ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف عمومی:
 تشکیل کمیته سازمانی مرتبط با مدیریت بیماری کرونا در سطح ملی و مترادف استانی
 تدوین برنامه عملیاتی متناسب با اقدامات تعریف شده در برنامه تقسیم کار ملی و مشارکتهای بین بخشی مقابله با بیماری کرونا
 اجرای کلیه مصوبات ستادهای ملی و استانی
 انجام اقدامات سلامت محور و جامعه محور کارکنان ،خانواده آنها و گروههای آسیب پذیر در راستای اقدامات بهداشتی و درمانی
و ارایه بسته های خدمتی و حمایتی
 استقرار تیم عملیات بسیج ادارات و سازمان ها در جهت غربالگری و شناسایی افراد علامت دار (پرسنل و مراجعین) در ورودی
ادارات و سازمانها (بر اساس دستورالعمل بسیج ملی مبارزه با کرونا)
 اجرای برنامه های مرتبط با مدیریت استرس و حمایتهای روحی روانی پرسنل و خانواده آنها
 ابلاغ کلیه راهنماها و دستورالعمل های ستاد ملی مدیریت کرونا و وزارت بهداشت به واحدهای تابعه در سطح ملی و استانی
 نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه ها ،دستورالعمل ها ،مصوبات و برنامه عملیاتی و ارسال گزارشات مستمر نظارتی به ستاد ملی و استانی
 آموزش کلیه کارکنان سازمان متبوع در جهت ارتقاء سطح مهارتها ،معلومات عمومی و دانش حرفهای مربوط به ویروس کرونا
در برنامه های آموزشی و ضمن خدمت با استفاده آموزش های مجازی ،شبکه های اجتماعی و مجازی با هدف اصلاح نگرشها
و تغییر رفتارها
 اعمال محدودیت در دوره های آموزشی حضوری و برگزاری به صورت مجازی و غیر حضوری تا اطلاع ثانوی
 تشکیل جلسات به صورت غیر حضوری و ویدئو کنفرانس و نشست های خیلی ضروری با رعایت فاصله ،استفاده از ماسک،
تهویه فضا و اقدامات احتیاطی
 استقرار نظام بهداشت ساختمان از قبیل تهویه مناسب ،دفع بهداشتی پسماندها ،تامین صابون و دستمال توالت و نظافت
سرویس های بهداشتی و جداسازی محیط داخلی کارکنان
 تامین اقلام بهداشتی و حفاظت فردی مناسب برای پرسنل و کارکنان (ماسک و محلول ضد عفونی کننده دست)
 گندزدایی و ضدعفونی مستمر کلیه وسایل ،تجهیزات و فضاهای تحت مجموعه مطابق با دستورالعملهای ابلاغی
 مستندسازی کلیه اقدامات سازمان در راستای ثبت درس-آموخته ها و تدوین پروتکل پاسخ سازمانی به تهدیدات آینده
 تعیین رابط به منظور برقراری ارتباط با ستاد ملی ،دانشگاه های علوم پزشکی استان و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها
 تهیه بروشورهای مجازی با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و انتشار در فضاهای مناسب بر اساس راهنماها و دستورالعمل های
ابلاغی
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نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 اشراف اطلاعاتی و رهگیری از افراد محتکر ،اماکن ،انبارهای محتکرین ،کشف اقلام بهداشتی و درمانی و انجام
اقدامات انتظامی و معرفی به قوه قضاییه
 اعمال محدودیت بر دوره های آموزشی بدو خدمت سربازان و با رعایت اصول بهداشتی مطابق با پروتکلهای مرتبط
 تعلیق کلاسهای آموزشی حضوری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی و کارکنان شاغل در نیروی انتظامی و
اجرای دوره های مجازی
 اجرای محدودیت های ترافیکی و تجمعی به منظور صیانت از سلامت مردم بر اساس تدابیر ستاد ملی
 استفاده از ظرفیت صدا و سیما ،فضای مجازی ،ناجی هنر و  ...در راستای آموزش همگانی به منظور مقابله با
ویروس کرونا
 حراست و نگهبانی از مرزهای آبی و خاکی و پیشگیری از ورود افراد غیر مجاز و یا کالاهای قاچاق (مطابق با
پروتکل ها و معیارهای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
 تامین امنیت ارایه دهندگان خدمات و گروههای مستقر در مبادی ورودی شهرها وبیمارستانها وپایگاهها
 کنترل مبادی ورودی از جمله بنادر و فرودگاه ها و تشدید کنترلهای قرنطینه ای در مراکز عمومی
 صیانت از سلامت فضای روانی جامعه ،برخورد بازدارنده درباره انتشار و بازنشر اخبار جعلی و شایعات مخرب و
مجرمین فضای مجازی مربوط به کرونا توسط پلیس فتا
 افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی و سایر ظرفیت های بهداشتی درمانی بهداد ناجا در صورت اعلام نیاز
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
 تقویت و ظرفیت سازی ارایه مشاوره های غیر حضوری در زیرساخت های موجود نیرو متناسب با نیازهای
جامعه در خصوص بیماری کرونا
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:

 استمرار استقرار پایگاه های امداد و نجات در مبادی ورودی و خروجی شهرها جهت انجام طرح غربالگری و
بیماریابی با همراهی بسیج و هماهنگی استانداران
 استقرار کمپ های اطلاع رسانی عمومی در سطح شهرها با همکاری بسیج و شبکه های بهداشت
 کمک به راه اندازی و تامین نیروهای بهداشتی درمانی نقاهتگاه ها و مراکز درمانی و نیز در اختیار قرار دادن
ظرفیت بیمارستان صحرایی در موارد لزوم
 جذب حداکثری کمک های دارویی ،تجهیزاتی و فنی از کشورهای دیگر ،فدراسیون جهانی و اعضا اتحادیه بین
المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی در راستای تامین دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز
بهداشتی ،درمانی و آموزشی کشور با هماهنگی ستاد ملی مدیریت کرونا
 جذب منابع نقدی و جنسی NGOها و مردم در سطح داخلی و خارجی در راستای مدیریت کرونا با هماهنگی
ستاد ملی مدیریت کرونا
 همکاری با وزارت بهداشت و درمان در توزیع اقلام بهداشتی و محافظتی در گروههای آسیب پذیر ،مناطق با
جمعیت آسیب پذیر ،مناطق محروم وکم برخوردار وحاشیه شهرها
 تقویت آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیت های موجود در راستای آموزش صحیح اصول خودمراقبتی و
قرنطینه به خانواده ها و افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی برای پیشگیری از بیماری
 توسعه مشارکت جوانان داوطلب تحت نظر اداره امورجوانان جمعیت ،جهت مشارکت در پویش هایی همچون
در خانه می مانیم و ...و نیز توانمند ساختن آنان جهت مشارکت در خدمات آموزش عمومی محلات و تولید
ماسک و دستکش و اقلام بهداشتی
 کمک به امر توانبخشی و ارایه خدمات اجتماعی درجهت تسکین آلام معلولین و جامعه تحت پوشش مبتلا به کرونا
 استمرار تغییر در خط تولید نساجی هلال در راستای تولید ماسک و گان و اقلام بهداشتی
 به اشتراک گذاری ظرفیت لجستیک جمعیت هلال احمر در مواقع اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت کشور
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 تﺄمین و حفﻆ امنیت و استقرار نظم و آرامش درکشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطﻼعـاتی نظامی و انتظامی مرتبط
با مدیریت بیماری کرونا
 تﺄمین امنیت ارائه دهندگان خدمت شامل گروه های مستقر در مبادی ورودی شهرها ،پایگاه های سلامت مرزی و شهری و
مراکز جامع خدمات سلامت و بیمارستان ها


سازماندهی و هدایت فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در راستای آگاهی بخشی جامعه و حمایت از پویش های ملی
مدیریت بیماری کرونا

