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 مقدمه:    

ها و استان مسیرهای رفت آمد فی مابین کرونا مبنی بر بازگشاییاخیر ستاد ملی مدیریت بیماری نظر به ابالغ مصوبات         

رونا و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری ک، ت پرهیز از انجام سفرهای غیرضرورضمن تاکید بر ضرورشهرستان های کشور، 

به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ  «بیماری کرونا سفر هوشمند در ایام  3شماره دستورالعمل»،  بهبود وضعیت سفرهای ضروری مردم

 می گردد.

 

  رویکرد کلی: 

  هوشمندانه سفر با رعایت الزامات بهداشتی و سالمت است.  انجامو پروتکل های مربوطه،  دستورالعمل رویکرد کلی این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت  91-، راهنمای گام دوم مبارزه با کوویددستورالعملاساس تهیه ضوابط و پروتکل های بهداشتی این و : مرجع مرجع تهیه پروتکل ها_ 

مالحظات عملیاتی در و   951/303و  901/303و  931/303بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز اقامتی و حمل ونقل به شماره های  

 می باشد. ۱0۱0 سمار ۱9شده توسط سازمان جهانی بهداشت مورخ در بخش اقامتی تهیه  91مدیریت بیماری کووید 
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  گردد: واژه ها و عبارات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی ذیل تعریف می (1ماده 

 صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری وزارت: خانهوزارت-

 استانصنایع دستی وگردشگری اداره کل میراث فرهنگی،: کل استاناداره -

دفاتر  ری،کلیه مصادیق تاسیسات گردشگ فعال در حوزه سفر و گردشگری از قبیل:یا حقوقی حقیقی  کلیه اشخاص: زنجیره سفرفعاالن  -

در ایام شیوع ویروس که  حمل و نقل، سایت ها، موزه ها و اماکن تاریخیخدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری و موسسات 

 مقررات فعالیت می نمایند.کرونا با رعایت 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 91-: راهنمای گام دوم مبارزه با کووید راهنمای گام دوم -

 

 

 

بر تان ها، در سطح اسمسئولیت نظارت می باشند و  دستورالعملکلیه فعاالن زنجیره سفر موظف به رعایت پروتکل ها و مقررات این  (2ماده 

 مضافاً سطوح نظارتی به شرح ذیل قابل اجراست: نظارت عالیه بر عهده حوزه های ستادی وزارت می باشد. و کل استان  رهاداعهده 

  تشکل ذیربط،  دستگاه هایاز  یندگانی، نمااداره کل استان نظارت متشکل از کارشناسان  تهیکم تشکیل ضمناداره کل استان سطح اول؛

و  اقدام به نظارت میدانی دستورالعمل نیا وستیپ یها ستیبراساس چک ل، یدرمانو  یبهداشتپوشش و مراکز ی حرفه ای  تحت ها

 نمایند.می تهیه گزارشات الزم 

  قیاز طر توانند یمعالوه بر شماره تماس های اعالمی از سوی ادارات کل استان ها،  کهبه عهده مردم و مسافران بوده نظارت سطح دوم 

و به نح را های الزمتماس شماره  الزم است . ادارات کل استان ها اقدام نمایند اتیشکانسبت به ثبت گزارش و   013۱1 شماره تماس

 د.اننها، راه آهن و فرودگاه ها به اطالع مسافران برس نالیمطلوب در ترم

 ف خواهند هستند که موظ دستورالعمل نیمشمول او تاسیسات و کارشناسان بهداشت مراکز  یخصوص نیناظرنظارت به عهده سوم  سطح

 .ندینما تیرا رعا دستورالعمل نیو مفاد ا پرداخته یآن واحد به نظارت داخل رینظر مد ریبود ز

 .کرونا در سطح کشور تکرار خواهد شد یریدر ماه تا اتمام همه گ کباریو حداقل  ینظارت ها بصورت دوره اتبصره: 

 

ت ساجل قیاز طربر اساس صالحدید اداره کل استان ها و شرایط و امکانات موجود به نحو مطلوب  دیبا دستورالعمل نیمفاد ا هیکل( 3ماده 

 . آموزش داده شود رهیمکتوب و غ یها هیاطالع ،یمجاز ای یحضور یآموزش

 ز:هدف در این آموزش عبارتند ا یگروه ها 

 ادارات استانیکارشناسان  :الف

  نظارت تهیکمدر عضو  نیناظر:.ب

 و... یمسافر پایانه هایها و  نالیدر ترم هینصب اطالع قیاز طر نیمردم و مسافر. عموم پ

 دستورالعملمکاتبه و ارسال  قیاز طر فرودگاه هاها، راه آهن و  نالیترممدیران . ج

 و دیگر تاسیسات گردشگری یخیتار یها تیموزه ها، سا ،یراه نیب ییرایپذ یواحدها ،یاقامت یواحدها رانی. مدد

 فوقو تاسیسات  کارکنان واحدها. ذ
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بر اساس اولویت های صالحدید ادارات کل که  یموظف هستند ضمن شرکت در جلسات آموزشتاسیسات گردشگری  رانیمد هیکل( 4ماده 

مفاد آن  تیگرفته و نسبت به رعا لیصنف خود را تحو یبهداشت پروتکلبرگزار خواهد شد شرکت کرده و  دستورالعملاین  3استانی طبق ماده 

 .متعهد شوندواحد خود و انتقال نکات الزم به کارکنان 

 

با  نحوه برخورد خواهد شد. یبرخورد قانون انیواحد مربوطه بوده و با خاط ریبه عهده مد دستورالعمل نیمفاد ا تیعدم رعا تیمسئول( 5ماده 

و  یباخطار کتتذکر، تواند از  یم حسب مورد در چارچوب آئین نامه ها و دستورالعمل  های مربوطه  به تشخیص اداره کل استان واحد متخلف 

 .گرددمی و اجرا  نییپلمپ واحد در صورت تکرار تعدر مراحل بعدی تعلیق فعالیت و 

 

حوزه به  و لیتکم دستورالعمل وستیشده در پ هیگزارش اقدامات انجام شده را به شرح فرم مخصوص اراالزم است  یادارات کل استان( 6ماده 

 .ندیارسال نما ستادی وزارتخانه

 

 وداظهاریخفرم هستند موظف پیش از شروع به کار ای گام دوم، مفاد راهنم تاسیسات گردشگری در چارچوب ضوابط وپرسنل  هیکل( 7ماده 

ارشناسان و ک اداره کل نیناظر اریدر اخت نگهداری تاشده در محل  لیتکم یو فرم ها نموده لیآمده است تکم دستورالعمل نیا وستیکه به پ

 یمنینقص ا ای یا نهیزم یها یماریب یاشتغال کارکنان دارا نحوهاز کرونا و  افتهیپرسنل بهبود  گیریبه کارهمچنین نحوه  .ردیبهداشت قرار گ

 و مدیران و کارکنان موظف به رعایت مفاد آن خواهند بود. خواهد بود گام دوم یبراساس مفاد راهنما

 

  :الزم است به طور کلی از سوی کلیه ی فعاالن گردشگری مد نظر قرار گیرد ذیلموارد  (8ماده

 یاقالم بهداشت 

محافظ،  لدیمصرف، انواع ماسک، ش کباریکارکنان و گردشگران شامل انواع دستکش  یو بهداشت یجهت حفاظت فرد ازیموردن یبهداشت اقالم

واحد، در  ریبه عهده مد یاقامت یآن در واحدها نیتام فهیبوده که وظ یدست الکل یو محلول ضدعفون یالکل ایسطوح کلره  یمحلول ضدعفون

