دستورالعمل تکمیلی و تأکیدی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در خصوص کووید 19-در سازمان بنادر و دریانوردی

پیرو مکاتبات و ابالغیه های صادره و ارسالی به بنادر در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در زمینه
کووید 19-در بنادر کشور ،موارد زیر جهت اجرا و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن در محدوده تحت اختیار و صالحیت
بنادر(اعم از بنادر مالکیتی و حاکمیتی) در کلیه سطح شامل کارکنان و محیط های بندری (اعم از در اختیار تأمین
کنندگان خدمات دریایی ،بندری ،سرمایه گذاری ،عمرانی و  )...ابالغ می گردد.
 -1اجرای کلیه مصوبات (فعلی و آتی) ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین پروتکل ها و راهنماهای بهداشتی
صادره از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصالح ملی از قبیل سازمان امور
اداری و استخدامی کشور و  ...و همچنین دستورالعمل های سازمانی در خصوص کووید 19-الزامی و مورد
تأکید می باشد.
 -2اجرای دقیق راهنمای گام دوم مبارزه با کووید(19-کرونا ویروس) ،فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت
محیط و کار در محیط های اداری (ابالغی طی نامه شماره /3951ص تاریخ  )99/1/31و راهنما و دستورالعمل
کنترل سالمت کارکنان در زمان بازگشت به کار مورد تأکید مؤکد می باشد.
 -3ثبت ورود و خروج کارکنان با اثرانگشت یا کارت تردد ممنوع بوده و الزم است از روش های جایگزین از قبیل
اسکن چهره و نظایر آن استفاده شود.
 -4مدیران محترم می بایست همکاری الزم را با کارکنان مشکوک به عالئم ابتال به بیماری جهت مرخصی
استحقاقی و یا استعالجی به عمل آورند.
 -5مواد ضدعفونی کننده دست در اماکن عمومی و پر تردد از قبیل ورودی ساختمانها ،آسانسورها ،سالن های
خدمات و نظایر آن نصب شده و مواد شستشوی دست برای استفاده در کلیه سرویس های بهداشتی تأمین
گردد.
 -6کلیه سطوح در معرض تماس اماکن عمومی و پر تردد از قبیل ساختمان های اداری ،سالن های خدمات،
پایانه های مسافری ،محیط های اداری و  ...با مواد ضدعفونی کننده مناسب به طور مستمر ضدعفونی شوند.
در این زمینه الزم است که آموزش های الزم به مجریان امر ارائه گردد.
 -7کلیه نیروهای خدماتی در زمان کار ملزم به استفاده از دستکش یکبار مصرف و ماسک تنفسی می باشند.
 -8الزم است آموزش ها و اطالع رسانی عمومی به روش های مختلف به کارکنان ،خانواده ها و مراجعین ارائه
شده و نسبت به نصب پیام ها و عالئم هشدار دهنده در محیط های عمومی اقدام گردد.
 -9استفاده از مواد غذایی فاقد بسته بندی توسط کارکنان ممنوع است.
 -10الزم است که جلسات حضوری غیرضروری کاهش یافته و یا به تعویق افتاده و جلسات با استفاده از ویدئو
کنفرانس برگزار گردد.

 -11امکانات بهداشتی از قبیل ماسک ،دستکش ،مواد ضدعفونی کننده و نظایر آن برای کارکنان تأمین گردد.
 -12استفاده از ماسک در محیط های کاری برای کارکنان و مراجعین الزامی است .در این راستا
می بایست تمهیدات الزم برای عدم بروز مشکل در انجام امور مراجعین اندیشیده شده و اجرا گردد.
 -13مکاتبات اداری در زمینه کلیه امور اجرایی ،پشتیبانی و عملیاتی از طریق بسترهای الکترونیکی انجام شود و
حتی االمکان از انجام مکاتبات مذکور به صورت فیزیکی خودداری گردد.
 -14ارائه کلیه خدمات حتی االمکان به روش هایی از قبیل میز خدمت الکترونیکی ،سامانه های الکترونیکی ،برنامه
های کاربردی و یا مرکز تماس ،پست ،دفاتر پیشخوان دولت و عمومی و در صورت لزوم میز خدمات
حضوری(با کمترین تردد درون محیط کار) انجام شود.
 -15اعزام کارکنان به مأموریت های اداری غیرضروری ممنوع است .مأموریت های ضروری و اجتناب ناپذیر
کارکنان ستاد مرکزی با تأئید معاون ذیربط(در حوزه مدیرعامل با تأئید مدیرکل حوزه) و در بنادر با تأئید
مدیربندر قابل انجام می باشد.
 -16پذیرایی در جلسات و اتاق ها به صورت فردی و گروهی ممنوع است.
 -17صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و فردی در سالن غذاخوری و سایر محل های عمومی ادارات و اتاق
کارکنان ممنوع است و الزم است مسئولین ادارات از تهیه و توزیع غذا(جز در مورد کارکنان نوبت کاری
کشیک که در چهارچوب مقررات مربوط انجام خواهد شد) خودداری و جلوگیری نمایند.
 -18بر اساس بند  5بخشنامه شماره  99778تاریخ  99/3/7سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،استفاده از
خدمات دورکاری (موضوع بند  7بخشنامه شماره  724555تاریخ  98/12/12سازمان امور اداری و
استخدامی کشور) صرفاً در صورت تأمین زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات از منزل به صورت
الکترونیکی توسط کارکنان دورکار و رعایت تصویب نامه شماره  44726/76481تاریخ  1389/4/7هیأت
محترم وزیران و اصالحات بعدی آن مجاز است.
 -19بهره برداری از مراکز آموزشی-رفاهی ،مهمانسراها(جز در مورد مأموریت های ضروری و اجتناب ناپذیر
کارکنان بر اساس بند  15این دستورالعمل و با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی اعالمی توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) و اماکن ورزشی (سالن های ورزشی ،استخرها و  )...تا اطالع ثانوی
ممنوع است.
 -20برگزاری و اعزام کارکنان به مراسم حضوری از قبیل همایش ها ،سمینارها ،نمایشگاه ها ،دوره های آموزشی،
مسابقات ورزشی و نظایر آن که مستلزم تجمع افراد می گردد ،تا اطالع ثانوی ممنوع است.
 -21برگزاری دوره های آموزش حضوری کارکنان تا اطالع ثانوی به تعویق افتاده و دوره های آموزشی صرفاً می
بایست به صورت غیرحضوری و یا الکترونیکی اجرا گردد.