 سازماندهی و هدایت شوراهای اسﻼمی شهر و روستا در راستای آگاهی بخشی جامعه و حمایت از پویش های ملی و محلی
 سازماندهی استانداری ها ،فرمانداری ها ،شهرداری ها و بخشداریها در راستای حمایت از اقدامات و پویش های دانشگاههای
علوم پزشکی برای مدیریت موثر کرونا
 آموزش و توانمندسازی استانداران ،فرمانداران و بخشداران در خصوص مهارتهای به روز مدیریتی کنترل کرونا
 تقویت همکاری بین استانی در راستای افزایش ظرفیت منابع انسانی و مادی
 بسیج ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و خیریه در راستای حمایت های مادی ،انسانی و معنوی برنامه های کنترل بیماری کرونا
 مستند سازی کلیه تصمیمات ،چالشها ،مشکلات ،تجربیات و اقدامات انجام شده در تمام استانها در راستای استفاده از درس
آموخته ها در مدیریت کرونا
 ساماندهی ظرفیت شهرداری ها و توانمندیهای مدیریت شهری در حمایت های خدماتی ،لجستیکی و مشاوره ای دانشگاههای
علوم پزشکی و نیز پویش های ملی
 کمک به اعمال محدودیت های اجتماعی و عملیاتی نمودن مقررات ملی فاصله گذاری اجتماعی ( Social Distancing
 )Protocolمورد نیاز در برنامه کنترل بیماری
 تﺄمین امنیت و استفاده از ظرفیت های اجتماعی در راستای اجرای صحیح اصول بهداشتی دفن اجساد مشکوک و مبتلای قطعی
 نظارت بر مقابله بر احتکار اقلام و تجهیزات مورد نیاز کنترل بیماری (ماسک ،دستکش ،مواد گندزدا و ضد عفونی کننده و داروها)
 همکاری با معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (بهداشت محیط) به 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 مرز های شرقی و جنوب
شرقی کشور
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 برنامه ریزی تامین کلیه اقلام بهداشتی ،تجهیزاتی از جمله دارو ،ماسک ،مواد ضدعفونی و گندزدایی مورد نیاز از
داخل و خارج کشور مطابق با اعلام نیاز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 به اشتراک گذاشتن ظرفیت های بانک صنعت و معدن و ...برای تأمین مالی تهیه و تولید تجهیزات و اقلام مرتبط
با برنامه کنترل بیماری کرونا
 ساماندهی و حمایت از مجموعه تولید صنعتی و کارگاهی کشور و مدیریت ظرفیت های تولیدی سازمانهای داوطلب
در حوزه اقلام بهداشتی ،ماسک ،لباس و دستکش و کنترل کیفی کالاها و لوازم تامین شده
 ابلاغ پروتکل ها و ضوابط بهداشتی مرتبط با فعالیت صنوف تولیدی و توزیعی در کشور و الزامی نمودن اجرای
دستورالعمل های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان توسط فروشندگان مواد غذایی ،نانوایی ها و رستوران ها و...
 برخورد با هرگونه احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و شوینده های مورد نیاز مردم و مبارزه با گرانفروشی
اقلام مرتبط مقابله با کرونا


تامین قطعات و ملزومات مورد نیاز ماشین آلات تولید ملزومات بهداشتی واحدهای تعطیل



ساماندهی و نظارت بر واحدهای فروش کالاهای بهداشتی ،تجهیزاتی و پزشکی و زنجیره توزیع کالاها

 صدور مجوزهای کوتاه مدت برای برخی از واحد های تولیدی و صنعتی جهت تغییر کاربری در خط تولید و تهیه
محصولات پزشکی مورد نیاز با هماهنگی وزارت بهداشت ودرمان و کنترل کیفی کالاها و لوازم تامین شده
 تسریع در فرایندهای مربوط به صدور گواهی های استاندارد اقلام و تجهیزات تولیدی داخل کشور و وارداتی و
اهدایی مرتبط با بیماری کرونا
 نظارت بر استمرار فعالیت شبکه های عرضه کالا بدون وقفه در توزیع مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم حتی در ایام تعطیل
 هماهنگی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و خیرین به منظور تأمین مالی تجهیزات و اقلام بهداشتی
 هماهنگی خدمات پشتیبانی از جمله تأمین خودروهای مورد نیاز واحدهای عملیاتی ،مطابق با اعلام ستاد ملی و استانی
 استمرار الزام تولیدکنندگان جهت همکاری با هیأت امنای صرفه جویی ارزی جهت خرید تمامی تولیدات
کارخانه ها و کارگاه های تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده و...
 هماهنگی با وزرات بهداشت در راستای رصد کالاهای ترخیص شده از گمرک
 ارائه راهکار جهت رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیبدیده متأثر از شیوع بیماری کرونا
 تقویت ذخایر استراتژیک مربوط به ماموریت وزارتخانه در شرایط اپیدمی بیماری کرونا
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:

 ساماندهی تعاونی های تولیدی در تولید اقلام بهداشتی و البسه و دستکش و ماسک با کیفیت و تعاونی های
توزیعی و خدماتی در توزیع مویرگی اقلام
 تبیین فرایندهای حمایتی و پرداخت وام و یارانه به تعاونی های تولیدی ،توزیعی و خدماتی شاغل در زمینه
تولید و توزیع محصولات در حوزه مقابله با بیماری کرونا با استفاده از بانک ها و صندوق های مرتبط با وزارتخانه
 استفاده از بستر پیامکی اطلاع رسانی وزارتخانه جهت آگاهی بخشی و پیام های هشدار دهنده در جامعه هدف
 استمرار تعویق رسیدگی های هیات های شورای حل اختلاف ،مجامع تشکل های کارگری و کارفرمایی ،حضور
و غیاب کارگران استفاده کننده از بیمه بیکاری و ...با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
 استمرار ارائه خدمات پزشکی و آموزشهای پیشگیرانه به بازنشستگان و سایر مجموعه های تحت پوشش
 استمرار تمدید اعتبار دفترچههای بیمه به منظور جلوگیری از مراجعه مستقیم مردم ،خدمات بیمهای،
متقاضیان بهره مندی از مزایای مستمری بازنشستگی و ...در ساختارهای مرتبط با وزارتخانه
 تقویت زیر ساخت الکترونیکی و مجازی و استمرار ارائه خدمات غیر حضوری در راستای کاهش جابجایی
جمعیت
 شناسایی اقشار کم درآمد از جمله کارگران و پرداخت بسته های حمایتی ویژه و جبران ضرر و زیان در
بازه زمانی اپیدمی کرونا
 برنامه ریزی پسا کرونا و کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی وروانی
 استمرار تعطیلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اجرای راهنماهای ستاد ملی پس از بازگشایی
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت آموزش وپرورش
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 استمرار تعلیق فعالیت مدارس و مراکز آموزشی پیش از دبستان تا اطلاع ثانوی و براساس مصوبه ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا
 نظارت بر تعطیلی کلیه موسسات خصوصی آموزشی تا اطلاع ثانوی و براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
 استمرار تعلیق برگزاری کلیه مسابقات و جشنواره های فرهنگی ،هنری ،علمی و حرفه ای معلمان و دانش آموزان
تا اطلاع ثانوی
 ظرفیت سازی و بهرهمندی از ظرفیت رسانه ملی و فنآوریهای نوین اطلاعاتی (آموزش مجازی و تعاملی) برای
آموزش دروس دانشآموزان  ،کودکان پیش از دبستان و بهره برداران موسسات خصوصی آموزشی مانند زبان
آموزان در منزل و کسب اطمینان از اقبال و فراگیری این آموزشها در بین آنها
 آموزش تمام ارکان مدرسه اعم از کادر مدیریتی ،کادر اجرایی ،معلمین ،مربیان بهداشت ،سرایداران ،نیروهای
خدماتی ،رانندگان سرویس ها و  ...در زمینه بهداشت فردی ،بهداشت محیط و پیشگیری از بیماری کرونا
 استقرار نظام فراگیر خدمات مشاوره غیرحضوری در راهنمایی دانشآموزان و خانوادهها به ویژه در زمینه ایجاد
آرامش در خانواده و همزیستی صحیح در زمان تعطیلی مدارس و اوقات حضور بیشینه در منزل و آموزش
مدیریت استرس ناشی از شیوع بیماری کرونا
 ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی ،آموزش تفکر و سبک زندگی ،برگزاری مسابقات و جشنواره های قرآنی
فرهنگی ،تربیتی ،مقالهنویسی ،نقاشی ،استنداب ،ایده های ناب و دابسمش در منزل ویژه دانشآموزان با استفاده
از ظرفیت های موجود در وزارتخانه به خصوص کانون پرورش فکری کودکان
 بهرهمندی از ظرفیت تشکل های معلمان ،تشکلهای دانشآموزی ،مربیان پرورشی مدارس در زمینه آموزش
عمومی و عندالزوم جذب کمکهای دانشآموزان ،معلمان و والدین
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 بهرهمندی از ظرفیت تشکلهای دانشآموزی به ویژه سفیران سلامت به منظور آموزش همسالان و اعضای
خانواده با استفاده از ظرفیت فضای مجازی (شبکه اجتماعی دانش آموزان-شاد) در خصوص پیشگیری و کنترل
بیماری کرونا ،روشهای سالم سازی منازل و فعال سازی آنان در پویش های در خانه بمانیم ،نه به سفر و...
 روانشناسی کودکان و نوجوانان در بستر نرم افزارهای ارزیابی غیر حضوری ،سلامت روانی و اجتماعی و ایجاد
شادابی و نشاط در برنامه های آموزشی و تربیتی غیر حضوری و آموزش غیر حضوری کنترل استرسهای
اجتماعی ناشی ازترس از بیماری دردانش آموزان
 جلب مشارکت انجمن های اولیا و مربیان به منظور همکاری در راستای اطلاع رسانی خانواده های دانش آموزان
و همچنین مشارکت در تأمین بخشی از نیازهای اجرای برنامه