مانند کنار آسانسور  یعموم یالزم است در فضاهاهمچنین .باشد یمراکز م نیا رانیکارکنان به عهده مد یها، راه آهن و فرودگاه فقط برا انهیپا

ودگاه، فر یورود یکارکنان، سالن ها ابیکنار دستگاه حضور و غ ،یالب یعموم سیصندوق رستوران، سرو رش،یپذ زیم ،یاقامت یدر واحدها

 دست نصب شود. یبار و امثالهم ماده ضدعفون لیمحل تحو

  به بیماری برخورد با موارد مشکوکنحوه 

منوط به  رشده و بازگشت به کا یریجلوگ شانیا تیعالئم مربوطه از ادامه فعال یکرونا و دارا یماریپرسنل مشکوک به ببا در صورت برخورد 

صورت  درهمچنین  .خواهد بود راهنمای گام دوماعالم شده در  یتخصص ها گرید ایسالمت از پزشک معتمد متخصص طب کار  یگواه هیارا

 هیتوص یحفاظت فرد لیوسا را به استفاده از شانیا گران،یبه د یلودگآ یاز انتقال احتمال یریشگیگردشگران جهت پ نیمشاهده فرد مشکوک در ب

 1030و  910 یبهداشت به شماره ها یسامانه تلفن قیاز طر دیو عالئم شد شرفتهیموارد پ در .داده شودقرار  ایشان اریدر اختاقالم الزم کرده و 

 .گردد افتیالزم در راهنمایی
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 در کارکنان یو فاصله گذار یحفاظت فرد 

موانع و اجسام  ایبزرگ  یزهایدر وهله اول باگذاشتن م یگردشگر ساتیگردشگران و کارکنان شاغل در تاس نیب منیفاصله ا جادیمنظور ا به

جهت محفوظ کردن  یکیپالست ای یا شهیش ،یدر مرحله دوم از موانع طلق رسانیده شود.متر  9از  شیکارکنان و گردشگران را به ب نیفاصله ب

 یحفاظت فرد جهت یگردشگر ساتیپرسنل شاغل در تاس هیکل تیدر نها .گرددهتلها و امثالهم استفاده  رشیپذ شه،یگ صندوق،چون  ییواحدها

خانه دار هتل  به گردشگران مانند یکیاستفاده کنند و بر اساس نوع شغل و لزوم نزد و لباس کار تمیز دستکش، موظفند در هنگام کار از ماسک

 نیو امثالهم مشغول هستند به شرط وجود فاصله مناسب ب یو مال یادار یکه در واحدها یافراد .شود یم هیمحافظ هم توص لدیها استفاده از ش

با گردشگران موظفند قبل از  میارتباط مستق یدارا یواحدها پرسنل .خواهند بود یعمل مستثن نیاانجام کارکنان و عدم حضور ارباب رجوع از 

 .رندیخروج از محل کار دوش بگ

 گردشگران  یفرد حفاظت 
 فرودگاه، نالها،یرمت ما،یاتوبوس ها، قطار، هواپ ،یشهر نیب یها یاعم از تاکس هینقل لیموظف هستند در وسا ایشانگردشگران  تمحفظ سال ورظبمن

در  را اقالم نیتوانند ا یم یجهت خدمت رسان یگردشگر ساتیو تاس ندیاز ماسک و دستکش استفاده نما یعموم یفضاها گریراه آهن و د

 .گردشگران قرار دهند اریاخت

 

 راهنمای گام دوم می باشد.مفاد  ،نهاآ تهیهنوع مواد گندزدا و درصد مرجع علمی تعیین ( 9ماده 

 

وسایل حمل و نقل از سوی دارندگان و کارکنان وسایل نقلیه و همچنین کلیه مسافران الزامی رعایت پروتکل ذیل مربوط به استفاده از ( 10ماده 

 بوده و فعاالن حوزه گردشگری باید بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند.

 

 الف: پروتکل حمل و نقل زمینی:

 

 :استفاده از خودروهای شخصی 

 یبه منظور حفظ سالمت مسافران گرام یضرور ریغ یاز سفرها زیپرهو یشهر نیب یبه عموم هموطنان جهت کاهش ترددها دیاک هیضمن توص

 :گردد یم هیارا لیذ یها هیتوص ند،یشهرها تردد نما نیب یشخص هینقل لهیکه با وس

ز سفر به همراه .قبل ادیکن یینظافت و گند زدا  در را یها رهیداخل خودرو و دستگ دوییحاصل فرما نانیاطم هینقل لهیقبل از سفر از سالمت وس.9

 ید.، دستمال کاغذی اطمینان حاصل کندست یمصرف،ماسک،محلول ضدعفون کباریشامل دستکش  یحفاظت شخص یداشتن اقالم بهداشت

 استفاده نمایید. از ماسک و دستکش در جایگاه های ارایه سوخت یریسوخت گ درهنگام.۱

 .دییشده در منزل استفاده نما هیته شیسبک از پ ییکوتاه از مواد غذا یدر سفرها.3

 .ندیتوقف نما یتحت نظارت سازمان گردشگر یراه نیب یفقط در واحدها یطوالن یدر سفرها.1

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.5

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند ،ورود به خودرو یا قبل از استفاده ییماده غذا اینوع کاال پس از خرید هر .3

 .دیاستفاده کن یکیوالکتر یاز روش ها حایترج یجهت پرداخت عوارض بزرگراه.۷
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  سواری بین شهری:استفاده از خودروهای 

  .شود ییدر نظافت و گند زدا یها رهیداخل خودرو و دستگ شده وحاصل  نانیاطم هینقل لهیقبل از سفر از سالمت وس.9

 شود.سوخت از ماسک و دستکش استفاده  هیارا یها گاهیدر جا یری.درهنگام سوخت گ۱

 طبق راهنمای گام دوم رعایت گردد. یریمسافرگ تیظرف. 3

 .نماینداز ماسک استفاده . مسافران و رانندگان در طول سفر 1

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.5

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند ،ورود به خودرو یا قبل از استفاده ییماده غذا اینوع کاال پس از خرید هر .3

 .دیاستفاده کن یکیالکتر یاز روش ها حایترج یجهت پرداخت عوارض بزرگراه.۷

 .استفاده کنندجهت خرید بلیط  ینترنتیا روش های تا حد ممکن از یمسافران گرام. 1

 .دییشده در منزل استفاده نما هیته شیسبک از پ ییکوتاه از مواد غذا یدر سفرها.1

 .ندیتوقف نما یتحت نظارت سازمان گردشگر یراه نیب یفقط در واحدها یطوالن یدر سفرها.90

 

  بین شهری: اتوبوس هایاستفاده از 

الزامی ارت بهداشت وز دییمورد تا یمواد ضد عفون لهیبوسپایانه ها توقفگاه  در توقف واتوبوس ها پس از هر سفر  ییگندزداو شستشو ،نظافت.9

 می باشد.

