
بسمه تعالی

جدول ارزیابی روند اجرای مصوبات ۴۱ جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مرتبط با

اتاق اصناف ایران

آخرین وضعیت اجرای مصوبات/ موانع 

ومشکالت موجوددرمسیر اجراء
مفاد مصوبه ابالغی

شماره وتاریخ

برگزاری جلسه 

ستاد

ردیف

۱- تشديد نظارت دستورالعمل هاي 

بهداشتی:

به منظور ارتقاي رعايت پروتكل هاي 

بهداشتی در كشور وزارت بهداشت،درمان و 

آموزش پزشكی اقدامات ذيل را معمول 

نمايد:

۱-۱-كميته نظارت بر پروتكل ها موضوع 

دستورالعمل فرايند نظارت بر اجراي 

پروتكل هاي بهداشتی (الزامات سالمت 

محيط وكار) مديريت بيماري كرونا (كه در 

بيست و هشتمين جلسه ستاد ملی مورخ 

۹۹/۰۴/۲۱ به تصويب رسيده) نسبت به 

برگزاري دوهفته يك بار جلسات اقدام و 

گزارش آن را در جلسات كميته امنيتی 

اجتماعی و انتظامی ارائه نمايد . كميته هاي 

نظارت استانی گزارش نظارتی را به صورت 

هفتگی به معاونت بهداشت ارسال نمايد .

۲-۱- به منظور اثر بخشی نظارت ها و 

نمايان شدن اقدامات صورت گرفته كميته 

نظارت در خصوص معرفی استان ها و 

همچنين دانشگاه هاي علوم پزشكی كه در 

جلسه سی 

ونهم

۱۳۹۹/۷/۱۲

۱



 در پاسخ به بند ۱-۴: پیرو مذاکرات 
انجام شده با آقای دکتر رئیسی 
معاونت محترم بهداشت ، اتاق اصناف 
ایران پیشنهاد میدهد که محتوای 
کدهای QR تغییر کرده و موارد 
جدیدی به آن اضافه شده و با فرمتی 
یکسان با چاپ لوگوهای وزارت 
بهداشت و اتاق اصناف ایران توسط 
واحدهای صنفی چاپ شده و در محل 
مناسب نصب شود.از سویی اتاق 
اصناف ایران از ابتدای ورود بیماری 
کرونا کلیه واحدهای صنفی کشور را 
ملزم به استفاده از QRcode وزارت 
بهداشت نموده و همین امر مرتباً از 
طریق اتاق های اصناف سراسر کشور 

پیگیری شده است. 

در پاسخ به بند۱-۵: اتاق اصناف ایران 
درابالغیه ای کلیه واحدهای بازرسی را 
ملزم کرده که در گشت های مستقل 
و یا مشترک عالوه بر بررسی مسائل 
جاری صنفی موارد بهداشتی از جمله 
الزام به استفاده از ماسک توسط 
شاغلین در واحدهای صنفی و 
مراجعین، تهویه مناسب واحد صنفی، 
رعایت فاصله اجتماعی و عدم ازدحام، 
استفاده از کارتخوان و عدم دریافت 
پول نقد را مورد تاکید قرار داده است.

انجام فعاليت ها، عملكرد مطلوب يا ضعيف 

داشته اقدام تا تقدير /تذكر از سوي كميته 

اجتماعی و انتظامی صورت پذيرد .

۳-۱- كميته نظارت تمهيدات الزم جهت 

استفاده حداكثري از ظرفيت نيروي انتظامی ، 

بسيج و بازرسان اتاق هاي اصناف اتخاذ و 

برنامه اجرايی را جهت تصويب به كميته 

اجتماعی و انتظامی ارائه نمايد .

۴-۱- وزارت بهداشت درمان و آموزش  

پزشكی ،وزارت صمت و اتاق اصناف ايران 

نسبت به ايجاد مكانيسم گزارشگيري مردمی 

 با هدف كمك به QRاز طريق اسكن كدها 

فرايند نظارتی اقدام نمايد .

۵-۱-اتاق اصناف ايران با همكاري اتاق 

هاي استانی ، اتحاديه ها و وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشكی برنامه اجرايی 

زمانبندي شده نحوه و چگونگی ارتقاء اجرا 

و نظارت پروتكل هاي بهداشتی استفاده از 

ماسك و رعايت فاصله گذاري را تهيه و 

ظرف دو هفته به كميته نظارت ارائه كند تا 

ابالغ گردد.

