شهرهای قرمز
شاخص
تعیین

حوزهها و فعالیتها

فعالیت ادارات و
کارکنان:
دستگاهها و سازمان-
هـاي موضـوع مـاده
 2قانون مدیریت
بحران (بهاستثناي
نیروهاي مسلح)

الزامات و محدودیتها

مسئول و ناظر

ضمانت اجرا

کاهش حضور کارکنان دستگاه هاي ارائه دهنده
خدمات ضروري تا یکدوم و مرتبط با ماموریت
هاي اساسی در محل کار با تشخیص باال ترین مقام
کاهش حضور کارکنان سایردستگاهها به میزان
دوسوم.
لغو کلیه ماموریت هاي اداري غیـرضرور
برگزاري جلسـات در فضاي سربسته بـا

بخشنامه

سازمان اداری و استخدامی کشور

بر

اساس

228022

مورخ  22/6/1سازمان

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت خانه ها و
سازمان ها.

اداري و استخدامی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ها .

شماره

رئیس(مدیرکل)دستگاه مربوط

کشور

رعایـت الزامات (حداکثر  51نفر)

تجاری ،بازرگانی و
خدماتی:

وزارت صمت (مسئول)
تعطیلی به مدت  2هفته و قابل تسهیل و
تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  01نفر به ازاء هر صد هزار نفر با لحاظ روند نزولی

مشاغل گروه دو و

وزارت بهداشت (ناظر)
نیروي انتظامی(همکار)

پلمپ به مدت  51روز

اتاق اصناف ایران(همکار)

وزارت بهداشت

اتحادیه مربوط(همکار)

سه و چهار
مرحله اول تذکر کتبی
بـه مدیر مدرسه /رئیس

آموزشی:

دانشگاه /مدیریت حوزه

مدارس

مرحلــه

دانشگاه ها و
موسسات

تعطیلی کامل

آموزشعالی

دوم

انفصــال ازخدمت به
مدت دو ماه
-2جریمه

آموزشگاه ها

نقدي

موسسات آموزشی بخش

حوزه هاي علمیه

خصوصی

وزارت علوم(مسئول دانشگاه ها و موسسات
وابسته)
وزارت آمـوزش و پـرورش(مسئول مدارس و
موسسات وابسته)
مدیریت حوزه هاي علمیه(مسئول حوزه ها

به مبلغ 2

میلیون تومان
مرحله
کتبـی

فرهنگی و اجتماعی:

جماعات یومیه،

بـه

سـتاد

برگـزاري نمـازجمعه و

نمازهاي جمعه،
مساجد ،نمازهاي

اول

تـذکر

تعطیلی کامل

مراسم هاي آیینی،

هیـات امناي مساجد/
تولیتها
 -2مرحله دوم قطع

مذهبی

بستههاي حمـایتی به
مدت یک ماه
ورود خودروهاي شخصی با پالك بومی از شهرهايقرمز به دیگر شـهرهاي کشـور ممنوع می باشد.

ترددها :

ورود خودروهــاي شخصــی بــا پــالكغیربـومی بـه شــهرهاي قرمز ممنـوع میباشد.

خودروها
شخصی

سطح شهر ممنوع است (به استثناي خودروهاي مجاز به
تاید فرمانداري)

(مسئول)
شوراي سیاستگذاري ائمـه جمعـه و
جماعات (همکار)
سازمان تبلیغات اسالمی(همکار)
مرکز امور مساجد(همکار)
سازمان اوقاف

 اعمال جریمه یکمیلیون تومانی بـــراي
خودروهـــاي
شخصـــی متخلف

تومانی
خودروهاي

براي
شخصی

پلــیس راهنمــایی و راننــدگی نیروي
تردد
از

ساعت  25تا  2صبح در
سطح شهر

ســتادهاي اســتانی مــدیریت
بیماري(ناظر)

 اعمال جریمه  288هزار-تردد خودروهاي شخصی از ساعت  25تا  2صبح در

ستادهاي اسـتانی مـدیریت بیمـاري کرونا

انتظامی(مسئول)
وزارت راه و شهرسازي (مسئول )

