ساماندهی .3

 ؛شده تأمینکنترل کیفی کالاها و لوازم  و دستکش و ماسک، لباساقلام بهداشتی، در حوزه  داوطلب

اجرای  و الزامی نمودن عالیت صنوف تولیدی و توزیعی در کشورها و ضوابط بهداشتی مرتبط با فابلاغ پروتکل .4

ها فروشندگان مواد غذایی، نانواییتوسط  و آموزش پزشکی درمان ،دستورالعمل های بهداشتی وزارت بهداشت

 ؛و... هاو رستوران

ام فروشی اقلرانمبارزه با گمردم و  نیاز مورد هایشوینده و بهداشتی اقلام احتکارکنندگان هرگونه برخورد با .5

 مرتبط مقابله با کرونا

 ؛قطعات و ملزومات مورد نیاز ماشین آلات تولید ملزومات بهداشتی واحدهای تعطیل تأمین .6

 ؛هاو توزیع کالا تأمینو زنجیره  واحدهای فروش کالاهای بهداشتی، تجهیزاتی و پزشکی برنظارت ساماندهی و  .7

های تولیدی و صنعتی جهت تغییر کاربری در خط تولید و برای برخی از واحدمجوزهای کوتاه مدت  صدور .8

 ؛دهش تأمینتهیه محصولات پزشکی مورد نیاز با هماهنگی وزارت بهداشت ودرمان و کنترل کیفی کالاها و لوازم 

های استاندارد اقلام و تجهیزات تولیدی داخل کشور و وارداتی و یندهای مربوط به صدور گواهیآتسریع در فر .9

 ؛کرونا تبط با بیماریاهدایی مر

  ؛عطیلحتی در ایام تتوزیع مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم  درهای عرضه کالا بدون وقفه شبکهنظارت بر استمرار فعالیت  .01

 ؛مالی تجهیزات و اقلام بهداشتی تأمینهماهنگی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و خیرین به منظور  .00

 خودروهای مورد نیاز واحدهای عملیاتی، مطابق با اعلام ستاد ملی و استانی  مینتأهماهنگی خدمات پشتیبانی از جمله  .02

 استمرار الزام تولیدکنندگان جهت همکاری با هیأت امنای صرفه جویی ارزی جهت خرید تمامی تولیدات  .03

 کارخانه ها و کارگاه های تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده و...

 ؛تای رصد کالاهای ترخیص شده از گمرکهماهنگی با وزرات بهداشت در راس .04

 ؛دیده متأثر از شیوع بیماری کرونافع مشکل کسب و کارهای خرد آسیبر ارائه راهکار جهت .05

  ؛موریت وزارتخانه در شرایط اپیدمی بیماری کروناأتقویت ذخایر استراتژیک مربوط به م .06

 .کرونابیماری  سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .07
 

 

 بخش دوم
ماری کروناستاد ملی مدیریت بی  
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«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»  

های علم و فناوری های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد دانشگاهی و پارکفعال کردن واحدهای فناور و شرکت .0

  .مقابله با ویروس کرونا مورد استفاده درهای نوین یا تکنولوژی تاخدم ، تجهیزات،در زمینه تولید محصول

در  و زیست فناوری زیستیهای در حوزهو مراکز تحقیقاتی  هاپژوهشگاههای موجود در فعال کردن ظرفیت .2

 ؛های نوینبراساس روش ساخت واکسن راستای

 ؛تولید داروهای مؤثر جهت پیشگیری و درمان ویروس .3

  ؛های تشخیصی و مواد اولیه مورد نیازتولید کیت .4

 ؛09-ید وانجام مطالعات ژنومی کو .5

 سکننده سیستم ایمنی برای مقابله با ویروفاکتورهای مهارکننده ویروس و تقویتانجام مطالعات مربوط به تأثیر  .6

  ؛مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد مؤثر آنها .7

 ؛های کاربردی مدیریت بیماری کروناپژوهش .8

ولید ستای تهای دانش بنیان، در راها ، شرکتها، دانشکدهاهتدوین برنامه عملیاتی استفاده از ظرفیت آزمایشگ .9

