شهرهای نارنجی
شاخص
تعیین

الزامات و محدودیتها

حوزهها و فعالیتها

مسئول و ناظر

ضمانت اجرا

کاهش حضــو تا یکســو کا کنــــان
فعالیت ادارات و

دســتگاه هـاي ا ائه دهنده خدمات ضرو ي

کارکنان:

و مرتبط با خدمات اســاســ د محر کا با

دستگاهها و سازمانهـاي
موضـوع مـاده  2قانون
مدیریت بحران
(بهاستثناي نیروهاي
مسلح)

تشخیص باالترین مقا مسئول دستگاه.
کاهش حضو کا کنـان سایر دستگاهها به
میزان یک دو .
لغو مامو یتهاي ادا ي غیر ضرو .

سازمان ادا ي و استخدام کشو

بر اســاب بخشــنامه ه ـ ا ه
228022

مــو

22/6/5

سـازمان ادا ي و اســتخدام

معـاون توســعـه مدیریت و مناب
وزا ت خانه ها و سازمان ها.
معـاون توســعـه مدیریت و مناب
استاندا ي ها .

کشو

ئیس(مدیرکر)دستگاه مربوط

برگزا ي جلسـات با اایت الزامات د فضاي
سربسته (حداکثر  02نفر).

تجاری ،بازرگانی و

وزا ت ر ت (مسئول)

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  6نفر به ازاء هر صد هزار نفر با لحاظ روند نزولی

خدماتی:

تعطیل به مدت  2هفته وقابر تسهیر

مشاغر گروههاي

و تشــدید د رــو ت تغییر هــرایط با

سه و چها

وزا ت بهداهت (ناظر)

پل پ به مدت  55وز

نیروي انتظام (ه کا )
اتاق ارناف ایران(ه کا )

تشخیص وزا ت بهداهت

اتحادیه مربوط(ه کا )

مرحله اول تذکر کتب بـه
مدیر مد سـه /ئیس دانشــگاه/

آموزشی:

مدیریت حوزه

مدا ب
دانشگاه ها و موسسات

مرحلــــــه دو انفلــال

تعطیل کامر

آموزشاال

ازخدمت به مدت دو ماه

آموزهگاه ها

-2جری ـه نقدي موســســات

حوزه هاي ال یه

آموزهــ بخش خلــورــ

به

وزا ت الو (مسـئول دانشگاه ها
و موسسات وابسته)
وزا ت

آمــــــــــوزش

و

پـرو ش(مسئول مدا ب و موسسات
وابسته)
مــدیــریــت حــوزه هــاي
ال یه(مسئول حوزه ها

مبلغ  2میلیون تومان
 -1مرحله اول تـذکر کتبـ

ستادهاي اســـتان مـــدیریت

فرهنگی و اجتماعی:

بـــه ســـــتاد برگـــزا ي

ن ازهاي ج عه ،مساجد،

ن ـــازج عه و هیـــات امناي

تعطیل کامر

ن ازهاي ج ااات یومیه،

مساجد /تولیتها

مراسم هاي آیین ،
مذهب

بی ـا ي کرونا (مسئول)
هـو اي سـیاسـتگذا ي ائ ـــه
ج عـه و ج ااات (ه کا )

 -2مـرحلـه دو قـطـ

سازمان تبلیغات اسالم (ه کا )

بســتههاي ح ـــایت به

مرکز امو مساجد(ه کا )
سازمان اوقاف

مدت یک ماه
و ود خود وهـاي هــخلــ با پالم بومههرهاي نا نج به سایر ههرها م نـوع م
باهد.
ترددها :

-و ود خـود وهـاي هــخلــ

اا ال جری ه  588هزا تومانبـا پـالم

د هر  22ساات

غیــربــــوم بــــه هــهرهاي نا نج

انتظام (مسئول)

م نــوع م باهد.
خود وها هخل
 تردد خود وهاي هـخل از ساات  25تا 2ربح د سطح ههر م نوع است (به استثناي
خود وهاي مجاز به تاید فرماندا ي)
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پلیس اهن ـای

و اننـدگ

نیروي

ســتادهاي اســتان مدیریت بی ا ي

 اا ال جری ه  288هزاتومان براي تردد خود وهاي
هخل از ساات  25تا 2ربح
د سطح ههر

کرونا(ه کا )