 .شوند ییدر اتوبوس جانما منیخودرو، افراد با فاصله ا تیظرفو در صورت امکان با توجه به تعداد مسافر .۱

 مجاز می باشد. یبصورت بسته بندفقط  به مسافران یو خوراک یدنیهر نوع نوش هیارا.3

 .به مسافران حذف شود یشود تا امکان انتقال آلودگ ییگندزدا دیها با یدنینوشو  ها یاقالم ،خوراک هیکلبسته بندی .1

 .خودرو همواره روشن باشد هیتهو.5

 .قرار داده شود یماسک، دستکش و ماده ضد عفون یتعداد ،یشگیاتوبوس عالوه بر اقالم هم هیاول یدر جعبه کمک ها.3

 .هستندخدمه موظف به استفاده از ماسک و  کمک راننده، راننده.۷

استفاده  از دستکش طیچمدانها و اخذ بل لیتحو  ایبه مسافران و یدنینوش ای ییمواد غذا عیو توز یده سیخدمه در هنگام سرو ایراننده کمک.1

 .ندینما

 .دستکش استفاده شوداز ماسک و یریدر هنگام سوختگ.1

 .مجوز استفاده شود یدارا یراه نیب یاز واحدها یراه نیدر هنگام توقف ب.90

 .شود هیدستکش اراماسک و یدر صورت مشاهده مسافر با عالئم کرونا به و.99

 .ندیدر طول سفراز ماسک و دستکش استفاده نما یمنیو ا نانیاطم شیمسافران جهت افزا.9۱

 .ندینما هیته طیبل ینترنتیمسافران در صورت امکان بصورت ا.93

و داده و شستش یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.91

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن
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 :پروتکل حضور در پایانه های مسافربری 

از نفر  یمتر یکفاصله  تیها ضمن رعا شهیاز گ طیبل هیدر هنگام ته ایاستفاده کنند و  ینترنتیا یدهایتا حد ممکن از خر یمسافران گرام.9

 .ندی، از ماسک و دستکش استفاده نما شهیگ یو متصد ییجلو

های  یلبه صندل ایها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یمسافران در سالن ها.۱

 .دست ها را شستشو دهند در صورت تماس دست، ونموده  یخوددار یعموم

 .دیاز ماسک و دستکش استفاده کن دیدار یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت.3

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.1

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند ،قبل از استفاده ییماده غذا اینوع کاال . پس از خرید هر5

 .دیوعده در سالن انتظار استفاده کن انیم یبرا یممکن از مواد بسته بند تاحد. 3

 . از دراز کشیدن روی نیمکت ها مطلقا خودداری شود.۷

های عمومی به همراه داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست ها را شسته یا ضدعفونی . جهت اقامه نماز در نمازخانه 1

 کنید همچنین تاحد ممکن رعایت فاصله یک متری بین نمازگذاران در نمازهای فرادا توصیه می شود.

 از دراز کشیدن در نمازخانه خودداری شود.

به نظارت بهداشتی در محل های استراحت و تجمع رانندگان، سرویس های بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن . مدیران محترم پایانه ها نسبت 1

 ها و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه فروشی ها اهتمام ورزند.

 

 :هوایی: پروتکل حمل و نقل ب

شرکت های هوایی و همچنین کلیه مسافران الزامی بوده و فعاالن حوزه گردشگری باید بر رعایت پروتکل ذیل از سوی کارکنان فرودگاه ها، 

 آگاهی بخشی و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند.

 

  هواپیمااستفاده از: 

 یبه منظور حفظ سالمت مسافران گرام یضرور ریغ یاز سفرها زیپرهو یشهر نیب یبه عموم هموطنان جهت کاهش ترددها دیاک هیضمن توص

 :گردد یم هیارا لیذ یها هیتوص ،در پرواز

ستکش شامل د یحفاظت شخص لیوسا یبه همراه داشتن اقالم بهداشتو  جسمانی خود و نداشتن عالیم سرماخوردگیقبل از سفر از سالمت .9

 اطمینان حاصل کنید. دست یمصرف،ماسک،محلول ضدعفون کباری

و داده و شستش یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها هواپیما یبهداشت یها سیاستفاده از سروپس از .۱

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شوند ییجانما هواپیمادر  منی، افراد با فاصله اپرواز تیظرفو در صورت امکان با توجه به تعداد مسافر . 3

 .نماینداستفاده و دستکش از ماسک . خدمه پرواز در طول پرواز 1

 اشد.الزامی می بوزارت بهداشت  دییمورد تا یمواد ضد عفون لهیتوقفگاه بوس در توقف وها پس از هر سفر هواپیما ییگندزداو نظافت.5
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 مجاز می باشد. یبصورت بسته بندفقط  به مسافران یدنیهر نوع نوش هیارا.3

 .قرار داده شود یماسک، دستکش و ماده ضد عفون یتعداد ،یشگیعالوه بر اقالم هم هواپیما هیاول یدر جعبه کمک ها.۷

 .شود هیدستکش اراماسک و یدر صورت مشاهده مسافر با عالئم کرونا به و.1

 .ندیدر طول سفراز ماسک و دستکش استفاده نما یمنیو ا نانیاطم شیمسافران جهت افزا.1

 

  فرودگاه هاپروتکل حضور در: 

اصله ف تیضمن رعا اخذ کارت پرواز و گذر از گیت بازرسی یا محل های کنترل مدارک در ورودی سالن ترانزیتدر هنگام  یمسافران گرام.9

 .ندی، از ماسک و دستکش استفاده نما کنترل یو متصد ییاز نفر جلو یمتریک 

های  یلبه صندل ایها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یمسافران در سالن ها.۱

 .دست ها را شستشو دهند در صورت تماس دست، ونموده  یخوددار یعموم

 .دیاز ماسک و دستکش استفاده کن دیدار یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت.3

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.1

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند ،قبل از استفاده ییماده غذا اینوع کاال . پس از خرید هر5

 .دیوعده در سالن انتظار استفاده کن انیم یبرا یممکن از مواد بسته بند تاحد. 3

 . از دراز کشیدن روی نیمکت ها مطلقا خودداری شود.۷

 ی. جهت اقامه نماز در نمازخانه های عمومی به همراه داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست ها را شسته یا ضدعفون1

 ری بین نمازگذاران در نمازهای فرادا توصیه می شود.کنید همچنین تاحد ممکن رعایت فاصله یک مت

 از دراز کشیدن در نمازخانه خودداری شود.

. مدیران محترم پایانه ها نسبت به نظارت بهداشتی در محل های تجمع مسافران و کارکنان، سرویس های بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن ها 1

وادغذایی، غرف و اغذیه فروشی ها اهتمام ورزند و از گندزدایی مستمر لوازم گیت های بازرسی و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های م

 که در تماس دست افراد هستند و چرخ دستی های عمومی و امثالهم اطمینان حاصل نمایند.

ری توجه و از ازدحام مسافران جلوگی . در زمان انتقال مسافران به محل سوار شدن به هواپیما بوسیله اتوبوس به ظرفیت مناسب اتوبوس ها90

 شود.

 . پس از تحویل بار و چمدان از نقاله های فرودگاه حتما دست ها را طبق پروتکل شستشو دهید.99

 .در ورودی سالن های فرودگاه و مجاور آسانسورها ماده ضدعفونی دست نصب شود.9۱
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 :ریلی: پروتکل حمل و نقل پ

کارکنان راه آهن، قطارها و همچنین کلیه مسافران الزامی بوده و فعاالن حوزه گردشگری باید بر آگاهی بخشی و رعایت پروتکل ذیل از سوی 

 اطالع رسانی آن اهتمام ورزند.

 

  قطاراستفاده از: 

 یبه منظور حفظ سالمت مسافران گرام یضرور ریغ یاز سفرها زیپرهو یشهر نیب یبه عموم هموطنان جهت کاهش ترددها دیاک هیضمن توص

 :گردد یم هیارا لیذ یها هیتوص ،در قطار

ستکش شامل د یحفاظت شخص لیوسا یبه همراه داشتن اقالم بهداشتو  جسمانی خود و نداشتن عالیم سرماخوردگیقبل از سفر از سالمت .9

 اطمینان حاصل کنید. دست یمصرف،ماسک،محلول ضدعفون کباری

ه و شستشو داد یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها قطار یبهداشت یها سیاستفاده از سروپس از .۱

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شوند ییجانما هرکوپهدر  منی، افراد با فاصله اقطار تیظرفو در صورت امکان با توجه به تعداد مسافر . 3

 .نماینداستفاده و دستکش از ماسک . خدمه قطار در طول سفر 1

 .الزامی می باشدوزارت بهداشت  دییمورد تا یمواد ضد عفون لهیتوقفگاه بوس در توقف وپس از هر سفر  قطارها ییگندزداو نظافت.5

 در خصوص غذای گرم تهیه شده در رستورانمجاز می باشد همچنین  یبصورت بسته بندفقط  به مسافران یدنینوشخوراکی و هر نوع  هیارا.3

 قطار رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و استفاده از سلفون و درپوش بهداشتی الزامی است.

