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 هب انم خدا 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری5های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به دستگاه

     

که به شرح زیر به  21/4/99( از مصوبات بیست و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 9با توجه به بند ) 

 : تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده است

 های قانونی و همکاری موثر قوه قضائیه و نیروی انتظامی به شرح زیر خواهد بود:اعمال قانون با استفاده از همه ظرفیت نحوه-9

 حوزه ارائه دهندگان خدمات دولتی و اداری: -

 تخلفات اداری رسیدگی به ها به عنوان دستور اداری و برخورد برابر قانون ابالغ اجرای پروتکل -

        

 زیر برای اجرا ابالغ می گردد: موارد   

ملی مقابله با کرونا،  تمامی مدیران دستگاه های اجرایی )در هر سطح سازمانی( موظفند؛ به محض ابالغ مصوبات ستاد -1

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سازمان و سایر مراجع بخشنامهها و  کل ها، دستورالعملپروت

تمهیدات الزم را به منظور اجرای موثر و دقیق آنها ، دستگاهن ش های مربوط و کارکنابخه من ابالغ آنها بض ل،ئومس

انگاری در این کاری و سهلهای مربوط یا کمها و پروتکلفراهم سازند. هر گونه تخطی از اجرای مصوبات، ابالغیه

دستگاه یدگی به تخلفات اداری رابطه تخلف اداری محسوب شده و مراجع ذیربط مکلفند موضوع را به هیاتهای رس

 گزارش نمایند.

به الزامات ناشی از وضعیت خاص  با توجههای اجرایی و به منظور صیانت از حقوق مردم، مراجعان و کارکنان دستگاه -2

های واصله در ارتباط با بند فوق و های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند گزارشکشور، هیاتبیماری کرونا در شیوع

از ماسک در محیط اداری و حضور در محل کار علیرغم اطالع از ابتال به ویروس کارکنان نظیر عدم استفاده  مواردی

 رای مقتضی صادر نمایند. رسی و بر کرونا را با قید فوریت و بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور برای استحضار. -  
 استحضار.آموزش پزشکی برای برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و  -  
تخلفات اداری برای اطالع و مسئوالن محترم هماهنگی هیأت های رسیگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به  -  

 اقدام الزم.
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