الاها و و کنترل کیفی ککننده مؤثر مواد ضدعفونی البسه محافظتی و ، دستکش وتولید ماسک اقلام بهداشتی،

 ؛مین شدهألوازم ت

 مجازی آنلاین و آموزشدانشگاه در راستای  های مجازیکانال و نرم افزاری ،های سخت افزاریظرفیتساماندهی   .01

  ؛مردم و دانشجویان

در راستای مسئولیت اجتماعی و تعهد به اقدام جمعی  های دانشجویی و دانشگاهیپویش اندازیتقویت و راه  .00

  ؛کروناهای انتقال گیری زنجیرهمبنی بر تقویت سلامت عمومی و ممانعت از شکل

  ؛یکهای علوم پزشکمک به دانشگاه راستایدر دانشگاه فراخوان و مدیریت همکاران اداری، خدماتی و سایر جهادگران  .02

ها جهت استفاده نقاهتگاهی یا پشتیبانی از ها و سلف سرویسآشپزخانه  ،خوابگاهی تدوین نقشه جامع ظرفیت .03

 و خدمات درمانی؛ ها به تشخیص ستادهای استانی و دانشگاه علوم پزشکیمراکز و نقاهتگاه

ی مل در صورت اعلام نیاز ستاد های مورد نیاز مدیریت بیماری کروناهمکاری در ایجاد، استقرار و راهبری سامانه .04

 مدیریت کرونا؛

و  های ملیو ایجاد یا حمایت از پویش تولید محتوای فضای مجازی ها،استفاده از ظرفیت اطلاع رسانی دانشگاه .05

 ؛های ملی و استانی کرونااستانی در راستای سیاست

 ه شناسی/روانشناسی / مددکاری اجتماعیجامع ها شاملدانشگاهعلوم انسانی  ریزی استفاده از ظرفیت حوزهبرنامه .06

 ؛به خصوص در حوزه بازتوانی اجتماعی و روانی جامعه

   اهنامهدهی به پایانجهتهای کاربردی و پژوهی، پژوهشهای ناظر به پسا کرونا در خصوص آیندهتدوین برنامه .07

 .کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .21

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»                 

ها، ، تئاترها، کتابخانهکلیه مراکز تجمع فرهنگی از قبیل سینماهاو مسایل بهداشتی عطیلی نظارت بر ت .0

 ؛ فرهنگسراها و...

تراک اش به منظورای مناسب و مرتبط با مدیریت بیماری کرونا و ظرفیت سازی رصد، گردآوری محتواهای رسانه .2

  ؛ریو نشر حداکث

 ؛تا اطلاع ثانوی هاکنسرتهنری و اجتماعی، فرهنگی، هایجشنواره نظارت بر تعطیلی کلیه .3

 ؛ای مرتبط با بیماری کروناهمکاری و مشارکت درتدوین و تولید محتوای رسانه .4

، مبمانی_خانه_در#های های موفق به خصوص تعمیق پویشها و تقویت پویشمدیریت و پیاده سازی پویش .5

 ؛و ... ایهسایه همس#

 ؛ها و مطبوعات در راستای پیشگیری از بیماری کروناریزی به منظور استفاده از ظرفیت خبرگزاریبرنامه .6

به ها های اجتماعی و رسانههای شبکهکانالمدیریت های مرجع اجتماعی و مدیریت فضاهای مجازی، گروه .7

 ؛ نشر یا بازنشر اخبار و محتواهای صحیح منظور

 ؛هادستگاه ریسا یبا همکار یبه شبهات و اخبار جعل ییپاسخگو یرصد و هماهنگ .8

  ؛سینمایی کشور و های هنریجبران پیامدهای منفی تعطیلی فعالیت برایاتخاذ راهکارهای مناسب  .9

برای تشویق  های مستند،، فیلمآموزشی هنری محتواهایساخت ها در تعامل با صدا و سیما و سایر رسانه .01

و تقویت پویش  هاپذیری کودکان برای کاهش استرسد فضای بازی در خانه و کمک به نقشها در ایجاخانواده

