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 مقدمه: 

فعالیت  که بر اساس آن محدودیت ها طرح جدید مدیریت هوشمندشاغلین تاسیسات گردشگری و واکسیناسیون  توسعهنظر به         
مسیرهای رفت  بازگشایی شغلی در پاندمی کرونا به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام واکسیناسیون منعی نداشته و همچنین

دستوالعمل نحوه حضور گردشگران خارجی در شرایط »بازگشایی مرزها طبق  همچنینها و شهرستان های کشور، آمد فی مابین استانو
سفرهای  ایمن سازیو  91کووید بیماری کنترل کامل به منظور ، ت پرهیز از انجام سفرهای غیرضرورضمن تاکید بر ضرورو «کرونا

 به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می گردد. «  0شماره دستورالعمل»  ضروری مردم

 

 رویکرد کلی:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
وزارت بهداشت،  91-، راهنمای گام دوم مبارزه با کوویددستورالعمل: مرجع و اساس تهیه ضوابط و پروتکل های بهداشتی این مرجع تهیه پروتکل ها _

در مدیریت بیماری کووید  مالحظات عملیاتیو   951/303و  901/303و  931/303درمان و آموزش پزشکی در مراکز اقامتی و حمل ونقل به شماره های  

پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت و درمان به کد  و نسخه سوم ۱0۱0 سمار ۱9در بخش اقامتی تهیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت مورخ  91

 می باشد. با عنوان مدیریت هوشمند محدودیت ها 9100مورخ آبان  931/303
 
 

 سفر ایمن

 

 خدمات

 هوشمند

 تعامل

 هوشمند

 

 سالمت
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  گردد: دستورالعمل در معانی ذیل تعریف میواژه ها و عبارات بکار رفته در این  (0ماده 

 
 وصنایع دستی  میراث فرهنگی، گردشگری وزارت: خانهوزارت
 استانوصنایع دستی گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،: کل استاناداره

اتر خدمات مسافرتی دف کلیه مصادیق تاسیسات گردشگری، فعال در حوزه سفر و گردشگری از قبیل:یا حقوقی حقیقی  کلیه اشخاص: زنجیره سفرفعاالن 
 حمل و نقل، سایت ها، موزه ها و اماکن تاریخیو گردشگری، راهنمایان گردشگری و موسسات 

 خانه تکلیه انجمن ها، جوامع و تشکل های حرفه ای گردشگری حوزه های اقامتی، پذیرایی، مسافرتی و ...مورد تایید وزار:  تشکل حرفه ای گردشگری
 

 رهادار عهده بدر سطح استان ها، مسئولیت 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 
 

 ی شکل هاتدستگاه های ذیربط، از  یندگانی، نمااداره کل استان نظارت متشکل از کارشناسان  تهیکم تشکیل ضمناداره کل استان ؛ سطح اول

 نمایند.می اقدام به نظارت میدانی و تهیه گزارشات الزم ، یدرمانو  یپوشش و مراکز بهداشتحرفه ای  تحت 

 

 شماره  قیاز طر توانند یمعالوه بر شماره تماس های اعالمی از سوی ادارات کل استان ها،  کهبوده  گردشگرانبه عهده نظارت  سطح دوم

به نحو مطلوب در  را های الزمتماس شماره  الزم است. ادارات کل استان ها اقدام نمایند اتیشکانسبت به ثبت گزارش و   013۱1 تماس
 .داننبرس گردشگرانها، راه آهن و فرودگاه ها به اطالع  نالیترم

 

 بود  هستند که موظف خواهند 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 ریز

 

 یحضور یآموزشت جلسا 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
 

 ز:هدف در این آموزش عبارتند ا یگروه ها 

 
 استانیکل ادارات کارشناسان  :الف

  نظارت تهیکمدر عضو  نیناظر:.ب
 تشکل های حرفه ای گردشگریپ: 

 و... یمسافر پایانه هایها و  نالیدر ترم هینصب اطالع قیاز طر نیعموم مردم و مسافر ت:

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

 ی و دیگر تاسیسات گردشگریخیتار یها تیموزه ها، سا ،یراه نیب ییرایپذ یواحدها ،یاقامت یواحدها رانیمد :د

