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هب انم خدا
«بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری»
پیرو بخشنامه شماره  290823مورخ  1399/06/05این سازمان و با توجه به بند ( )6مصوبات چهلمین جلسه ستاد ملّی
مدیریت کرونا مورخ  1399/7/19که به شرح زیر به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده است :

 -6مقررات استفاده از ماسک در اماکن دولتی و اجرایی تهران
 -6/1مسئوالن ادارات و مأموران حراست ،نگهبانی ها و مسئوالن کنترو ورود و ورور در کلیه دستگاههای
حکومتی و عمومی غیردووتی موظف هستند از ورود مراجعان و کارکنانی که از ماسک بهداشتی استفاده نمی کنند
جلوگیری نمایند.
 -6/2عموم مراجعه کنندگان می توانند ناظران بهداشتی را نسبت به اعالم شکایت از عدم رعایت مقررات
بهداشتی یا ارزیابی وود از میزان رعایت دستوراوعمل های بهداشتی و ضوابط ابالغی در دستگاههای حکومتی و
عمومی غیردووتی مطلع نمایند.
 -6/3درصورتیکه بازرسان بهداشتی و مسئوالن ذی ربط با توجه به گزارش ها و ارزیابی های دریافتی از مردم و
بازرسی های نوبه ای و سرزده ،بی مباالتی کارکنان مسئوو ورود و ورور به ادارات (حراست ،نگهبانی و نظایر آن) را
گزارش کنند ،مجازات های مقرر در مصوبه جلسه سی و سوم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ( 1399/5/25موضوع
بخشنامه شماره  290823مورخ  1399/6/5سازمان اداری و استخدامی در مورد واطیان اعماو وواهد شد.
 -6/4درصورتیکه بازرسان بهداشتی یا حراست ها با توجه به گزارش ها و ارزیابی های دریافتی از مردم و بازرسی های
نوبه ای و سرزده ،بی مباالتی مدیران واحدهای اداری را در رعایت ضوابط ابالغی و پروتکل های بهداشتی گزارش
کنند؛ پرونده واطیان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری منعکس وواهد شد.

موارد زیر جهت اجرا ابالغ می گردد :
 -1مسئوالن ادارات ،مأموران حراست و نگهبانی و مسئئوالن کنتئرو ورود و وئرور در کلیئه ادارات دووتئی و موسسئات
عمومی غیردووتی موظفند از ورود مراجعان و کارکنانی که از ماسک بهداشتی استفاده نمی کنند به محیط های اداری
جلوگیری نمایند .هرگونه ارائه ودمات به اینگونه مراجعان نیز توسط مسئوالن و کارکنان ادارات ممنوع می باشد.
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 -2درصورت مشاهده هرگونه بی مباالتی مسئوالن ادارات و کارکنان مسئوو ورود و ورور به ادارات و یا دریافت گزارش
عدم رعایت بند فوق از سوی بازرسان بهداشتی و مسئوالن ذیربط ،مجازات های مقئرر در بنئد ( )1بخشئنامه شئماره
 290823مورخ  1399/6/5این سازمان در مورد واطیان اعماو وواهد شد و درصورتی که عدم رعایت ضوابط ابالغی
ناشی از بی مباالتی مدیران و مسئوالن واحدهای اداری باشد ،پرونئده آنئان بئه هیئأت رسئیدگی بئه تخلفئات اداری
منعکس وواهد شد.
 -3مقامات موضوع ماده ( )12قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مسئوالن و مدیرانی کئه اوتیئارات موضئوع مئاده ()12
برای اعماو مجازات ها به آنان تفویض شده است و هیأت هئای رسئیدگی بئه تخلفئات اداری دسئتگاههای اجرایئی
موظفند وارر از نوبت به گزارش های مربوط به تخلفات موضوع ایئن بخشئنامه و بخشئنامه شئماره  290823مئورخ
 1399/6/5رسیدگی و گزارش اقدامات وود را به صورت ماهانه از طریق مسئووین هماهنگی هیأت های دسئتگاه بئه
دبیروانه هیأت عاوی نظارت ارساو نمایند.
 -4این بخشنامه در کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها ،موسسات و شرکت های دووتی و واحدهای تابعه آنها که در تهران
بزرگ مستقر هستند و ادارات کل استان تهران و دیگر ادارات و واحدهای اداری مستقر در شهر تهران الزم االجرا
بوده و مسئوویت اجرای آن برعهده مدیران و مسئووین ادارات در سطوح مختلف و واحدهای حراست وواهد بود.

جمشید انصاری

رونوشت:
-

جناب آقای دکتر واعظی رییس محترم دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد جهت استحضار.
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.
جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار.
جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطالعات جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم.
جناب آقای محسنی بندپی استاندار محترم تهران جهت اطالع و اقدام الزم.
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