   ؛بازی در خانه

 ؛ای دیجیتال و محصولات فرهنگی برای عموم مردماشتراک رایگان منابع کتابخانه .00

 ؛یاستان و یها و مطبوعات در سطح ملرسانه یاطلاع رسان یو هماهنگ یراهبر .02

 ؛های محبوب هنریر و ویژه با مشارکت شخصیتهای فاختولید برنامه .03

های های عمومی، جادهتهیه محتواهای آموزشی، تبلیغی و اطلاع رسانی با همکاری شهرداری و نصب در مکان .04

  ؛شهری و بین شهری

 ؛تهیه بروشورهای مجازی با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و انتشار در فضاهای مناسب .05

های متناسب به منظور همکاری ز هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی و ... و تهیه پیامهای داوطلب اتشکیل گروه .06

 ؛فضای مجازی مردم در کنترل و کاهش شیوع ویروس و انتشار در

 بخش دوم

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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، های هنریانجمنهنرمندان محبوب و شناسان با ایجاد فضای تعاملی میان جامعه پزشکان، روانشناسان و جامعه .07

  ؛رگذار و مفید برای جامعهبرای خلق تولیدات هنری اث

 ؛یامحتوا در حوزه سواد رسانه دیتول یهاتیو ظرف دیاسات یفعالساز .08

ریزی استفاده از ظرفیت امور موسیقی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و نمایش خانگی در دوران برنامه .09

  ؛کرونا، پس از رفع تعلیق فعالیت ها و دوران پسا کرونا

آستان ، در قم )س(تیاهل ب مهیآستانه مقدسه کر ،یمطهرآستان قدس رضو یهار حرمد نیحضور زائر تعلیق .21

و سایر امام زادگان واجب التعظیم و اطلاع رسانی دقیق متولیان به مراجع  )ع(یحسن میمقدس حضرت عبدالعظ

ازمان های مقدسه و سو مردم درخصوص محدودیت بقاع متبرکه و اماکن زیارتی از طریق هماهنگی با آستان

 ؛اوقاف و امور خیریه

و  )س(و مراقد حضرت معصومه )ع(مضجع منور حضرت ثامن الحججایجاد امکان زیارت مجازی در اماکن زیارتی  .20

از طریق هماهنگی با سازمان اوقاف و  و سایر امام زادگان واجب التعظیم سراسر کشور )ع(میحضرت عبدالعظ

 ؛امور خیریه

 ؛ارتی پس از بازگشاییگند زدایی مستمر تمام مراکز زی .22

 ؛های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر در دوران پسا کرونامدیریت پژوهش .23

 سسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر تا اطلاع ثانوی و ؤهای آموزشی حضوری متعلیق فعالیت .24

 ؛های ابلاغی پس از بازگشاییدستورالعملپیاده سازی 

و هنری مساجد در راستای اقدامات محله محور و مسجد محور مقابله با های فرهنگی استفاده از ظرفیت کانون .25

  ؛بیماری کرونا

در  ، درمان و آموزش پزشکیاجرای کلیه راهنماهای ابلاغی مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و وزارت بهداشت .26

 ؛ها با هماهنگی صنف مربوطهچاپخانه

 .وناکربیماری  سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .27

 

 

  

 

 

 

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 بخش دوم



 

 
26 

 

 

 

 

«وزارت کشور»  

 ونظامی  اتیـطالعا یهاهستگاد بین هماهنگی دیجاو ا رکشودر مشو آرا نظم ارستقرا و منیتا حفظو  تأمین .0

 ؛مرتبط با مدیریت بیماری کرونا نتظامیا

های سلامت مرزی های مستقر در مبادی ورودی شهرها، پایگاهتأمین امنیت ارائه دهندگان خدمت شامل گروه .2

 ؛هاشهری و مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستانو 

های در راستای آگاهی بخشی جامعه و حمایت از پویش سیاسی یهاتشکل و ابحزا فعالیتو هدایت  سازماندهی .3