 فوقو تاسیسات  کارکنان واحدها :ذ

شرایط ایمن و بهداشتی حضور گردشگران را در واحدهای خود مهیا نمایند و از واکسیسناسیون موظف هستند تاسیسات گردشگری  رانیمد هیکل( 0ماده 

کپی کارت واکسن پرسنل را در  و آموزش پزشکی درمانوزارت محترم بهداشت، طبق بخشنامه های پرسنل شاغل در مجموعه اطمینان حاصل نمایند و 

منفی  PCRبنابراین فعالیت و اشتغال افراد به شرط انجام واکسیناسیون )یک دوز یا دو دوز( یا تست  .ارایه به ناظرین نگهداری نمایند محل واحد جهت
 دستورالعمل مجاز می باشد.ساعته و رعایت پروتکل های بهداشتی این  2۱معتبر حداکثر 
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 نحوه برخورد با واحد متخلف خواهد شد. یبرخورد قانون انیبا خاط واحد مربوطه بوده و ریبه عهده مد دستورالعمل نیمفاد ا تیعدم رعا تیمسئول( 5ماده 

و در مراحل بعدی تعلیق  یاخطار کتبتذکر، تواند از  یمهای مربوطه رچوب آئین نامه ها و دستورالعمل به تشخیص اداره کل استان حسب مورد در چا
 .گرددمی و اجرا  نییپلمپ واحد در صورت تکرار تعفعالیت و 

 

 .ندینما اعالم حوزه ستادی وزارتخانهگزارش اقدامات انجام شده را به الزم است  یادارات کل استان( 6ماده 
 

ذیل الزم است به طور موارد  رعایت پروتکل های بهداشتی و حفاظت فردی تاکید دارد،از آنجایی که وزارت محترم بهداشت و درمان همچنان بر  (7ماده

  :رعایت گرددکلی از سوی کلیه ی فعاالن گردشگری 
 

 فاصله گذاری اجتماعی 

مراجعین رعایت گردد همچنین متری بین کارکنان و  ۱و فاصله ایمن  تاسیسات گردشگری جلوگیری گردد درافراد بدون ماسک  و ارایه خدمات به از ورود
 از ازدحام و تجمع در محیط های مشترک و علی الخصوص بدون تهویه جلوگیری گردد.

 

  بهره گیری از کارشناسان بهداشت محیط دارای کد ممیزی خودکنترلی یا خدمات دفاتر خدمات سالمت 

 بمنظور نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی

 

  یبهداشتاقالم تهیه و ارایه 
که  نندهک یضدعفون هایمحلول و مصرف، ماسک کباریکارکنان و گردشگران شامل دستکش  یو بهداشت یجهت حفاظت فرد ازیموردن یبهداشت اقالم

 .باشد یمراکز م نیا رانیکارکنان به عهده مد یها، راه آهن و فرودگاه فقط برا انهیواحد، در پا ریبه عهده مد یاقامت یآن در واحدها نیتام فهیوظ
ضور کنار دستگاه ح ،یالب یعموم سیصندوق رستوران، سرو رش،یپذ زیم ،یاقامت یمانند کنار آسانسور در واحدها یعموم یالزم است در فضاهاهمچنین 

 دست نصب شود. یبار و امثالهم ماده ضدعفون لیفرودگاه، محل تحو یورود یکارکنان، سالن ها ابیو غ
 

  به بیماری موارد مشکوکبرخورد با نحوه 
 شانیا تیادامه فعال  روز از 91را انجام دهند و در صورت ابتال بمدت  91، تست سریع تشخصی کووید مشکوک عالئمبا در صورت برخورد کارکنان 

 می باشد. PCRتست منفی  هیشده و بازگشت به کار منوط به ارا یریجلوگ
 

 در کارکنان یو فاصله گذار یحفاظت فرد 
 جادیا منظور بهعلی رغم پیشرفت های حاصل از واکسیناسیون و کاهش شهرهای قرمز کرونایی الزم است پروتکل های حفاظتی همچنان رعایت شده و 

 شود. رعایتمتر  ۱از  شیب در محدودهکارکنان و گردشگران  نیفاصله بهمچنان  یگردشگر ساتیگردشگران و کارکنان شاغل در تاس نیب منیفاصله ا