۶-۱- با عنايت به كاهش رعايت 

پروتكل هاي بهداشتی در برخی استان ها 

(زير ۶۰%) كميته نظارت به صورت مكتوب 

از آنها برنامه زمانبندي شده ارتقاء رعايت 

پروتكل ها استفاده از ماسك و فاصله 



گذاري اجتماعی تا ميزان ۸۰% را اخذ و 

جهت تصويب به كميته امنيتی اجتماعی و 

انتظامی ارائه نمايد .

۲-برنامه تشديد نظارت ويژه تهران

در راستاي اجراي بند اول مصوبات سی و 

هشتمين جلسه ستاد ملی مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ 

مبنی بر تهيه برنامه ويژه ارتقاء استفاده از 

ماسك و رعايت فاصله گذاري اجتماعی در 

اماكن و حمل و نقل عمومی در تهران 

بزرگ دستورالعمل پيوست در جلسه به 

تصويب رسيد .

۱-۲- كليه شهروندان در هنگام خروج از 

منزل از ماسك استفاده نمايند .

۲-۲- افراد مختلف در تهران جريمه شوند و 

با متخلفين برخورد قانونی صورت گيرد.

ناجا با كمك بسيج در اجراي آن فعال شوند 

.

۳-۲- چگونگی جرائم و نحوه اجرا در 

كميته اجتماعی انتظامی تعيين و در جلسه 

ستاد به تصويب برسد.

۴-۲- به منظور تحقق برنامه ويژه خاص 

تهران بزرگ اصناف در صورت عدم توجه 

به اخطارهاي صادره به مدت يك هفته 

پلمپ

 می شوند .

جلسه سی و 

نهم

۱۳۹۹/۷/۱۲

۲



۵-۲- همه بخش هاي خدماتی دولتی و غير 

دولتی موظف است از ارائه خدمت به 

كسانی كه از ماسك استفاده نمی كنند 

خودداري كنند متخلفين مجازات می شوند .

۱- افزایش کمیت وکیفیت غربالگری درتهران :

۱-۱- وزارت بهداشت، درمان وآموزش 

پزشكی موظف است، با افزايش سريع 

كميت وكيفيت غربالگري با اضافه شدن 

۱۰۰۰۰ تست در روز، نسبت به روزهاي 

گذشته (۱۰۰۰۰+۲۵۰۰۰) جهت شناسايی 

مبتاليان بهنگام كوويد ۱۹ وحامالن بدون 

عالمت ويروس كرونا اقدام نمايد.

۱-۲- كليه مراكزتشخيصی وآزمايشگاهی 

خصوصی– دولتی – دانشگاهی ونظامی 

موظف هستند مشخصات كسانی را كه 

حامل ويروس هستند درسامانه يكپارچه 

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی 

ثبت كنند.

۱-۳- مراقبان سالمت وزارت بهداشت 

موظف هستند، مراتب را به خانواده ومحل 

كارمبتاليان اعالم نموده ومبتاليان را به 

قرنطينه خانگی يا عمومی هدايت كنند.

۱-۴- مراقبان سالمت، مسئول نظارت بر 

استقراردائمی مبتاليان درقرنطينه وكسب 

اطمينان از رسيدگی به نيازهاي ضروري آنان 

جلسه چهلم

۱۳۹۹/۷/۱۹ ۳



هستند.

۲- مقررات قرنطينه مبتاليان به كوويد ۱۹ 

درتهران

۱-۲- هركسی كه به هرطريق از ابتالي خود 

به بيماري كوويد ۱۹ آگاه شده بالفاصله 

مكلف است:

*ابتالي خود را به اعضاي خانواده، مديريت 

محل كار وسامانه وزارت بهداشت،درمان و 

آموزش پزشكی اعالم نمايد.

*برنامه كاربردي اعالم شده را بر روي 

گوشی همراه خود نصب نمايد.

*اطالعات خواسته شده را با دقت وصحت 

دراين برنامه كاربردي(ويا فرم مربوطه)وارد 

نمايد.

* در مدت تعيين شده مقررات قرنطينه را 

كامال رعايت كرده و ازمحل سكونت خود 

خارج نشود.