 ؛ملی مدیریت بیماری کرونا

  ؛ای ملی و محلیهشهر و روستا در راستای آگاهی بخشی جامعه و حمایت از پویشسالمی ا یهاراشوسازماندهی و هدایت  .4

های ها در راستای حمایت از اقدامات و پویشها و بخشداریها، شهرداریها، فرمانداریسازماندهی استانداری .5

 ؛کرونا بیماری ثرمؤهای علوم پزشکی برای مدیریت دانشگاه

 ؛کنترل کرونا های به روز مدیریتیآموزش و توانمندسازی استانداران، فرمانداران و بخشداران در خصوص مهارت .6

 ؛تقویت همکاری بین استانی در راستای افزایش ظرفیت منابع انسانی و مادی .7

های های مادی، انسانی و معنوی برنامهو خیریه در راستای حمایتهای مردم نهاد های سازمانظرفیتبسیج  .8

 ؛کنترل بیماری کرونا

 در راستای هاانجام شده در تمام استان ها، مشکلات، تجربیات و اقداماتچالش کلیه تصمیمات،ستندسازی م .9

 ؛کرونابیماری ها در مدیریت استفاده از درس آموخته

های خدماتی، لجستیکی و مشاوره در حمایتهای مدیریت شهری و توانمندیها ظرفیت شهرداریساماندهی  .01

 ؛های ملیهای علوم پزشکی و نیز پویشای دانشگاه

 های عملالهای محلات در کلان شهرها برای اجرای دستورورایاریاستفاده از ظرفیت مدیریت محله و ش .00

 ، درمان و آموزش پزشکی؛وزارت بهداشت

 مورد نیاز در های اجتماعی و عملیاتی نمودن مقررات ملی فاصله گذاری فیزیکیکمک به اعمال محدودیت .02

 ؛برنامه کنترل بیماری

 ؛تای اجرای صحیح اصول بهداشتی دفن اجساد مشکوک و مبتلای قطعیهای اجتماعی در راستأمین امنیت و استفاده از ظرفیت .03

 نظارت بر مقابله بر احتکار اقلام و تجهیزات مورد نیاز کنترل بیماری )ماسک، دستکش، مواد گندزدا و  .04

 ؛ضد عفونی کننده و داروها(

داشت محیط( به خدمات بهداشتی درمانی )به ،های علوم پزشکیهای بهداشتی دانشگاههمکاری با معاونت .05

 ا کرونا؛مدیریت بیماری ب منظور تعطیلی ضربتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع بر اساس مصوبات کمیته ملی

کنترل دقیق و بستن مرزهای کشور و پیشگیری از هرگونه ورود غیر مجاز اتباع خارجی به ویژه در مرزهای  .06

 ؛شرقی و جنوب شرقی کشور

 .کرونابیماری  ستاد ملی مدیریت سایر موارد ابلاغی از طرف .07

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «گردشگریو  میراث فرهنگی، صنایع دستیوزارت »

های مراکز سیاحتی، اقامتی، تفریحی و گردشگری، نمایشگاه هایاعمال محدودیت بر سیاستگذاری و نظارت .0

  ؛سنتی و هنرهای دستی صنایع

 ؛ات ضروری و تعطیلی واحدهای اقامتی غیرمجازحمایت از فعال نگاه داشتن واحدهای مجاز منتخب برای ارایه خدم .2

های جدید جهت تشویق مردم به های جایگزین و ایجاد فرصتها، روشریزی برای  برای ایجاد مشوقبرنامه .3

 ؛کرونا بیماری انجام سفرهای همگانی و استفاده مضاعف از فضاهای ورزشی سیاحتی در دوره پس از بحران

ها و یندآابلاغ فروه شناسایی و برخورد با مسافران مشکوک به بیماری و پرسنل در خصوص نحآموزش کلیه  .4

 ؛اقدامات پیشگیرانه

و سایر رسانه همکاری صدا و سیما با  کشور وهای تاریخی ها و جاذبهموزه گردشگری مجازی درایجاد امکان  .5

 ؛های جمعی و مجازی

در مراکز و اماکن  مدیریت بیماری کرونا اد ملیهای ابلاغ شده از ستنظارت بر اجرای راهنماها و دستورالعمل .6

 ؛ سیاحتی، اقامتی، ورزشی، پذیرایی، گردشگری و...