 ترویج فعالیت حرکتی ورزشی قابل اجرا در خانواده به منظور حفظ سلامتی و توانایی ایجاد شادابی و نشاط در
منزل و تحکیم ارتباطات بین اعضای خانواده
 کمک به ستادهای استانی در زمینه ایجاد نقاهتگاه احتمالی و پیشبینی اماکنی برای استقرار داوطلبان ارائه
دهنده خدمات در صورت لزوم
 تدوین و ارایه بسته های خدمتی-حمایتی برای گروههای پرخطر کارکنان تحت پوشش وزارتخانه
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 نظارت بر تعطیلی و مسایل بهداشتی کلیه مراکز تجمع فرهنگی از قبیل سینماها ،تئاترها ،کتابخانه ها،
فرهنگسراها و...
 رصد ،گردآوری محتواهای رسانه ای مناسب و مرتبط با مدیریت بیماری کرونا و ظرفیت سازی به منظور
اشتراک و نشر حداکثری
 نظارت بر تعطیلی کلیه جشنواره های فرهنگی ،اجتماعی ،هنری وکنسرت ها تا اطلاع ثانوی
 همکاری و مشارکت درتدوین و تولید محتوای رسانهای مرتبط با بیماری کرونا
 مدیریت و پیاده سازی پویشها و تقویت پویشهای موفق به خصوص تعمیق پویشهای در خانه بمانیم ،سایه
همسایه و ...
 برنامه ریزی به منظور استفاده از ظرفیت خیرگزاری ها و مطبوعات در راستای پیشگیری از بیماری کرونا
 مدیریت فضاهای مجازی ،گروه های مرجع اجتماعی و ادمین کانال های شبکه های اجتماعی و رسانه ها به
منظور نشر یا بازنشر اخبار و محتواهای صحیح
 رصد و هماهنگی پاسخگویی به شبهات و اخبار جعلی با همکاری سایر دستگاهها
 اتخاذ راهکارهای مناسب برای جبران پیامدهای منفی تعطیلی فعالیتهای هنری ،سینمایی ...کشور
 تعامل با صدا و سیما و سایر رسانه ها در ساخت محتواهای آموزشی هنری ،فیلم های مستند ،برای تشویق
خانوادهها در ایجاد فضای بازی در خانه و کمک به نقشپذیری کودکان برای کاهش استرسها و تقویت پویش
بازی در خانه
 اشتراک رایگان منابع کتابخانه ای دیجیتال و محصولات فرهنگی برای عموم مردم
 راهبری و هماهنگی اطلاع رسانی رسانهها و مطبوعات در سطح ملی و استانی
 تولید برنامه های فاخر و ویژه با مشارکت شخصیت های محبوب هنری
 تهیه محتواهای آموزشی ،تبلیغی و اطلاع رسانی با همکاری شهرداری و نصب در مکان های عمومی ،جاده های
شهری و بین شهری
 تهیه بروشورهای مجازی با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و انتشار در فضاهای مناسب
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 تشکیل گروه های داوطلب از هنرمندان سینما ،تئاتر ،موسیقی و  ...و تهیه پیام های متناسب به منظور همکاری
مردم در کنترل و کاهش شیوع ویروس و انتشار درفضای مجازی
 ایجاد فضای تعاملی میان جامعه پزشکان ،روانشناسان و جامعهشناسان با هنرمندان محبوب و انجمنهای
هنری ،برای خلق تولیدات هنری اثرگذار و مفید برای جامعه
 فعالسازی اساتید و ظرفیتهای تولید محتوا در حوزه سواد رسانهای
 برنامه ریزی استفاده از ظرفیت امور موسیقی ،هنرهای تجسمی ،هنرهای نمایشی و نمایش خانگی در دوران
کرونا ،پس از رفع تعلیق فعالیت ها و دوران پسا کرونا
 تعلیق حضور زائرین در حرمهای مطهر آستان قدس رضوی ،آستانه مقدسه کریمه اهل بیت(س) در قم،
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و سایر امام زادگان واجب التعظیم و اطلاع رسانی دقیق متولیان
به مراجع و مردم درخصوص محدودیت بقاع متبرکه واماکن زیارتی از طریق هماهنگی با آستانهای مقدسه و
سازمان اوقاف و امور خیریه
 ایجاد امکان زیارت مجازی در اماکن زیارتی مضجع منور حضرت ثامن الحجج(ع) و مراقد حضرت معصومه(س)
و حضرت عبدالعظیم(ع) و سایر امام زادگان واجب التعظیم سراسر کشور از طریق هماهنگی با سازمان اوقاف
و امور خیریه
 گند زدایی مستمر تمام مراکز زیارتی پس از بازگشایی
 مدیریت پژوهش های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر در دوران پسا کرونا
 تعلیق فعالیت های آموزشی حضوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر تا اطلاع ثانوی و
پیاده سازی پروتکل های ابلاغی پس از بازگشایی
 استفاده از ظرفیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد در راستای اقدامات محله محور و مسجد محور مقابله
با بیماری کرونا
 اجرای کلیه راهنماهای ابلاغی مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و وزارت بهداشت در چاپخانه ها با هماهنگی
صنف مربوطه
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت نیرو
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:


استمرار تمهیدات عدم حضور مراجعین در تمامی امور و ادارات آبفا و انجام تمامی خدمات  ۳۲گانه شرکتهای
آب و فاضلاب از طریق سامانههای غیرحضوری



حذف کامل تسلیم و توزیع قبض آب و برق و تعلیق صدور و ارسال قبوض و صورتحسابهای الکترونیک یا استمرار
تعیین مهلت پرداخت صورتحساب به مشترکان با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا



تاکید بر تامین آب با فشار متعارف و پیشگیری از افت فشار و قطع آب در تمامی شهرها و روستاها ،با توجه به
توصیههای بهداشتی و افزایش مصرف آب در روزهای اخیر



ممنوعیت بازدیدهای تفریحی ،گ ردشگری علمی و ترویجی از سدها و تاسیسات آبی تا زمان پایان شیوع
ویروس کرونا



اطلاع رسانی و هشدارهای بهداشتی از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله سامانه پیامکی



نظارت مستمر بر تأمین آب آشامیدنی سالم و حفظ و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب آشامیدنی شهر و روستا در
حد حداقل  0/5میلی گرم در لیتر



برنامه ریزی تامین مواد گندزدایی آب شرب روستاهایی که شبکه آبرسانی خودگردان دارند یا فاقد شبکه آبرسانی
مناسب می باشند



استمرار تعلیق فعالیت های آموزشی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و موسسه آموزش عالی علمی
کاربردی صنعت آب و برق و برنامه ریزی اقدامات برای دوران بعد از بازگشایی مراکز مطابق با راهنماهای ابلاغی
ستاد و وزارت بهداشت



سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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وزارت نفت
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 تدوین رویه ها و دستورالعملهای اجرائی جهت حفاظت ،ارتقای سطح سلامت ،ارتقای ایمنی محیط زیست و
پدافند غیرعامل در صنعت نفت جهت مقابله با بیماری کرونا
 تامین تجهیزات ،نیروی انسانی ،امکانات ترابری و ...مورد نیاز برای مقابله با کرونا در صورت اعلام نیاز ستاد
 به اشتراک گذاری ظرفیت های بهداشتی درمانی وزارت نفت برای مقابله با بیماری کرونا در صورت اعلام نیاز
ستاد ملی
 تولید مواد ضد عفو نی کننده ،اقلام بهداشتی ،مواد اولیه مورد استفاده در تولید ،لوازم حفاظت فردی و ...با
استفاده از ظرفیت آزمایشگاهها ،شرکتهای دانش بنیان و پژوهش و فناوری پتروشیمی
 انجام عملیات ضد عفونی ،الزامات پیشگیری و اقدامات موثر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کلیه اماکن،
مراکز انتقال نفت و تاسیسات مطابق با اصول علمی
 لغو کلیه دوره های آموزشی حضوری و برگزاری جلسات به صورت مجازی و غیر حضوری
 نظارت بر فرآیند تهیه ،طبخ وتوزیع مواد غذایی در آشپزخانه های مراکز انتقال نفت ،آموزش به کارکنان
آشپزخانه ،گند زدایی مامورسراها ،خوابگاه ها و خودرو ها ،اتاق های اداری و اتاق های کنترل
 تشدید نظارت بر جایگاههای سوخت گیری پمپهای بنزین و گاز و رعایت اصول بهداشتی
 حذف کامل تسلیم و توزیع قبض گاز و تعلیق صدور و ارسال قبوض و صورتحساب های الکترونیک یا استمرار
تعیین مهلت پرداخت صورتحساب به مشترکان با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
 استمرار تعلیق فعالیت های آموزشی دانشگاه صنعت نفت و برنامه ریزی اقدامات برای دوران بعد از بازگشایی
مراکز مطابق با راهنماهای ابلاغی ستاد و وزارت بهداشت
 انجام تدابیر پیشگیرانه بیماری کرونا در مناطق ویژه مانند عسلویه و ...که دارای کارکنان و کارگران ایرانی و
خارجی هستند
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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سازمان برنامه و بودجه
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:



تامین بودجه اقدامات و پروژهها به صورت ارزی و ریالی با تشخیص ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا



تبیین فرایندهای رفع موانع قانونی در خرید و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز



تامین بودجه خرید تجهیزات بیمارستانی و جبران خدمات کادر بهداشت و درمان



هماهنگی با برنامه و بودجه استانها به منظور مشارکت حداکثری با ستادهای مدیریت بیماری کرونا
در استانها



تدوین برنامه نظارتی با همکاری ستاد و نظارت بر عملیاتی شدن وظایف /اقدامات و تکالیف ابلاغی در قالب
برنامه مشارکت بین بخشی ستاد ملی کرونا



سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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سازمان بهزیستی
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 نظارت و کنترل مستمر بر رعایت مسایل بهداشتی و اقدامات مرتبط با پیشگیری از کرونا و توزیع وسایل و مواد ضدعفونی
کننده در کلیه مراکز اجتماعی تحت پوشش یا نظارت سازمان شامل:
مراکز ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد ،مراکز ارائه خدمات اقامت اجتماع درمان مدار اعتیاد ،مراکز ارائه
خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین ،مراکزکاهش آسیب و مراکز اعتیاد گذری ،گرمخانه ها ،مراکز اورژانس اجتماعی،
خانه سلامت ،مراکز کودکان کار و خیابان ،خانه های امن ،مراکز نگهداری زنان ویژه ،مهدهای کودک ،مراکز نگهداری فرزندان تحت
سرپرستی بهزیستی (شیرخوارگاهها ،مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان و شبه خانواده) مراکز ،شیرخوارگان ،نوباوگان ،کودکان و
نوجوانان

 نظارت و کنترل مستمر بر رعایت مسایل بهداشتی و اقدامات مرتبط با پیشگیری از کرونا و توزیع وسایل و مواد ضدعفونی
کننده در کلیه مراکز توانبخشی تحت پوشش یا نظارت سازمان شامل:
مراکز نگهداری سالمندان ،بیماران اعصاب و روان و ذهنی ،مراکز توانبخشی مراقبتی ،مراکز توانمندسازی معلولین و توانپزشکی،
مراکز مشاوره ،مراکز ارایه خدمات مشاوره روانشناختی ،ژنتیک ،ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان ،سالمندان ،بیماران روانی
مزمن ،مراکز غربالگری و شناسایی افراد معلول،

