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 آني -مهم              شركت هاي مادر تخصصي و مراكز آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو  ساتبا،
 

 دوم پيشگيري از انتشار ويروس كرونا بخشنامه موضوع:
 

 با سالم و احترام،

و انتشار تال اباز  یريشگينظور پم هب 40/21/2974مورخ  044/07094/74 بخشنامه شماره رويپ

و جلوگيری از  خلل در ارائه  ز سالمت همکاران و خانواده محترم آنانحفاظت ادر راستای کرونا و  روسيو

 گردد: خدمات زيربنايي به مردم شريف، بر رعايت موارد زير تأکيد مي

 خياز تار روسيانتقال و یباال سکيتراکم و تجمع همکاران در رستوران و ر ليبه دل -2

 يضوابط کامل بهداشت تيا رعانمودن رستوران اقدام و صرفاً ب لينسبت به تعط 24/21/2974

 صيکه بنا به ضرورت و تشخ يهمکاران اي کيهمکاران کش یغذا قيو نظارت دق یريشگيو پ

در محل کار در ساعات  زيارائه خدمت به مردم عز یبرا يستيشرکت باسازمان/  مقام نيباالتر

از همکاران دسته نيو ا ندينما نتأمي و طبخ حضور داشته باشند کيبه صورت کش یادار ريغ

 .خود استفاده کنند يشخص (وانيو ل بشقاب ،چنگال ،قاشق)دند از ظروف گرموظف 

نکات  يستيبا يکه اوالً آبدارچ ابدي رييصورت تغ نيروش ارائه خدمت در آبدارخانه ها بد -1

ضمن ضدعفوني کردن مرتب لوازم و شيراالت وجلوگيری اکيد از و تيرعا ار يشخص يبهداشت

با ماسک )کار صرفاً از لباس مخصوص کار استفاده کند  طيدر مح به آبدارخانه،ورود افراد غير 

در محل مناسب در  ايآب جوش در محل آبدارخانه  نيمأصرفاً نسبت به ت اًينثاو  (و دستکش

 يشخص وانياز ل ايخود را شارژ و  يکند و همکاران فالسک شخص نيمأدسترس همکاران ت

در و.... گرم کردن غذا  ايشستن ظروف از  اًو ثالث یبسته ا مويوک یخود استفاده کنند با چا

 .شود یو خوددار یريمحل آبدارخانه جلوگ

 ليتعط مدارس ابتداييکه مهدکودک و  ييدر روزهابه منظور رفاه حال کارکنان محترم،  -9

با آنان الزم  و همکاری يهمراه (،پدر ايمادر ) نيوالد يمرخصضمن موافقت با  باشد، مي

 ل آيد و از حضور فرزند همکاران در محيط کار پرهيز شود.عم به

 هستند يحرکت جسمي و یها تيمعلول ايخاص که دارای بيماری همکاران محترم با مرخصي  -0

 شرکت ،وزارت ياصلنبايستي به ماموريت های  0و  9بند  یاجرا .موافقت شود یتا اطالع ثانو

 .وارد کندای لطمه احتمالي بحران   تيريمدرساني يا  خدماتدر ها 

طريقي  امور همکاران عزيز بازنشسته و ساير کارکنان با سن باال و حساس در مقابل ويروس، به -5

انجام شود که نياز به مراجعه حضوری به شرکت/سازمان نداشته باشند و ضروری است در اين 
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حضور،  زمينه فرآيند موجود و علت حضور آنان بررسي و ضمن تجديدنظر در علت مراجعه يا

 ها و روش کار اصالح شود. فرآيند

فرآيند گردش نامه و مکاتبات اداری مورد بررسي و تجديدنظر قرار گرفته و رويه به طريقي  -6

ها و  اصالح شود که نياز به گردش نامه فيزيکي در شرکت/سازمان نباشد و کليه امور ارجاع نامه

داری و از طريق ميز خدمت الکترونيکي رجوع نيز صرفاً از طريق اتوماسيون ا خدمات به ارباب

ثبت و با صدور شماره پيگيری، اقدام شود. اين امر عالوه بر پيشگيری از ابتال به ويروس، در 

 ها و مصرف کاغذ بسيار مؤثر است. کاهش هزينه

های انتشار ويروس در سطح کشور مراجعات غيرضروری مديران عامل و همکاران  يکي از راه -9

باشد، نياز است در اسرع وقت اين  و برق از استانها به تهران و بالعکس ميمحترم صنعت آب 

موضوع مهم مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و انجام خدمات و امور به نحوی صورت 

ها و مکاتبات  موقع به درخواست پذيرد که کمترين نياز به مالقات حضوری باشد. قطعاً پاسخ به

بهره گيری از مذاکره تلفني و تنظيم وقتي بدين منظور و اعالم به موقع وظايف،  و انجام به