 ؛اردوهای دانشجویی و دانش آموزیو  نوروزیمراسم کلیه  ها براستمرار محدودیت .7

 یرابها از خدمات آن یمندمنظور بهرهمختلف به یها در شهرهاو هتل یمراکز اقامت یو معرف یسنج تیظرف .8

 تیریستاد مد ازیکرونا در صورت اعلام ن یماریب افتگانیکردن دوران نقاهت بهبود یسپرقرنطینه کردن و یا 

 ؛هاکرونا در استان یماریب

 ؛هاانجام نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات واصله بصورت ویژه برای اماکن اقامتی و هتل .9

 ؛پذیرایی بین راهیو مراکز  هامجتمع سیسات گردشگری خصوصاًأنظارت و بازرسی از تمامی ت .01

 ؛هاها، چادرهای خیابانی، زائرسراها و خوابگاهها، کمپینگممنوعیت اسکان نوروزی مسافران در خانه معلم .00

 ؛تعطیلی واحدهای غیرمجاز و همکاری با پلیس اماکن عمومی برای پلمپ اماکن اقامتی غیرقانونی و بدون مجوز .02

های الزام آور و قواعد سخت برای برای مدیریت و توجیه مدیران یزشی در کنار روشهای نرم و انگاتخاذ روش .03

 ؛سیساتأت

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .04

 

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «نفتوزارت »

ایمنی محیط زیست و  ارتقایهای اجرائی جهت حفاظت، ارتقای سطح سلامت، ها و دستورالعملتدوین رویه .0

 ؛جهت مقابله با بیماری کرونا د غیرعامل در صنعت نفتپدافن

 در صورت اعلام نیاز مورد نیاز برای مقابله با کرونا  ، نیروی انسانی، امکانات ترابری و...تجهیزاتتامین  .2

 مدیریت بیماری کرونا؛ ملی ستاد

 نا در صورت اعلام نیازهای بهداشتی درمانی وزارت نفت برای مقابله با بیماری کروبه اشتراک گذاری ظرفیت .3

 مدیریت بیماری کرونا؛ ستاد ملی

  مواد ضدعفونی کننده، اقلام بهداشتی، مواد اولیه مورد استفاده در تولید، لوازم حفاظت فردی و...تولید  .4

  ؛پژوهش و فناوری پتروشیمی های دانش بنیان وشرکت ،هاآزمایشگاه ظرفیت ازاستفاده  با

ثر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کلیه اماکن، ؤزامات پیشگیری و اقدامات مانجام عملیات ضد عفونی، ال .5

  ؛مطابق با اصول علمی سیساتأت ومراکز انتقال نفت 

 ؛به صورت مجازی و غیرحضوریجلسات برگزاری و حضوری های آموزشی دوره لغو کلیه .6

آموزش به کارکنان  ،ی مراکز انتقال نفتهاتوزیع مواد غذایی در آشپزخانه نظارت بر فرآیند تهیه، طبخ و .7

  ؛های اداری و کنترلها و خودروها، اتاقخوابگاه ،مورسراهاأآشپزخانه، گند زدایی م

 ؛های بنزین و گاز و رعایت اصول بهداشتیهای سوخت گیری پمپتشدید نظارت بر جایگاه .8

 های الکترونیک یا استمرارتحسابارسال قبوض و صور تعلیق صدور و وگاز تسلیم و توزیع قبض کامل حذف  .9

 ؛با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به مشترکان صورتحسابتعیین مهلت پرداخت 

ریزی اقدامات برای دوران بعد از بازگشایی های آموزشی دانشگاه صنعت نفت و برنامهاستمرار تعلیق فعالیت .01

 ، درمان و آموزش پزشکی؛و وزارت بهداشت بیماری کروناملی مدیریت  مراکز مطابق با راهنماهای ابلاغی ستاد

انرژی مانند عسلویه و... که دارای کارکنان و -انجام تدابیر پیشگیرانه بیماری کرونا در مناطق ویژه اقتصادی .00