  .کننداستفاده  در هنگام کار از ماسکهمچنان موظفند  یجهت حفاظت فرد یگردشگر ساتیپرسنل شاغل در تاس هیکل
 

 گردشگران  یفرد حفاظت 

راه  رودگاه،ف نالها،یترم ما،یاتوبوس ها، قطار، هواپ ،یشهر نیب یها یاعم از تاکس هینقل لیموظف هستند در وسا ایشانگردشگران  تمحفظ سال ورظبمن
 .هندگردشگران قرار د اریدر اخت رااقالم  نیتوانند ا یم یجهت خدمت رسان یگردشگر ساتیو تاس ندیاستفاده نما ماسک از یعموم یفضاها گریآهن و د
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ی و الزامات سالمت محیط ، فاصله گذاری اجتماع91مبارزه با کووید راهنمای گام دوم مفاد  ،نهاآ تهیهنوع مواد گندزدا و درصد مرجع علمی تعیین ( 8ماده 

 می باشد.... کار و 

 

حضور در تاسیسات گردشگری برای کلیه خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان اعم از مسافران، کارکنان و ناظرین ذیل مربوط به  اصولرعایت ( 9ماده 

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

 .دینک یینظافت و گند زدا  در را یها رهیداخل خودرو و دستگ و دییحاصل فرما نانیاطم هینقل لهیوساز سالمت با خودروی شخصی قبل از سفر .9
مینان ، دستمال کاغذی اطدست یمصرف،ماسک،محلول ضدعفون کباریشامل دستکش  یحفاظت شخص یبه همراه داشتن اقالم بهداشتاز قبل از سفر .۱

 کنید.حاصل 

 استفاده نمایید. از ماسک و دستکش ی در جایگاه های ارایه سوختریسوخت گ درهنگام.3

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

 .ندیتوقف نما یگردشگر وزارتتحت نظارت  یراه نیب یفقط در واحدها یطوالن یدر سفرها.5

شستشو داده و خشک  یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم یبهداشت یها سیاز سروپس از استفاده .3

 .دیدست استفاده کن یاز محلول ضد عفون یا دیکن
افران مستورهای گردشگری، در کلیه وسایل حمل و نقل و سفر عمومی اعم از اتوبوس، هواپیما، تاکسی های بین شهری، خودروهای توریستی، درون . 2
 .نماینداز ماسک استفاده در طول سفر  کارکنانو 
و  ییفر جلواز ن ایمنفاصله از ازدحام پرهیز نموده و  حضوری طیبل هیدر هنگام ته ایاستفاده کنند و  ینترنتیا یدهایتا حد ممکن از خر یمسافران گرام.1

 .ندینما تیرعا را شهیگ یمتصد
های  یدللبه صن ایها  رهیو در زمان نشستن از دست زدن به دستگ نندیها بنش یصندل یرو گرانیاز د منیانتظار با فاصله ا یهامسافران در سالن .1

 .دست ها را شستشو دهند در صورت تماس دست، ونموده  یخوددار یعموم
بوده و پس از اقامه نماز دست ها را شسته یا ضدعفونی و سجاده شخصی الزامی  جهت اقامه نماز در نمازخانه های عمومی به همراه داشتن مهر .90
 د.نکن
نسبت به نظارت بهداشتی در محل های استراحت و تجمع ، سرویس های بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن  ، فرودگاه ها و امثالهم. مدیران پایانه ها99

 فروشی ها اهتمام ورزند.ها و صندلی های انتظار، نمازخانه ها، بوفه های موادغذایی، غرف و اغذیه 
 ی باشد.الزامی م، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت دییمورد تا یمواد ضد عفون لهیپس از هر سفر بوس عمومیوسایل نقلیه  ییگندزداو نظافت. 9۱
کرونایی خودداری شود، نمک و قند و شکر . به جهت رعایت بهداشت مواد غذایی از ارایه مواد غذایی بصورت بوفه روباز در پذیرایی شهرهای قرمز 93