 .قرار داده شود یماسک، دستکش و ماده ضد عفون یتعداد ،یشگیعالوه بر اقالم هم قطار هیاول یدر جعبه کمک ها.۷

 .شود هیدستکش اراماسک و ینا به ودر صورت مشاهده مسافر با عالئم کرو.1

 .ندیدر طول سفراز ماسک و دستکش استفاده نما یمنیو ا نانیاطم شیمسافران جهت افزا.1

 . در صورت سرو غذا در رستوران قطار رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله ایمن بین مسافران و خدمه الزامی است.90

 

  راه آهنپروتکل حضور در: 

 یتصدو م ییاز نفر جلو یمتریک فاصله  تیضمن رعا عبور از محل های کنترل مدارک در ورودی سالن ترانزیت در هنگام یمسافران گرام.9

 .ندی، از ماسک و دستکش استفاده نما کنترل

های  یلبه صندل ایها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یمسافران در سالن ها.۱

 .دست ها را شستشو دهند در صورت تماس دست، ونموده  یخوددار یعموم

 .دیاز ماسک و دستکش استفاده کن دیدار یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت.3

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.1

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند ،قبل از استفاده ییماده غذا اینوع کاال . پس از خرید هر5

 .دیوعده در سالن انتظار استفاده کن انیم یبرا یممکن از مواد بسته بند تاحد. 3

 . از دراز کشیدن روی نیمکت ها مطلقا خودداری شود.۷
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 ی. جهت اقامه نماز در نمازخانه های عمومی به همراه داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست ها را شسته یا ضدعفون1

 می شود. کنید همچنین تاحد ممکن رعایت فاصله یک متری بین نمازگذاران در نمازهای فرادا توصیه

 از دراز کشیدن در نمازخانه خودداری شود.

. مدیران محترم پایانه های ریلی نسبت به نظارت بهداشتی در محل های تجمع مسافران و کارکنان، سرویس های بهداشتی عمومی، گندزدایی 1

مام ورزند و از گندزدایی مستمر نقاطی که در سالن ها و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه فروشی ها اهت

 تماس دست افراد هستند و چرخ دستی های عمومی و امثالهم اطمینان حاصل نمایند.

 . پس از خروج از قطار و در سالن خروجی حتما دست ها را طبق پروتکل شستشو دهید.90

 نصب شود..در ورودی سالن های انتظار و مجاور آسانسورها ماده ضدعفونی دست 99

 

 

 

 رعایت پروتکل ذیل مربوط به استفاده از تاسیسات گردشگری به شرح ذیل الزامی است:( 11ماده 

 

 :واحدهای اقامتی: پروتکل الف

رعایت پروتکل ذیل از سوی کارکنان واحدهای اقامتی و همچنین کلیه مسافران الزامی بوده و فعاالن حوزه گردشگری باید بر آگاهی بخشی و 

 رسانی آن اهتمام ورزند.اطالع 

واحدهایی که موقتا تعطیل بوده اند الزم است پیش از بازگشایی برنامه کلی نظافت و گندزدایی دقیق در همه قسمت ها و فضاهای عمومی بر 

  انجام دهند. دستورالعملاساس مندرجات این 

تاالر مراسمات که جزو مشاغل پرخطر محسوب می شوند با دستور برخی واحدهای داخلی هتل ها مانند آرایشگاه، سالن ورزشی، استخر و سونا و 

 وزرات بهداشت و طبق پروتکل های آن اصناف بازگشایی خواهند شد.

 

  خدمات اقامتاستفاده از: 

شت بار، ملحفه، پتو و بال ینیظروف، اقالم م شودیم شنهادیلذا پ ابدیدر اطاق ها کاهش  یسطوح در معرض تماس و قابل آلودگ تاحدممکن.9

 .گردد هیو به درخواست مهمان ارا یمجالت، گلدان و امثالهم از اطاق ها جمع آور ،یاطالع رسان یفولدر ها ،یاضاف

 ییزداتلفن و امثالهم بصورت روزانه گند یگوش ون،یزیبرق، کنترل تلو یدهایها، کل رهیسطوح در تماس با دست مهمان اعم از دستگ هیکل.۱

 .شود

 یمنیا حفظ اب رهیدوش و غ نیپرده دوش، کاب ،یدوش ریوان، ز ،ییروشو وارها،یشامل کف و د یبهداشت سیسطوح قابل شستشو در سرو هیکل.3

 .و آب داغ شستشو شوند ندهیبطور روزانه با مواد شو یلوازم برق

حوله و امثالهم بعد از چک اوت مهمان جهت شستشو  ،یزیملحفه ها، روم ،یشامل کاور لحاف، رو بالشتو کاالی خواب منسوجات  هیکل.1

 .شود یجمع آور

 .شسته شود زیاقالم فوق پدمحافظ تشک، پتو، رانر و امثالهم ن یدر مهمان ضمن شستشو یماریدر صورت مشاهده عالئم ب. 5

 .گردد ییداخل کاور قرار داده شود تا درصورت استفاده مهمان گندزدا رهیو غ هیو سجاده، کتب ادع مهر. 3
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ا آب داغ و مرتب ب فیمتفاوت استفاده کرده و دستمال تنظ یمختلف با رنگ ها یسطوح الزم است از دستمال ها یینظافت و گندزدا جهت. ۷

 و این روش در خصوص زمین شورهای پارچه ای و نخی صدق می کند. شسته شود ندهیمواد شو

 .بهتر انجام شود هیتا تهو در هنگام نظافت اطاق ها در و پنجره ها باز باشد. 1

 .شود نیدر اطاق ها تام یاقالم بهداشت گریجامد تکنفره و د ای عیما صابون. 1

 ضیزباله مرتبا تعو یزباله داخل سطل ها سهیشود و ک تیرعا یدقت و حفاظت فرد تیزباله نها هیو تخل ینحوه جمع آورخصوص  در. 90

 .شود

در  یفرد حفاظت یو پروتکل ها ردیانجام پذ یقو یها ندهیبا حرارت باال و استفاده از شو دیبا یمنسوجات مانند ملحفه عفون یشستشو. 99

 .شود تیرعا دایشد یپرسنل الندر

 .شود ییمرتبا چندبار در روز گندزدا دیدستگاه عابربانک و امثالهم با ،یالب یتلفن عموم رش،یپذ زیم ،یعموم یفضاها. 9۱

 و با آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشومرتب  عمومی یبهداشت یها سیپرسنل و سرو یبهداشت یها سیسرو، رختکن. 93

 .شود ییگندزداسپس 

 .در ورودی مراکز اقامتی، رستوران داخلی و مجاورت آسانسورها ماده ضدعفونی دست نصب شود.91

 در پذیرش ضدعفونی شود. . کلید اطاق قبل و بعد از تحویل از مسافران بوسیله اسپری موجود95

. جهت ایجاد شرایط ایمن در زمان ورود مهمانان به هتل ها انجام اقداماتی مانند اسپری موادضدعفونی روی لباس و چمدان ایشان یا تعبیه 93

 تونل مه پاش مواد ضدعفونی توصیه نمی شود و بهتر از روش های علمی و مناسب تر استفاده شود.