 ؛کارگران ایرانی و خارجی هستند

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .02

 

 

 

 

 بخش دوم
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 «ونیروزارت »  

های گانه شرکت 23 خدمات انجام تمامی و آبفا ادارات و امور تمامی در مراجعین حضور استمرار تمهیدات عدم .0

  ؛های غیرحضوریآب و فاضلاب از طریق سامانه

های الکترونیک یا ارسال قبوض و صورتحساب تعلیق صدور و وو برق  تسلیم و توزیع قبض آبکامل حذف  .2

 ؛با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به مشترکان صورتحسابخت استمرار تعیین مهلت پردا

وجه به با ت ،کید بر تامین آب با فشار متعارف و پیشگیری از افت فشار و قطع آب در تمامی شهرها و روستاهاأت .3

 ؛های بهداشتی و افزایش مصرف آب در روزهای اخیرتوصیه

 سیسات آبی تا زمان پایان شیوع أترویجی از سدها و ت ممنوعیت بازدیدهای تفریحی، گردشگری علمی و .4

 ؛کرونا ویروس

 ؛پیامکی سامانه جمله از موجود هایتمامی ظرفیت از رسانی و هشدارهای بهداشتی اطلاع .5

نظارت مستمر بر تأمین آب آشامیدنی سالم و حفظ و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب آشامیدنی شهر و روستا  .6

 ؛میلی گرم در لیتر 5/1در حد حداقل 

مین مواد گندزدایی آب شرب روستاهایی که شبکه آبرسانی خودگردان دارند یا فاقد شبکه آبرسانی أریزی تبرنامه .7

  ؛مناسب می باشند

سسه آموزش عالی علمی ؤهای آموزشی دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور( و ماستمرار تعلیق فعالیت .8

ریزی اقدامات برای دوران بعد از بازگشایی مراکز مطابق با راهنماهای ابلاغی امهکاربردی صنعت آب و برق و برن

 ، درمان و آموزش پزشکی؛و وزارت بهداشت مدیریت بیماری کرونا ستاد

 . کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 «رانیا یاسلام یجمهور یانتظام یروین »

ام و انج یو درمان یکشف اقلام بهداشت ،نیتکرحم یانبارها ،اماکن، از افراد محتکر رهگیریو  یاشراف اطلاعات .0

 ؛هییبه قوه قضا یو معرف یاقدامات انتظام

ی هادستورالعملهای آموزشی بدو خدمت سربازان و با رعایت اصول بهداشتی مطابق با اعمال محدودیت بر دوره .2

 ابلاغی؛

ری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی و کارکنان شاغل در نیروی انتظامی و های آموزشی حضوتعلیق کلاس .3

  ؛های مجازیاجرای دوره

 تمدیری یستاد مل ریاز سلامت مردم براساس تداب انتیبه منظور ص یو تجمع یکیتراف یهاتیمحدود یاجرا .4

 ؛کرونا بیماری

به منظور مقابله با  گانیآموزش هم یراستا در... هنر و  یناج ی،مجاز یفضا ،مایصدا و س تیاستفاده از ظرف .5

  ؛کرونا روسیو

)مطابق با  قاچاق یکالاها ایمجاز و  ریاز ورود افراد غ یریشگیو پ یو خاک یآب یاز مرزها یحراست و نگهبان .6

  ؛ها و معیارهای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونادستورالعمل

 ؛هاها وپایگاهر در مبادی ورودی شهرها و بیمارستانهای مستقمین امنیت ارایه دهندگان خدمات و گروهأت .7

 ؛عمومی مراکز در ایقرنطینه هایکنترل تشدید و هافرودگاه و بنادر جمله از ورودی مبادی کنترل .8

 و برخورد بازدارنده درباره انتشار و بازنشر اخبار جعلی و شایعات مخرب، صیانت از سلامت فضای روانی جامعه .9

 ؛فتا کرونا توسط پلیسبیماری مربوط به  یمجاز مجرمین فضای

 های بهداشتی درمانی بهداد ناجا در صورت اعلام نیاز های بیمارستانی و سایر ظرفیتافزایش ظرفیت تخت .01