*درموارد ضروري فقط با هماهنگی 

راهنماي سالمت وزارت بهداشت، درمان 

وآموزش پزشكی از قرنطينه خارج شود.

۲-۲- تخلف از هريك ازتكاليف اين بند 

موجب جريمه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان         

می شود .

۳-۲- تكرارتخلف موجب تكرارجريمه                

می شود.

۴-۲- مرجع تشخيص تخلف براي اعمال 



در پاسخ به بندهای ۴-۱ و ۴-۲:  پیرو 
مذاکرات انجام شده با آقای دکتر 

رئیسی معاونت محترم بهداشت، اتاق 
اصناف ایران پیشنهاد می دهد که 
محتوای کدهای QR تغییر کرده و 

موارد جدیدی به آن اضافه شده و با 
فرمتی یکسان با چاپ لوگوهای وزارت 

بهداشت و اتاق اصناف ایران توسط 

جريمه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكی است.

۳- مقررات استفاده ازماسك ازخانه تا خانه 

در تهران:

۱-۳- همه افراد از ۱۸ سال به باال درشهر 

تهران موظف هستند در تردد درهمه                    

محيط هاي سرباز وسربسته عمومی از هنگام 

خروج ازخانه تا بازگشت به خانه از ماسك 

بهداشتی استفاده كنند.

۲-۳- اكيپ هاي نظارت و هشدار(مركب از 

نيروي انتظامی)، بازرسان بهداشتی ونيروهاي 

بسيج) موظف هستند درميادين ومعابر و 

اماكن پرازدحام، ورودي هاي ايستگاه هاي 

مترو، پايانه هاي حمل ونقل عمومی و مراكز 

خريد پررفت وآمد مستقرشده ونسبت به 

هشدار وتذكربه كسانی كه ازماسك استفاده 

نكرده اند و شناسايی متخلفان اقدام نمايند.

۳-۳- عدم استفاده ازماسك دربار اول 

موجب تذكرشفاهی، ثبت مشخصات و 

تاكيد به استفاده ازماسك و درمرحله بعد، 

موجب اعمال ۵۰ هزارتومان جريمه براي 

هرمورد مشاهده تخلف ميشود.
۴- مقررات استفاده ازماسك در واحدهای صنفی تهران:

۱-۴- مسئوالن همه واحدهاي صنفی 

موظفند عالمت ويژه رعايت استاندارد 

) را در ورودي واحد QR CODEبهداشتی را (



واحدهای صنفی چاپ شده و در محل 
مناسب نصب شود. از سویی اتاق 

اصناف ایران از ابتدای ورود بیماری 
کرونا کلیه واحدهای صنفی کشور را 
ملزم به استفاده از QRcode وزارت 
بهداشت نموده و همین امر مرتباً از 

طریق اتاق های اصناف سراسر کشور 
پیگیری شده است.

در پاسخ به بند۴-۳: نحوه برخورد و 
جریمه واحدهای صنفی که موارد 
بهداشتی مرتبط با کرونا را رعایت 

نمی کنند به کلیه واحدهای بازرسی و 
بازرسین آنها ابالغ شده است. 

صنفی خود نصب نمايند.

۲-۴- عموم مراجعه كنندگان می توانند با 

اسكن اين عالمت ناظران بهداشتی را نسبت 

به اعالم شكايت ازعدم رعايت مقررات 

بهداشتی با ارزيابی خود ازميزان رعايت 

دستورالعمل هاي بهداشتی، در واحدهاي 

صنفی مطلع نمايند.

۳-۴- بازرسان بهداشتی با توجه به گزارش 

و ارزيابی هاي دريافتی از مردم و بازرسی 

هاي نوبه اي وسرزده از واحدهاي صنفی و 

در صورت احراز بی مباالتی مسئوالن 

واحدهاي صنفی نسبت، به اعمال مقررات 

بهداشتی در مورد كاركنان ومراجعه كنندگان 

درمرتبه اول نسبت به تذكركتبی با درج 

درپرونده صنفی درمرتبه دوم اعمال جريمه 

به مبلغ سيصد هزار تومان ودر مرتبه سوم به 

مبلغ يك ميليون تومان ودرمرحله چهارم 

پلمپ واحد صنفی به مدت يك هفته اقدام 

می كنند.
۵- مقررات استفاده ازماسك درحمل و نقل عمومی 

تهران:

۱-۵-كليه شركت هاي اتوبوسرانی متولی 

همه انواع حمل ونقل عمومی مسافر درون 

شهري و بين شهري وكليه شركت هاي 

تاكسی رانی معمولی تلفنی واينترنتی موظف 

هستند عالوه براستفاده رانندگان خود از 



ماسك نسبت به استفاده سرنشينان ازماسك 

اطمينان حاصل نموده و از ارائه خدمت به 

مسافرينی كه رعايت مقررات بهداشتی را 

نمينمايند خودداري نمايند.

۲-۵- عموم مسافران می توانند ناظران 

بهداشتی را نسبت به اعالم شكايت ازعدم 

رعايت مقررات بهداشتی با ارزيابی خود از 

ميزان رعايت دستورالعمل هاي بهداشتی در 

حمل ونقل درون شهري وبين شهري مطلع 

نمايند.

۳-۵- وزارت بهداشت درصورت دريافت 

گزارش هاي مردمی يا بازرسی هاي نوبه اي 

وسرزده وتشخيص كوتاهی شركت هاي 

مسافربري وتاكسی رانی در رعايت                  

پروتكل هاي بهداشتی جريمه شركتی ۵۰۰ 

هزار تومان را اعمال می نمايد. جرائم 

مربوط به تخلفات اتوبوس هاي متعلق به 

شركت واحد اتوبوسرانی از شهرداري اخذ 

می شود .

پليس راهور موظف است درصورتی كه 

مشاهده نمايد، راننده تاكسی ازماسك 

استفاده نميكند در مرتبه اول نسبت به تذكر 

و در مراتب بعد نسبت به صدور قبض 

جريمه به مبلغ ۵۰ هزار تومان ودرصورتی 

كه مسافر از ماسك استفاده نكرده باشد، 

نسبت به صدور قبض ۲۰ هزار تومانی اقدام 



نمايد.

۴-۵- مسئوليت ارتقاي رعايت                   

دستورالعمل هاي بهداشتی دراتوبوسرانی 

تاكسيرانی و متروبرعهده شهرداري تهران 

است.
۶- مقررات استفاده ازماسك دراماکن دولتی و اجرایی 

تهران :

۱-۶- مسئوالن ادارات وماموران حراست و 

نگهبانی ها ومسئوالن كنترل ورود وخروج 

در كليه دستگاه هاي حكومتی وعمومی غير 

دولتی موظف هستند از ورود مراجعان و 

كاركنانی كه از ماسك بهداشتی استفاده 

نميكنند جلوگيري نمايند.

۲-۶- عموم مراجعه كنندگان می توانند 

ناظران بهداشتی را نسبت به اعالم شكايت 

از عدم رعايت مقررات بهداشتی با ارزيابی 

خود ازميزان رعايت دستورالعمل هاي 

بهداشتی و ضوابط ابالغی در دستگاه هاي 

حكومتی و عمومی غيردولتی مطلع نمايند.

۳-۶- درصورتی كه بازرسان بهداشتی 

ومسئوالن ذي ربط با توجه به گزارش ها و 

ارزيابی هاي دريافتی از مردم وبازرسی هاي 

نوبه اي وسرزده بی مباالتی كاركنان مسئول 

ورود و خروج به ادارات(حراست – 

نگهبانی ونظايرآن) را گزارش كنند مجازات 

هاي مقرر در مصوبه جلسه سی وسوم ستاد 



ملی مديريت كرونا مورخ ۹۹/۵/۲۵ 

(موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ 

۹۹/۶/۵ سازمان اداري واستخدامی درمورد 

خاطيان اعمال خواهد شد.

۴-۶- درصورتی كه بازرسان بهداشتی يا 

حراست ها با توجه به گزارش ها و                  

ارزيابی هاي دريافتی ازمردم و بازرسی هاي 

نوبه اي وسرزده بی مباالتی مديران 

واحدهاي اداري را در رعايت ضوابط 

ابالغی و    پروتكل هاي بهداشتی گزارش 

كنند.پرونده خاطيان به هيئت رسيدگی به 

تخلفات اداري منعكس خواهد شد.