 

 

 

  رستورانخدمات استفاده از: 

ه تبا توجه به ایام خلوتی و بمنظور تمرکز خدمات بهداشتی دسترسی مهمانان به تمام فضای نشیمن البی، رستوران یا صبحانه خوری به نحو شایس.9

 محدود شود یا تا حدممکن از خدمات روم سرویس استفاده شود.

متر فاصله  9.5صندوق امثالهم حداقل  زی.پرده ها .موارهایند و از دوش دمانیچ گریکدیمتر از  9.5با فاصله  صبحانه خوریرستوران و  یزهایم .۱

 .داشته باشند

 شود. یی، گندزدا یشور آغشته به مواد ضدعفون نیزم لهیبار در روز بوس۱کف سالن . 3

 لیه شود تا در صورت تمادست به مهمان داد یهمراه منو محلول ضدعفون و منوهای رستوران قابل نظافت بوده و مرتب ضدعفونی شوند .1

 .کنند یدست خود را ضدعفون

م فراه زهایسطح م ییتا امکان گندزدا یها جمع آور یها و لچک یزیروم ی محدود شوند،گظروف، تجهیزات و لوازم اضافی درمعرض آلود. 5

 یا می توان از پوشش های یکبر مصرف استفاده نمود. شود

 .در صورت عدم استفاده با آب گرم شسته شوند یمهمان حت زیاز م یظروف بازگشت یتمام. 3

 د.شو هیراا کنفرهیو در ظروف  یطبق استاندارد و درجه هتل بصورت بسته بند یشده و اقالم خوراک لیتعط امیا نیساالد و غذا در ا بوفه. ۷

 .و قرار داده شود دهیسلفون کش ای سهیدر ک ینان بصورت بسته بند. 1

 .مصرف استفاده شود کباریاالمکان از ظروف  یحت. 1
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 .دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت شود. 90

 . تاحدامکان زنجیره انتقال گرم برای مواد غذایی تامین شود که تا زمان سرو در رستوران گرم بماند.99

 ود.زخانه ها دقت بیشتری شباتوجه به نظریه ماندگاری طوالنی مدت ویروس روی سطوح استیل، در گندزدایی تجهیزات استیل در آشپ. 9۱

 . در زمان انتقال ظرف حاوی غذا از آشپزخانه تا رستوران دقت الزم در جهت پیشگیری از آلودگی ثانویه رعایت گردد.93

 . زمان فعالیت روم سرویس افزایش یابد تا در حدامکان مسافران در اطاق از خدمات غذا و نوشیدنی استفاده نمایند.91

 

 واحدهای اقامتی حضور مسافران در: 

 مسافران گرامی جهت حفظ سالمت خود فقط از خدمات واحدهای اقامتی دارای مجوز که بدین منظور کامال بهداشتی شده اند استفاده نمایند. .9

ی و به توصیه رانندگان تاکسی جهت استفاده از خدمات اقامت استفاده کنندجهت رزرو اطاق  ینترنتیا روش های تا حد ممکن از یمسافران گرام. ۱

 واحدهای بدون مجوز عمل نکنند.

 . پس از انجام مراحل پذیرش و ارایه مدارک و تکمیل فرم های پذیرش حتما دست ها را طبق پروتکل شستشو دهید.3

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.1

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند قبل از استفادهبسته بندی خارج از مراکز اقامتی،  ییماده غذا اینوع کاال . پس از خرید هر5

 مراکز اقامتی استفاده نمایید.. تا حدممکن از خدمات غذایی رستوران های داخل 3

 . پس از هربار خروج از واحد اقامتی و مراجعت حتما دست ها را بخوبی شستشو دهید.۷
اده فرسنل شاغل در واحدهای اقامتی به منظور محافظت از سالمت گردشگران و به دستور مقامات بهداشتی از پروتکل های حفاظت فیزیکی و فردی است. پ1

 در این خصوص با ایشان همکاری بفرمایید.می نمایند لطفا 

  پذیرش اعالم نمایید.به  سرماخوردگی در خود یا اعضای خانواده مراتب را جهت مساعدت و راهنمایی عالئم  بروزدر صورت .1

 .دییاز ماسک و دستکش استفاده نمافضاهای عمومی در  یمنیو ا نانیاطم شیجهت افزا. 90

اطالع  یفولدر ها ،یبار، ملحفه، پتو و بالشت اضاف ینیدر اطاق ها ظروف، اقالم م یمعرض تماس و قابل آلودگسطوح در  کاهش. بمنظور 99

 .گردد هیارا شماو به درخواست شده  یمجالت، گلدان و امثالهم جمع آور ،یرسان

می  ییتلفن و امثالهم بصورت روزانه گندزدا یگوش ون،یزیبرق، کنترل تلو یدهایها، کل رهیسطوح در تماس با دست اعم از دستگ هیکل.9۱

 .شود

بطور روزانه  رهیدوش و غ نیپرده دوش، کاب ،یدوش ریوان، ز ،ییروشو وارها،یشامل کف و د یبهداشت سیسطوح قابل شستشو در سرو هیکل.93

 .و آب داغ شستشو شوند ندهیبا مواد شو

 یجهت شستشو جمع آور بصورت روزانهحوله و امثالهم  ،یزیملحفه ها، روم ،یبالشتشامل کاور لحاف، رو و کاالی خواب منسوجات  هیکل.91

 و در صورت اعالم شما این زمان به بعد از  چک اوت منتقل می شود.  شودمی 

 .گرددمی  ییدرصورت استفاده گندزدا شده وداخل کاور قرار داده  رهیو غ هیو سجاده، کتب ادع مهر. 95

 اقامتی، رستوران داخلی و مجاورت آسانسورها ماده ضدعفونی دست جهت استفاده شما نصب شده است.در ورودی مراکز . 93

 . کلید اطاق قبل و بعد از تحویل به شما بوسیله اسپری موجود در پذیرش ضدعفونی می شود.9۷

 رعایت فرمایید.بحانه خوری نشیمن البی، رستوران یا ص رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله ایمن را در مبلمان بمنظور . 91
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ها جمع  یها و لچک یزیروم ظروف، تجهیزات و لوازم اضافی ،در رستوران ها  یسطوح در معرض تماس و قابل آلودگ کاهشبمنظور . 91

 . فراهم شود زهایسطح م ییتا امکان گندزدا شده یآور

 د.شومی  هیراا کنفرهیو در ظروف  یطبق استاندارد و درجه هتل بصورت بسته بند یشده و اقالم خوراک لیتعط امیا نیساالد و غذا در ا بوفه. ۱0

 در اطاق می باشد. . خدمات روم سرویس آماده ارایه خدمات غذا و نوشیدنی۱9

 

 :واحدهای پذیرایی بین راهی : ب

ن عمومی و همچنین کلیه مسافران الزامی بوده و فعاال، رانندگان وسائط نقلیه یراه نیب ییرایپذ یواحدهارعایت پروتکل ذیل از سوی کارکنان 

 حوزه گردشگری باید بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند.