  ؛ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

امعه های موجود نیرو متناسب با نیازهای جهای غیر حضوری در زیرساخته مشاورهئتقویت و ظرفیت سازی ارا .00

 ؛در خصوص بیماری کرونا

 و فضای مجازی؛ های پلیس فتا برای پیشگیری از جرایم اینترنتیتقویت فعالیت .02

  .کرونابیماری  سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .03
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 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 « وزارت ورزش و جوانان »    

ی متناسب با مصوبات او حرفه یانهمگ ،یورزش قهرمان یهای، مسابقات و گردهمائهانی، تمردادهایتعلیق رو .0

 ؛ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 اتمیتصم یو نظارت بر حسن اجرا یدولتریو غ یورزشی دولت یهاها، اماکن و باشگاهمجموعه تیفعال تعلیق .2

 ؛متناسب با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گرفته شده

ها جهت بهره برداری برای نقاهتگاهموجود  یهاتیو ظرف یزشور یهاها، سالناعلام مشخصات اماکن، خوابگاه .3

  ؛کرونا مدیریت بیماری یاستان یو ستادها یبه ستاد مل

 ؛مایصدا و س یهمکار با خانه و خانواده طیمتناسب با مح یورزش یهاساخت برنامهریزی جهت برنامه .4

و ایجاد سامانه پرسش و  نیآزمون آنلا ف،ویژه جامعه هدکرونا بیماری مقابله با مجازی  یدوره آموزش نیتدو .5

 ؛پزشکی ورزشی ونیفدراس تیدر سا نیپاسخ آنلا

های تحت و مجموعه هاونیفدراسادارات کل و  یبرا یبه منظور اطلاع رسان یمجاز یفضا یهاگروه جادیا .6

  ؛پوشش

زش کارکنان وزارت ور و هاونیورزشکاران، پرسنل فدراس یبرا یو غربالگر نهیمعا یتخصص میتشکیل و اعزام ت .7

 و جوانان

های ورزشی به منظور مقابله ها و نخبهچهره ،مردم نهاد جوانان یهاو بکارگیری ظرفیت سازمان یتوانمندساز .8

های نقدی با هماهنگی ستاد ملی های ملی و استانی و نیز جمع آوری کمک، تقویت پویشکرونابیماری با 

 ؛کرونا بیماری مدیریت

 ورزشی یهاها، اماکن و باشگاهمجموعه یلیاز تعط یناش یکاهش فشار اقتصاد یبرا ای اثربخشاتخاذ راهکاره .9

  ؛های ذیربطبا هماهنگی با نهادها و دستگاه

  .کرونا بیماری سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت .01
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 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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عمومی و اختصاصی مذکور در ابلاغیه را  تکالیفو  اقدامات، فوظایاند تمامی های اجرایی موظفدستگاه

 به تفکیک، مطابق جدول زیر تبدیل به برنامه عملیاتی نمایند.

 : چارچوب تدوین برنامه عملیاتی1جدول شماره 

 

 

 وظیفه/

 اقدام/

 تکلیف

 

  شماره

  عنوان

  مسئول سازمانی

شماره 

 فعالیت
 مجری  فعالیت

 محدوده زمانی 

)زمان شروع و 

 اتمام(

محل 

 انجام
 ناظر

 بودجه 

مورد 

 یاز)ریال(ن

 توضیحات
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 الزامات 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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ها و نهادها در راستای برنامه عملیاتی و سازمان های اجراییاین جدول مربوط به گزارش عملکرد دستگاه

تدوین شده می باشد. لازم است این فرم به صورت هفتگی برای تمامی وظایف، اقدامات و تکالیف تکمیل 

 و به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال گردد. 

 گزارش عملکرد: 2جدول شماره 

 مسئول اقدام وظیفه/اقدام/تکلیف ردیف

شاخص 

ی کلید

 عملکرد

مقدار 

 هدف
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 شده

 های اجراچالش

 و 

 پیشنهادی کارهایراه
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