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   91مقررات قرنطینه مبتالیان به کووید 

 بایدبالفاصله  یمآگاه شد 91هر طریق از ابتالی خود به بیماری کویید به  اگر: 

o       ابتالی خود را به اعضای خانواده ، مدیریت محل کار و سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 یم.اعالم کن

o یمکن را بر روی گوشی همراه خود نصب اپلیکیشن ماسک. 

o  یموارد کن اپلیکیشن ماسکاطالعات خواسته شده را با دقت و صحت در. 

o یمدر مدت تعیین شده مقررات قرنطینه را کامال رعایت کرده و از محل سکونت خود خارج نشو. 

o     در موارد ضررروری فقب با هماهن ی راهنمای سررالمت وزارت بهداشررت، درمان و آموزش پزشررکی از

 .یمقرنطینه خارج شو

 توجه داشته باشید:

  هزار تومان می شود. 022موجب جریمه به مبلغ  موارد فوقتخلف از هر یک از 

 .تکرار تخلف موجب تکرار جریمه می شود 

 

 مقررات استفاده از ماسک در واحدهای صنفی  

     ستند صنفی موظف ه سئوالن همه واحدهای  شتی )   » م ستاندارد بهدا را در   «(QR CODEعالمت ویژه رعایت ا

 د.نورودی واحد صنفی خود نصب کن

       عموم مراجعه کنندگان می توانند با اسکن این عالمت، ناظران بهداشتی را نسبت به اعالم شکایت از عدم رعایت

 کنند.مقررات بهداشتی یا ارزیابی خود از میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در واحدهای صنفی مطلع 

  در   ،از واحد های صررنفی و سرررزده ینوبه ا یها یاز مردم و بازرسرر یافتیدر یها یابیارزبا توجه به گزارش ها و

  ومد مقررات بهداشتی، در مرتبه اول نسبت به تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی، در مرتبه   عدم رعایت  صورت 

سوم به مبلغ یک میلیون تومان و در مرحله چهارم، پلمپ        صدهزار تومان و در مرتبه  سی اعمال جریمه به مبلغ 

 شود.واحد صنفی به مدت یک هفته اقدام می 
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 مقررات استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی  

     سرانی شرکت های اتوبو شهری   )کلیه  شهری و بین  سی رانی    و  (درون  شرکت های تاک  معمولی، تلفنی و)کلیه 

 باید از ماسک استفاده کنند.نیز  سرنشینان ،موظف هستند عالوه بر استفاده رانندگان از ماسک (اینترنتی

  کنند.خودداری که ماسک ندارند،  از ارایه خدمت به مسافرهایی عمومی بایدرانندگان وسایل حمل و نقل کلیه 

   صورت عدم شتی رعایت در  شرکت های تاکسی رانی      جریمه  ،پروتکل های بهدا سرانی و   022شرکت های اتوبو

 هزار تومان است. 

           ،سی سب راننده تاک سک تو ستفاده از ما صورت عدم ا هزار  02در مرتبه اول تذکر و در مراتب بعد به مبلغ در 

  .جریمه می شودتومان 

 هزار تومان جریمه می شود. 02راننده تاکسی به مبلغ  ،تاکسیمسافر  عدم استفاده از ماسک توسب رتودر ص 

 

 مقررات استفاده از ماسک در اماکن دولتی و اجرایی  

    در کلیه دست اه های حکومتی و عمومی غیر  کنند ورود مراجعان و کارکنانی که از ماسک بهداشتی استفاده نمی

 ممنوع است.دولتی 

 پرونده خاطیان به  ،رعایت ضرروابب و پروتکل های بهداشررتیمدیران واحدهای اداری در  یمباالت یب در صررورت

 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری منعکس خواهد شد.

 