 

  واحدهای پذیرایی بین راهیو خدمات دهی در پروتکل حضور: 

تفاده ، از ماسک و دستکش اس کنترل یو متصد ییاز نفر جلو یمتریک فاصله  تیضمن رعاسفارش غذا و غیره در هنگام  یمسافران گرام.9

 .ندینما

های  یلبه صندل ایها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یمسافران در سالن ها.۱

 .دست ها را شستشو دهند در صورت تماس دست، ونموده  یخوددار یعموم

 .دیاز ماسک و دستکش استفاده کن حتما دیدار یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت.3

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.1

 و در هنگام ورود در صورت ازدحام فاصله ایمن را از فرد جلویی رعایت نمایید. دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

 .شود ییآن گندزدا یبسته بند ،قبل از استفاده ییماده غذا اینوع کاال . پس از خرید هر5

 .دیوعده در سالن انتظار استفاده کن انیم یبرا یممکن از مواد بسته بند تاحد. 3

 ها مطلقا خودداری شود. . از دراز کشیدن روی نیمکت۷

 ی. جهت اقامه نماز در نمازخانه های عمومی به همراه داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست ها را شسته یا ضدعفون1

 کنید همچنین تاحد ممکن رعایت فاصله یک متری بین نمازگذاران در نمازهای فرادا توصیه می شود.

 نمازخانه خودداری شود.از دراز کشیدن در 

نسبت به نظارت بهداشتی در محل های تجمع مسافران، رانندگان وکارکنان، سرویس های  واحدهای پذیرایی بین راهی. مدیران محترم 1

د و از بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن ها و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه فروشی ها اهتمام ورزن

 گندزدایی مستمر لوازم و سطوحی که در تماس دست افراد هستند اطمینان حاصل نمایند.

 .در ورودی سالن ماده ضدعفونی دست نصب شود.90

 و با آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشومرتب  عمومی یبهداشت یها سیپرسنل و سرو یبهداشت یها سیسرو، رختکن. 99

 .شود ییگندزداسپس 

ه نحو شایسته ب هارستوران عمومی و تمام صندلی فضای تمام با توجه به ایام خلوتی و بمنظور تمرکز خدمات بهداشتی دسترسی مهمانان به .9۱

 شود. در فضای محدودتری ارایهمحدود شود تا حدممکن خدمات 

 .متر فاصله داشته باشند 9.5صندوق امثالهم حداقل  زی.پرده ها .موارهایند و از دوش دمانیچ گریکدیمتر از  9.5با فاصله  غذاخوری یزهایم .93
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 شود. یی، گندزدا یشور آغشته به مواد ضدعفون نیزم لهیبار در روز بوس۱و فضاهای عمومیکف سالن . 91

 . منوهای رستوران قابل نظافت بوده و مرتب ضدعفونی شوند .95

 زهایسطح م ییتا امکان گندزدا یها جمع آور یها و لچک یزیروم ی محدود شوند،گآلودظروف، تجهیزات و لوازم اضافی درمعرض . 93

 یا می توان از پوشش های یکبر مصرف استفاده نمود. فراهم شود

 .در صورت عدم استفاده با آب گرم شسته شوند یمهمان حت زیاز م یظروف بازگشت یتمام. 9۷

 د.شو هیراا کنفرهیو در ظروف  یبصورت بسته بند واحدطبق استاندارد و درجه  یو اقالم خوراک شده لیتعط امیا نیساالد و غذا در ا بوفه. 91

 .و قرار داده شود دهیسلفون کش ای سهیدر ک ینان بصورت بسته بند. 91

 .مصرف استفاده شود کباریاالمکان از ظروف  یحت. ۱0

 .دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت شود. ۱9

 زنجیره انتقال گرم برای مواد غذایی تامین شود که تا زمان سرو در رستوران گرم بماند.. تاحدامکان ۱۱

 باتوجه به نظریه ماندگاری طوالنی مدت ویروس روی سطوح استیل، در گندزدایی تجهیزات استیل در آشپزخانه ها دقت بیشتری شود.. ۱3

 دقت الزم در جهت پیشگیری از آلودگی ثانویه رعایت گردد.. در زمان انتقال ظرف حاوی غذا از آشپزخانه تا رستوران ۱1

 

 :مراکز و سایت های تاریخی و موزه ها: پروتکل ج

فوق و همچنین کلیه بازدیدکنندگان الزامی بوده و فعاالن حوزه گردشگری باید بر آگاهی بخشی  یواحدهارعایت پروتکل ذیل از سوی کارکنان 

 و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند.

 

  مراکز و سایت های تاریخی و موزه هاو خدمات دهی در پروتکل حضور: 

 .ندینما هیته طیبل ینترنتیدر صورت امکان بصورت ا . بازدیدکنندگان9

و دستکش  ، از ماسک کنترل یو متصد ییاز نفر جلو یمتریک فاصله  تیضمن رعاتهیه بلیط حضوری در هنگام  یگرام .بازدیدکنندگان۱

 .ندیاستفاده نما

از ماسک و  ، انیو متصد کناری اتاز نفر یمتریک فاصله  تیضمن رعابازدید از امکان تاریخی و موزه ها در هنگام  یگرام . بازدیدکنندگان3

 .ندیدستکش استفاده نما

ها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یسالن هافضاهای عمومی و مسافران در .1

 .دست ها را شستشو دهند در صورت تماس دست، ونموده  یخوددار یعمومهای  یلبه صندل ای

 .دیاز ماسک و دستکش استفاده کن حتما دیدار یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت.5

اده و شستشو د یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیپس از استفاده از سرو.3

 و در هنگام ورود در صورت ازدحام فاصله ایمن را از فرد جلویی رعایت نمایید. دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیخشک کن

و به هیچ عنوان فروشندگان دوره گرد در اطراف اماکن تفریحی و تاریخی  دیوعده استفاده کن انیم یبرا یممکن از مواد بسته بند تاحد. ۷

 خرید نکنید.

 . تا حد ممکن از مراکز ارایه خدمات غذایی داخل اماکن استفاده نمایید.1
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ا شسته یا ضدعفونی . جهت اقامه نماز در نمازخانه های عمومی به همراه داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست ها ر1

 کنید همچنین تاحد ممکن رعایت فاصله یک متری بین نمازگذاران در نمازهای فرادا توصیه می شود.

 از دراز کشیدن در نمازخانه خودداری شود.

س های سروی . مدیران محترم اماکن تاریخی و موزه ها نسبت به نظارت بهداشتی در محل های تجمع بازدیدکنندگان، رانندگان وکارکنان،90

بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن ها و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه فروشی ها اهتمام ورزند و از 

 گندزدایی مستمر لوازم و سطوحی که در تماس دست افراد هستند اطمینان حاصل نمایند.

 .در ورودی سالن ماده ضدعفونی دست نصب شود.99

پس سو  با آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشومرتب  عمومی یبهداشت یها سیپرسنل و سرو یبهداشت یها سیسرو. 9۱

 .شود ییگندزدا

 9.5صندوق امثالهم حداقل  زی.پرده ها .موارهایند و از دوش دمانیچ گریکدیمتر از  9.5با فاصله  غذاخوری یزهایمدر بخش های پذیرایی  .93

 .متر فاصله داشته باشند

 شود. یی، گندزدا یشور آغشته به مواد ضدعفون نیزم لهیبار در روز بوس۱و فضاهای عمومیکف سالن . 91

 .و قرار داده شود دهیسلفون کش ای سهیدر ک ینان بصورت بسته بند. 95

 .مصرف استفاده شود کباریاالمکان از ظروف  یحت. 93

 .دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت شود. 9۷

 . تاحدامکان زنجیره انتقال گرم برای مواد غذایی تامین شود که تا زمان سرو در رستوران گرم بماند.91

 

 :دفاتر خدمات مسافرتیپروتکل د: 

الزامی  نندگانمراجعه کو همچنین کلیه  دفاتراز سوی کارکنان  خدمات دفاتر خدمات مسافرتیاستفاده از حضور و رعایت پروتکل ذیل مربوط به 