 سبزیجات اطمینان حاصل گردد. بودن بصورت بسته بندی ارایه شود و جهت ارایه سبزیجات از انواع بسته بندی دارای مجوز استفاده یا از سالم
غذایی و تجهیزات موجود بصورت شستشو و . جهت رعایت بهداشت مربوط به ابزار و تجهیزات الزم است مراکز آماده سازی، ارایه و سرو مواد 91

یمن در اگندزدایی شود، سالن های ورزشی بعد از هر شیفت یا سانس استفاده گندزدایی شود، از الیه و سطوح پالستیکی و امثالهم برای فاصله گذاری 
ش روی میزهای رستوران های و دیگر مراکز محل صندوق و پذیرش یا گیشه های فروش بلیط استفاده گردد، از نگهداری و چیدمان ظروف بدون پوش

 متر از هم رعایت گردد. 3، چیدمان میزهای پذیرایی با فاصله پذیرایی خودداری شود
 . بمنظور ایجاد شرایط بهتر تهویه و تخلیه هوای آلوده در مراکز سر بسته و فضاهای کوچک الزم است ضمن ایجاد تهویه طبیعی از هواکش های95

 درصد ظرفیت آسانسورها استفاده شود. 50استفاده گردد، از  مناسب و پرقدرت
 . وسایل و تجهیزات نظافت بطور مرتب تعویض، شستشو و ضدعفونی شده و در محل های مناسب پاکیزه نگهداری شوند.93
ره بنر و استند، پوستر آموزشی و غی . بمنظور اطالع رسانی به مراجعین و کارکنان تاسیسات گردشگری از انواع روش های اطالع رسانی مانند نصب92

 استفاه شود.

ه و امثالهم بصورت روزان ، دکمه های آسانسورتلفن یگوش ون،یزیبرق، کنترل تلو یدهایها، کل رهیسطوح در تماس با دست اعم از دستگ هیکل.91

 .شود ییگندزدا
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لوازم  یمنیبا حفظ ا رهیدوش و غ نیپرده دوش، کاب ،یدوش ریوان، ز ،ییروشو وارها،یشامل کف و د یبهداشت سیسطوح قابل شستشو در سرو هیکل.91

 .و آب داغ شستشو شوند ندهیبطور روزانه با مواد شو یبرق
حوله و امثالهم بعد از چک اوت مهمان جهت  ،یزیملحفه ها، روم ،یشامل کاور لحاف، رو بالشتو کاالی خواب منسوجات  هیکلدر مراکز اقامتی  .۱0

 .بهتر انجام شود هیدر هنگام نظافت اطاق ها در و پنجره ها باز باشد تا تهوو  شود یشستشو جمع آور
 .شود ضیزباله مرتبا تعو یزباله داخل سطل ها سهیشود و ک تیرعا یدقت و حفاظت فرد تیزباله نها هیو تخل ینحوه جمع آورخصوص  در .۱9
رسنل در پ یحفاظت فرد یو پروتکل ها ردیانجام پذ یقو یها ندهیبا حرارت باال و استفاده از شو دیبا یمنسوجات مانند ملحفه عفون یشستشو. ۱۱

 .شود تیرعا یالندر
پس سو  شستشوبا آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا مرتب  عمومی یبهداشت یها سیپرسنل و سرو یبهداشت یها سیسرو، رختکن. ۱3

 ماده ضدعفونی دست نصب شود.و  شود ییگندزدا
مچنین جهت ه ضریب اطمینان و ایمنی خود را باال ببرند ،توصیه می شود با واکسیناسیون. به گردشگران و مراجعین گرامی تاسیسات گردشگری ۱1

پس از انجام مراحل بهداشتی شده اند استفاده نمایند،  کامال دارای مجوز که بدین منظورو پذیرایی حفظ سالمت خود فقط از خدمات واحدهای اقامتی 
 یهداشتب یها سیپس از استفاده از سرودست ها را طبق پروتکل شستشو دهید، حتما در مراکز اقامتی پذیرش و ارایه مدارک و تکمیل فرم های پذیرش 

ده دست استفا یاز محلول ضد عفون یا دیشستشو داده و خشک کن یوزارت بهداشت بخوب یاعالم شده از سو یدست خود را طبق پروتکل ها یعموم

 .دیکن

 ماده تهیه و تنظیم گردیده است که از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.99در  دستورالعملاین  )00ماده 

 


