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هب انم خدا
« بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری»
پیرو مصوبات ابالغی ستاد ملّی مدیریت کرونا و بخشنامه های شماار  724555ممور  1398/12/12و شماار 99778
مور  1399/3/7این سازمان ،متأسفانه گزارش همای نامار ی وزارت باداشمت ،درممان و ممموزش پزشمای از ن مو ر ایمت
دستورالعال «الزامات سالمت محیط کار و کار در محیط اداری» حاکی از کاهش ر ایمت االمله گمیاری ،اسمتفاد از
ماسک و سایر ضوابط ابالغی در طول یااا اخیر در ادارات دولتی می باشد بگونه ای که الو بمر کارکنمان ،میمزان ر ایمت
ضوابط ابالغ ی از سوی مراجعان به ادارات نیز کاهش داشته و از سوی مدیران و مسئوالن ادارات اهتاام الزم و جمدّی در ایمن
موارد مالحاه نای شود.
درنتیجه این کو اهی ،کم وجای ،شاخص های ر ایت ضوابط ابالغی و بمه لمورت خماس اسمتفاد از ماسمک وسمط
کارکنان و ارباب رجوع و ر ایت االله گیاری اجتاا ی در اعالیت ها و ارائه خدمات اداری در طول یااما گیشمته از بمیش از
 %90به حدود  %80کاهش یااته است.
لیا ،ضان وجه دادن مجدد مدیران و مسئوالن ادارات درخصوس برنامه ریزی و اقمدام جمدّی درزمینمه ار ماخ شماخص
ر ایت ضوابط ابالغی از سوی ستاد ملّی مدیریت کرونا ،سازمان اداری و استخدامی کشور ،وزارت باداشت ،درممان و ممموزش
پزشای ،وزارت کشور و استانداری ها ،مجدداً بر موارد زیر أکید می نااید :
 -1کلیه مدیران و مسئوالن ادارات موظفند با هاااری وزارت باداشت ،درمان و ممموزش پزشمای ادانشمگاهاای لموم
پزشای و خدمات باداشتی و درمان) نسبت به مموزش و وجیمه کارکنمان درخصموس الئمم ،شمرایط و وییگیامای
بیااری کرونا و انجام اقدامات پیشگیرانه برای دم ابتال به بیااری اقمدام ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ بیاماری را بمین کارکنمان خمود
مستاراً پایش ناایند و ضان رسیدگی به وضعیت اارادی که دارای الئم ابتال به بیااری هسمتند از حومور منمان در
م یط کار جلوگیری کنند.
 -2ر ایت دستورالعال گام دوّم مبارز با ویروس کووید  19-در زمینه «الزامات سالمت م یط و کمار در م میط اداری»
که طی نامه شاار  100/127مور  1399/01/18از سوی وزیر م ترم باداشمت ،درممان و ممموزش پزشمای لمادر
گردید است و سایر دستورالع ال های پیروی من در م یط های اداری الزامی است .به لورت خاس الزم است موارد
زیر از سوی مدیران و مسئوالن اداری مورد اقدام و مراقبت قرار گیرد :

خیابان شهید مطهری-بعد از چهارراه مفتح-خیابان جهانتاب-پالک  44و 46

مرکز تلفن85350:

دورن گار85353000:

کدپستی1576613913:

ش ش4412426 :

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

338028

اترخی انهم :

1399/06/30

ویپست :

ندارد

 -2/1اماانات باداشتی مورد نیاز برای گندزدایی م یط های اومی و أمین باداشت اردی کارکنمان و مراجعمان
أمین و در دسترس قرار گیرد.
 -2/2کلیه کارکنان و ارباب رجوع در م یط کار از ماسک استفاد ناایند.
 -2/3با استفاد از اماان ارائه خدمات بمه لمورت الاترونیامی و یما از طریم میمز خمدمت ،خمدمات ممورد نیماز
ارباب رجوع ارائه و از مراجعه ارباب رجوع به ادارات جلموگیری گمردد بمه ن موی کمه جمز در مموارد کمامالً
اجتناب ناپییر ضرور ی بر مراجعه و حوور ارباب رجوع به ادارات نباشد.
 -2/4در لورت اجتناب ناپییر بودن حوور ارباب رجوع در ادارات ،از طرق مناسب از قبیل نوبت دهی برای حومور
در ادارات ،حیف مراحل و ارایندهای غیرضرور با هدف کاستن از زمان ارائه خدمات و انجام بخشی از امور از
طری پست و سایر روش های غیرحووری ،االله گیاری اجتاا ی را ر ایت ناایند.
 -2/5از ارائه خدمات به مراجعان ادارات که ضوابط ابالغی ستاد ملّی مدیریت کرونا را ر ایت نای کنند ،به ویی کسانی کمه
از ماسک استفاد نای کنند ،خودداری شود.
 -3با وجه به ایناه دم ر ایت ضوابط و دستورالعال های ابالغی ،لرانار از مسیب به کارکنان ادارات و ارباب رجوع ،
موجب شیوع و گسترش بیااری و به خطر ااتادن سالمتی محاد جامعه می گردد .الزم است مدیران به لورت جدّی با
خلفات احتاالی کارکنان در این زمینه اقدام و براساس بخشنامه شاار  290823مور  1399/6/5این سازمان نسبت
به ا اال مجازات های پیش بینی شد اقدام کنند.
امید است که با اهتاام و الش هاه کارکنان ،مدیران و مسئوالن ادارات شاهد بابود شاخص های ر ایت ضوابط ابالغی
در م یط اداری و أمین سالمتی منان و ارباب رجوع در م یط کار باشیم.

جمشید انصاری

رونوشت:
 جناب مقای دکتر وا ای رییس م ترم داتر رییس جااور و سرپرست نااد جات است وار ریاست م ترم جااوری اسالمی ایران جناب مقای دکتر ناای ,زیر م ترم باداشت ،درمان و مموزش پزشای جات است وار. جناب مقای دکتر رحاانی اولی وزیر م ترم کشور جات است وار. -معاونت نوسازی اداری جات اطالع و اقدام الزم.
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