 باید بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند. مدیران فنی دفاتر مزبوربوده و 

 

 و از مراجعه حضوری به دفاتر خدمات مسافرتی خوداری نمایند.استفاده کنند  ینترنتیا یدهایتا حد ممکن از خر یمسافران گرام.9

فاده ، از ماسک و دستکش است شهیگ یو متصد ییاز نفر جلو یمتریک فاصله  تیها ضمن رعا شهیاز گحضور و دریافت خدمات در هنگام  .۱

 .ندینما

لبه  ایها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یدر سالن هامراجعه کنندگان .3

 نمایند. یخوددار یعمومهای  یصندل

 .دیاز ماسک و دستکش استفاده کن دیدار یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت.1

، سرویس های بهداشتی عمومی، گندزدایی کارکناننسبت به نظارت بهداشتی در محل های تجمع  دفاتر خدمات مسافرتی. مدیران محترم 5

 ها اهتمام ورزند. سطح میزها و پیشخوانسالن و صندلی های انتظار، 

کارکنان و  نیموانع و اجسام فاصله ب ایبزرگ  یزهایو کارکنان در وهله اول باگذاشتن م مراجعه کنندگان نیب منیفاصله ا جادیمنظور ا به.3

 .گردداستفاده  یکیپالست ای یا شهیش ،یاز موانع طلق رسانیده شود یامتر  9از  شیگردشگران را به ب
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 لدیستفاده از شا فاصله با ارباب رجوعاستفاده کنند و بر اساس  دستکش، موظفند در هنگام کار از ماسک یپرسنل جهت حفاظت فرد هیکل .۷

 .شود یم هیمحافظ هم توص

جام انکارکنان و عدم حضور ارباب رجوع از  نیو امثالهم مشغول هستند به شرط وجود فاصله مناسب ب یو مال یادار یکه در واحدها یافراد.1

 .خواهند بود یعمل مستثن نیا

 

 

 تهیه و تنظیم گردیده است که از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.پیوست ۷ تبصره به  9و ماده 9۱در  دستورالعملاین  )12ماده 
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بیماری کروناسفر هوشمند در ایام   3شماره  دستورالعمل  

 

17 
 

 

 چک لیست نظارتی*

 این چک لیست ها توسط ناظرین تعیین شده در زمان بازدید از تاسیسات گردشگری تکمیل خواهد شد.

 پایانه های مسافری

 رعایت شده است ؟  بلی / خیر عناوین بهداشتی ردیف

  نصب اطالعیه های بهداشتی و شماره تماس شکایت های مردمی 9

  درخصوص پرسنلی که مدتی سرکار حاضر نبوده اند فرم خوداظهاری تکمیل شده ۱

  پروتکل پرسنل بیمار رعایت شده است 3

ی م سوخت از ماسک و دستکش استفاده هیارا یها گاهیدر جا یریدرهنگام سوخت گ 1

 گردد

 

  طبق راهنمای گام دوم رعایت می گردد یریمسافرگ تیظرف 5

  رعایت می گردداتوبوس ها پس از هر سفر  ییگندزداو شستشو ،نظافت 3

 بندی شده بستهاقالم ارایه شده و  به مسافران یبصورت بسته بند یو خوراک یدنینوش ۷

 شودمی  ییگندزدا

 

 

ه شدقرار داده  یماسک، دستکش و ماده ضد عفون یتعداد هیاول یدر جعبه کمک ها 1

 است

 

 

 می کنندخدمه  از ماسک استفاده و  کمک راننده، راننده 1

 

 

نظارت بهداشتی در محل های استراحت و تجمع رانندگان، سرویس های بهداشتی  90

نمازخانه ها، بوفه های موادغذایی، عمومی، گندزدایی سالن ها و صندلی های انتظار، 

 غرف و اغذیه فروشی ها انجام می گردد
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 فرودگاه

 رعایت شده است ؟  بلی / خیر عناوین بهداشتی ردیف

  رعایت می گرددها پس از هر سفر پرواز ییگندزداو شستشو ،نظافت 9

 شودارایه می  به مسافران یبصورت بسته بند ها یدنینوشدر طول پرواز  ۱

 

 

ه شدقرار داده  یماسک، دستکش و ماده ضد عفون یتعداد هیاول یدر جعبه کمک ها 3

 است

 

 

 می کننداستفاده و دستکش از ماسک  پروازخدمه  1

 

 

 می کننداستفاده و دستکش از ماسک  کارکنان فرودگاه 5

 

 

های بهداشتی نظارت بهداشتی در نمازخانه، محل های تجمع مسافران، سرویس  3

عمومی، گندزدایی سالن ها و صندلی های انتظار، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه 

 فروشی ها انجام می گردد
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 راه آهن

 رعایت شده است ؟  بلی / خیر عناوین بهداشتی ردیف

  .رعایت می گرددپس از هر سفر  قطارها ییگندزداو شستشو ،نظافت 9

 .ودشارایه می  به مسافران یبصورت بسته بند ها یدنینوشدر طول سفر خوراکی و  ۱

 

 

ه شدقرار داده  یماسک، دستکش و ماده ضد عفون یتعداد هیاول یدر جعبه کمک ها 3

 .است

 

 .می کننداستفاده و دستکش از ماسک  و کارکنان قطارخدمه  1

 

 

 می کننداستفاده و دستکش از ماسک  کارکنان راه آهن 5

 

 

نظارت بهداشتی در نمازخانه، محل های تجمع مسافران، سرویس های بهداشتی  3

عمومی، گندزدایی سالن ها و صندلی های انتظار، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه 

 فروشی ها انجام می گردد
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 واحدهای پذیرایی بین راهی

 است ؟  بلی / خیررعایت شده  عناوین بهداشتی ردیف

  نظارت بهداشتی الزم در محل های تجمع مسافران، رانندگان وکارکنان، سرویس های  9

بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن ها و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های  ۱

 موادغذایی، غرف و اغذیه فروشی ها انجام می شود

 

  تماس دست افراد هستند انجام می شودگندزدایی مستمر لوازم و سطوحی که در  3

  در ورودی سالن ماده ضدعفونی دست نصب شده است 1

ا آب بمرتب  عمومی یبهداشت یها سیپرسنل و سرو یبهداشت یها سیسرو، رختکن 5

 می شوند ییگندزداسپس و  داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشو

 

 زی.پرده ها .موارهایو از د شده دمانیچ گریکدیمتر از  9.5با فاصله  غذاخوری یزهایم 3

 دارندمتر فاصله  9.5صندوق امثالهم حداقل 

 

،  یشور آغشته به مواد ضدعفون نیزم لهیبار در روز بوس۱و فضاهای عمومیکف سالن  ۷

 شودمی  ییگندزدا

 

  . شوندمی منوهای رستوران قابل نظافت بوده و مرتب ضدعفونی  1

در صورت عدم استفاده با آب گرم شسته  یمهمان حت زیاز م یظروف بازگشت یتمام 1

 .شوندمی 

 

ت بصور واحدطبق استاندارد و درجه  یشده و اقالم خوراک لیساالد و غذا تعط بوفه 90

 د.شومی  هیارا کنفرهیو در ظروف  یبسته بند

 

روف از ظ و شودمی و قرار داده  دهیسلفون کش ای سهیدر ک ینان بصورت بسته بند 99

 .شودمی مصرف استفاده  کباری

 

درخصوص پرسنلی که مدتی سرکار حاضر نبوده اند فرم خوداظهاری تکمیل شده و  9۱

 پروتکل پرسنل بیمار رعایت شده است

 

  .شودمی دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت  93
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 واحدهای اقامتی