مديران عامل استاني، بهره گيری از ويدئو کنفرانس ميزان حضور برای پيگيری را به نحو 

آمدهای غيرضروری  و دهد و تأکيد ميشود با اصالح برخي فرآيندها، رفت مؤثری کاهش مي

ر در برخي فرآيندها که در آنها تصميم موکول به نظ کامالً حذف شود. عالوه بر اين تجديد

گيری  شوند، با تفويض اختيار يا بهره تشکيل کميته و شورا شده و بعضاً هم با تأخير تشکيل مي

های متداول مديريتي موجب تسريع در انجام کار و کاهش ترددها و تجمع های  از ساير روش

 شود. ضروری مي غير

يکي از راههای انتقال ويروس اعزام ارباب رجوع از شرکت های وابسته استاني به تهران برای  -4

مديره آنان  عامل شرکتهای استاني و هيئت پيگيری امور مربوط به خود مي باشد، لذا مديران

رجوع را در شهرستان و استان، مستند، مستدل و  موظف و مکلفند تقاضای يا درخواست ارباب

خ دهند و از اعزام آنان به شرکتهای مادر يا ستاد وزارت تحت هر عنوان، جداً پرهيز شفاف پاس

نمايند. در اين رابطه آموزش و توجيه همکاران در سطوح مختلف ضروری است. شرکتهای 

مادرتخصصي نيز با ارائه راهکارهای مناسب از جمله تسريع در پاسخ شرکتها و از اعزام ارباب 

 ند.رجوع جلوگيری نماي

، مراسم ، اماکن ورزشي و  تا اطالع ثانوی از هرگونه تجمع در قالب تشکيل جلسه، نشست -7

 رفاهي  اکيداً خودداری و نسبت به تعطيل نمودن انها اقدام نمائيد.

شوند اقدام  تا اطالع ثانوی نسبت به کنترل تب کليه افراد که وارد شرکت/سازمان مي -24

 فاصله به مراکز درماني راهنمايي و منتقل شوند.دار بال نماييد و افراد مشکوک يا تب
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مناسب اقدام و تا  يزمان بازه هایدر  یکردن محوطه و ساختمان ادار ينسبت به ضد عفون -22

 رشود و د یسراسر کشور جداً خوددار یمهمانسراها هيمهمان در کل رشياز پذ یاطالع ثانو

 .م شودالزم اقدا يو ضدعفون یو بازساز ريمدت نسبت به تعم نيا

 هيتوص اطالعات مصوبات ستاد و نيوزارت موظف است نسبت به کسب آخر يروابط عموم -21

مناسب به همکاران محترم اطالع  قيطراقدام و ب صالحيمراجع ذ از یريگيو پ يبهداشت یها

تابعه و وابسته و  یها شرکت يروابط عموم هيکلنمودن فعال  نهيزم نيدر ا دينما يرسان

 .ضرورت دارد يو پژوهش يآموزشسازمانها و مراکز 

و ارائه رهنمودها  شرکتهای مادر و کنترل و نظارت دقيق و HSEواحدهای  تر شدن فعال -29

 و... در دستور کار قرار گيرد. سالمت ،يبهداشت یدستور کارها

خدمت رسان و  ياتيعمل یواحدها و همکاران رانيو مد نيمعاون یبرا يمرخصاز صدور  -20

مقابله  یالزم برا يآمادگشود که  یزير برنامه يقيشود و بطر یوددارخ HSE بحران و تيريمد

 .وجود داشته باشد ،به موقع و مطمئن يخدمات رسان ...( وزلزله و ،ليس) ياحتمال یها با بحران

و  هينقل یواحدها روسيانتقال و سکيو باال بودن ر روني تراکم و تجمع کزمرا از يکي -25

موظف  هينقل یها است در اسرع وقت شرکت یو ضرور باشد يشرکت م /سازمان یخودروها

دستکش و  ک،ماس نيمأو نسبت به ت یجداً خودداررانندگان در يک محيط  ردند از تجمعگ

رانندگان اقدام و به طور مرتب نسبت به  يتمام یاالکل بر هيکننده پا يمواد ضدعفون

 .  دنياقدام نماو... ها  يخودرو و صندل یدرب ها رهيدستگ يضدعفون

دستور فرمائيد ضمن ارسال گزارش ، های صادره با عنايت به ضرورت اجرای دقيق بخشنامه 

اين ي بدون هماهنگخارج از بخشنامه و از هرگونه اقدام شرکت/سازمان، شده در آن  اقدامات انجام

 شود.خودداری  معاونت

 رضا انجم شعاع   

 معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس

  

 
 رونوشت:

 حضار.توزير محترم نيرو برای اس -آقای دکتر اردکانيان  جناب

 و مشاورين محترم وزير جهت استحضار و صدور دستور مقتضي معاونين

 کل محترم دفاتر مستقل برای رعايت و اقدام الزم. مديران

 کل محترم امور اداری و پشتيباني برای پيگيری، اقدام و اعالم نتيجه. مدير

 