 ارائه آموزشهای لازم به رابطین و مددجویان و جامعه هدف زنان سرپرست خانوار ،معلولین ،سالمندان و اعضای خانواده
آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار
 توجه به نقاط آسیب پذیر بخصوص حاشیه شهرها ،کودکان کار ،معتادین متجاهر و تهیه و اهداء پک پیشگیری (ژل دست-
ماسک -دستکش) و آموزش بهداشت و نحوه صحیح شستن دست و ضرورت رعایت فاصله از دیگران
 تعطیلی دوره های ارائه آموزشهای پیش از ازدواج ،زندگی خانواده و مهارتهای زندگی و یا برگزاری آن به صورت
غیر حضوری
 چکاپ روزانه مددجویان و بررسی سلامت آنها در مراکز نگهداری و گندزدایی لباسها و وسایل شخصی مددجویان به صورت روزانه
 ممنوعیت ملاقات حضوری خانواده های مددجویان جهت پیشگیری و انتقال از بیماری تا اطلاع ثانوی و ارایه امکانات
تماس صوتی و تصویری
 تقویت حمایت های روانی-اجتماعی در جامعه با استفاده از ظرفیت های موجود و مراکز تحت پوشش سازمان
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 تقویت مشاوره غیر حضوری با مشارکت روانپزشکان ،روانشناسان و مراکز مشاوره دواطلب استانها
 تقویت مرکز مشاوره تلفنی  ۰۸۴۱و  ۰21برای مداخلات روانی در جمعیت عمومی و کاهش استرس واضطراب ناشی از
کرونا با افزایش ساعات فعالیت
 حمایت روحی روانی از بیماران ،پرسنل و خانوده های آنها و تدوین برنامه های مدیریت سوگ خانواده های داغدار
 تعطیلی کلیه مراکز روزانه نظیر مهدهای کودک ،امور اجتماعی ،مراکز روانشناختی و مشاوره حوزه پیشگیری و مراکز
آموزشی روزانه حوزه توانبخشی طبق پروتکل اعلام شده
 آگاه سازی و توانمندسازی کلیه مراکز خصوصی تحت پوشش سازمان در خصوص بیماری کرونا
 تهیه و توزیع بسته های حمایتی اقلام بهداشتی برای سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای تحت پوشش سازمان و با
کمک خیرین
 ارائه ی خدمات روانشناختی به کودکان به منظور کنترل و کاهش اضطراب ناشی از بیماری کرونا
 لغو کلیه اردوهای تفریحی ،فرهنگی و ورزشی و توقف برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان ،سالمندان
و فرزندان
 ایجاد فضای قرنطینه جهت بیماران مشکوک از جامعه هدف سازمان در مراکز و ارجاع به مراکز درمانی در صورت نیاز
 تامین بسته های بهداشتی و دارو برای افراد مشکوک یا بیمار از جامعه هدف که در قرنطینه خانگی قرار می گیرند
 پذیرش مددجویان در مراکز نگهداری بهزیستی پس از انجام غربالگری
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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بانک مرکزی و سایر بانک ها و نهادهای پولی
شرح وظایف ،اقدامات و تکالیف اختصاصی:
 تسهیل ،تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،وزارت بهداشت و دانشگاههای
علوم پزشکی کشور جهت خرید دارو و تجهیزات
 هماهنگی لازم با حوزه ارزی بانک مرکزی جهت تخصیص بموقع ارز مورد نیاز برای تامین اقلام خارجی
مورد نیاز ستاد ملی ،وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 ابلاغ دستورالعمل به کلیه بخش های سرمایه گذاری و بنگاههای تحت پوشش بانکها جهت بسیج توانمندی ها
و ظرفیت خطوط تولیدی برای تولید اقلام مورد نیاز ستاد ملی کرونا
 بررسی و امکانسنجی تامین مالی برای واحدهای درمانی دانشگاهی با استفاده از ابزارهای مالی جدید و
روشهای نوین تامین مالی اسلامی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار
 استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به مراکز بهداشتی درمانی
 سیاستگذ اری در خصوص استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به افراد ،مشاغل ،و صنوف که به دلیل اپیدمی
بیماری کرونا متضرر گردیده اند
 ابلاغ و اجرای دستورالعمل گندزدائی و ضدعفونی کردن مستمر محیط های کاری شعب بانکها اعم از محیط
کارمندان ،فضای مشتریان ،گیشهها ،دستگاههای خودپرداز ،نوبتدهی ،پول شمار ،قفسه های کاری و ...و جمع
آوری وسایل با استفاده مشترک
 تلاش در راستای کاهش مراجعه حضوری به بانک ها و افزایش تراکنش های غیر حضوری
 تنظیم صف انتظار خودپردازها و سایر مراکز پر تردد با حفظ فاصله حداقل به میزان یک متر با دیگران
 سایر موارد ابلاغی از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا
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