 رعایت شده است ؟  بلی / خیر بهداشتیعناوین  ردیف

  یافته استدر اطاق ها کاهش  یسطوح در معرض تماس و قابل آلودگ 9

  .شودمی  ییسطوح در تماس با دست مهمان بصورت روزانه گندزدا هیکل ۱

 یمختلف با رنگ ها یسطوح الزم است از دستمال ها یینظافت و گندزدا جهت 3

 می شودمتفاوت استفاده 

 

  شود می داخل کاور قرار داده  رهیو غ هیو سجاده، کتب ادع مهر.  1

  .شودمی  یمنسوجات بعد از چک اوت مهمان جهت شستشو جمع آور هیکل 5

و آب داغ  ندهیبطور روزانه با مواد شو یبهداشت سیسطوح قابل شستشو در سرو هیکل 3

 .شوندمی شستشو 

 

  شده است نیدر اطاق ها تام یاقالم بهداشت گریجامد تکنفره و د ای عیما صابون ۷

 شود می  تیرعا یدقت و حفاظت فرد تیزباله نها هیو تخل ینحوه جمع آور در 1

 یقو یاه ندهیبا حرارت باال و استفاده از شو یمنسوجات مانند ملحفه عفون یشستشو

  ردیپذمی انجام 

 

می  ییمرتبا چندبار در روز گندزدا دیتلفن و امثالهم با رش،یپذ زیم ،یعموم یفضاها 1

 .شود

 

با آب داغ و مواد شوینده در مرتب  عمومیپرسنل و  یبهداشت یها سیسرو، رختکن 90

 .شودمی  ییو گندزدا تمام سطوح و زوایا شستشو

 

کلید اطاق قبل و بعد از تحویل از مسافران بوسیله اسپری موجود در پذیرش ضدعفونی  99

 می شود.

 

ورودی واحد، رستوران داخلی و مجاورت آسانسورها ماده ضدعفونی دست نصب در  9۱

 شده است

 

  شده اند دمانیچ گریکدیمتر از  9.5با فاصله  صبحانه خوریرستوران و  یزهایم 93

ی م یی، گندزدا یشور آغشته به مواد ضدعفون نیزم لهیبار در روز بوس۱کف سالن  91

 شود.

 

   شوندمی منوهای رستوران قابل نظافت بوده و مرتب ضدعفونی  95

  .شوندمی مهمان با آب گرم شسته  زیاز م یظروف بازگشت یتمام 93

طبق استاندارد و درجه هتل بصورت  یشده و اقالم خوراک لیساالد و غذا تعط بوفه 9۷

 د.شومی  هیارا کنفرهیو در ظروف  یبسته بند

 

  .شودمی و قرار داده  دهیسلفون کش ای سهیدر ک یبندنان بصورت بسته  91

  .شودمی مصرف استفاده  کباریاالمکان از ظروف  یحت 91
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  .شودمی دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت  ۱0

زمان فعالیت روم سرویس افزایش یابد تا در حدامکان مسافران در اطاق از خدمات  ۱9

 غذا و نوشیدنی استفاده نمایند.

 

  شده است یجمع آورظروف، تجهیزات و لوازم اضافی  ۱۱

درخصوص پرسنلی که مدتی سرکار حاضر نبوده اند فرم خوداظهاری تکمیل شده و  ۱3

 پروتکل پرسنل بیمار رعایت شده است

 

  احدی از کارکنان یا مسافران با عالیم کرونا مشاهده شده است ۱1

  انجام شده استدرخصوص افراد فوق اقدامات الزم  ۱5

  مدیر واحد تعهدنامه مربوطه را ارایه کرده اند ۱3

  را دریافت کرده اند دستورالعملپرسنل اموزش های مندرج در  ۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بیماری کروناسفر هوشمند در ایام   3شماره  دستورالعمل  

 

23 
 

 فرم گزارش دهی*

روز یکبار تکمیل  90 این فرم جهت ارسال خالصه فعالیت و گزارش عملکرد نظارتی ادارات کل استانی تهیه شده است و الزم است هر

 و ارسال گردد.

 گزارش عنوان فعالیت ردیف

 ..... نفر ساعت جهت کارشناسان و ناظرین دستورالعملآموزش نحوه نظارت بر رعایت مفاد  9

 ..... نفر ساعت جهت مدیران تاسیسات دستورالعملآموزش نحوه بهره برداری از مفاد  ۱

 ...... واحد بازدید شدهتعداد هتل های و دیگر مراکز اقامتی  3

 ...... واحد تعداد تاسیسات تاریخی و موزه های بازدید شده 1

 ...... واحد تعداد واحدهای بین راهی بازدید شده 5

 ...... واحد تعداد پایانه ها و فرودگاه های بازدید شده 3

 .... مورد تعداد شکایات بهداشتی واصله ۷

 ..... مورد تاسیسات گردشگری و اقامتیتعداد بازدیدهای شکایتی از  1

 ..... مورد تعداد اخطارهای صادر شده 1

 ...... واحد تعداد واحدهای پلمپ شده 90

 ...... واحد تعداد واحدهای بازگشایی نشده 99

 ...... واحد تعداد واحدهایی که اقالم بهداشتی را تهیه کرده اند 9۱

 ...... واحد بهداشتی را مستمر انجام داده اندتعداد واحدهایی که گندزدایی  93

 ....... نفر تعدادکارکنان یا مسافران مشاهده شده با عالیم کرونا  91

 ..... نفر تعداد نفرات اعزام شده به مراکز درمانی 95

 ..... نفر تعداد بیماران قطعی شناسایی شده 93

 ....... عدد بهداشتی از مدیران تاسیساتتعداد تعهدنامه اخذ شده در خصوص رعایت موارد  9۷
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 فرم خوداظهاری بهداشتی پرسنل*

 باسمه تعالی

 :نمایم می اظهار........... ....................... در اغلش............................ مارهش به ملی کد دارای....... ...................................... ینجانبا

 :ام نداشته را زیرعالئم  اخیر روز سه در- 1 

 هسین قفسه در سنگینی احساس یا درد □ عفض و تگیخس اساحس □ درد بدن □ گلودرد □ نفس تنگی □ رفهس □ لرز □ تب □

 

 .ام نداشته را اخیر هفته دو در (ویروس کرونا) 11-کووید به مبتال فرد با (متر 2 از کمتر صله فا) نزدیک تماس سابقه- 2 

   □ است نموده 11-کووید قطعی/ محتمل/ مشکوک بیمار خانواده افراد از فردی مستقیم مراقبت - 

 11 از بیش تماس) مشترک بسته فضای در 11-کووید به مبتال فرد با (بودن سهمکال یا بودن همکار شامل )لیشغ تماس گونه هر -

  □ (متر 2 از کمتر فاصله در دقیقه

 □ مشترک نقلیه وسیله در 11-کووید به مبتال فرد با بودن همسفر -

 

  □ ام کرده ثبت ir.gov.salamat سامانه در را خود تنفسی مالئع و اطالعات سالمت– 3 

 

 

 

 فوق، تنفسیالئم ع هرگونه بروز درصورت نمایم می عهدت............... .................................ملی کد به........ .................................................. اینجانب

 قتد شیاری، هو با را ها پرسش کلیه پاسخ کنم می گواهی نیز و دهم اطالع کارفرما، طرف از شده معرفی نماینده/ کارفرما به را مراتب

 .باشد می اینجانب عهده به واقع، خالف و نادرست پاسخ از ناشی عواقب هرگونه و ام نموده ثبت صداقت و

 :..........................خانوادگی نام و نام                                                                                                    

 تاریخ                                                                                               

 ءامضا                                                                                                
 


