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مقدمه:

با شیوع ویروس کووید  11می توان تاریخ را به قبل و بعد از کرونا تقسیم نمود .ناشناخته بودن ،بروز رفتارهای غیرقابل پیشبینی ،نبود داروی موثر در درمان بیماری و پیچیدگیهای آثار و
تبعات این ویروس بر ابعاد مختلف شئون زندگی فردی و اجتماعی حکایت از این واقعیت دارد که برای مدیریت این پدیده نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف و به خدمت گرفتن دانش و
تکنولوژیهای نوین میباشیم.
رفع موانع فکری و اجرایی استفاده از حوزه تکنولوژیهای ارتباطی به صورت مشترک توسط کلیه دستگاهها و تبادل اطالعات با هدف بهرهبرداری مشترک ،از ضرورتهای غیرقابل
اجتناب در مدیریت پدیدههای نوظهور همچون بیماریهای پاندمیک است که با طراحی مدلی متفاوت ،زمینه ای برای تسهیل مدیریت و ارائه خدمات هوشمندانه به مردم با رعایت اولویت
سالمت ،فراهم نماید.
سکوی مدیریت هوشمند بیماریهای همهگیر (سامانه امید) این فرصت را فراهم مینماید تا نظام مدیریت بیماری کرونا در کشور در بستر فناوری اطالعات قرار گیرد تا عالوه بر امکان
مدیریت تبعات بیماری در حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،شهروندی ،خدماتی و  ...؛ رهگیری ،تصمیمسازی ،پیشبینی ،کنترل ،نظارت و ارائه خدمات مرتبط را عملیاتی
نماید.
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هدف :

 مدیریت ،کنترل و نظارت هوشمند بیماری کرونا از طریق تبادل اطالعات برخط در بستر سامانه امید به منظور ایجاد تعادل در حفظ و صیانت از سالمت شهروندان.

 .3منظور:
 پیشگیری از بروز دوگانه های اجتناب ناپذیر متاثر از بیماری کرونا(سالمت با اقتصاد ،فرهنگ ،مذهب ،آموزش و.)...
 ایجاد زیرساخت یکپارچه بسترتبادل اطالعات برخط با هدف دادهکاوی انبوه .
 تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه در فرایند مدیریت بیماری همه گیر (کاهش ریسک خدمات دهندگان/خدمات گیرندگان در شرایط کرونا).
 اعمال کنترل و نظارت هوشمند پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی.
 اجرای غربالگری انبوه ،هدفمند و دقیق شهروندان و پیوند آن به مدیریت هوشمند .
 ایجاد بستر تبادل اطالعات برخط میان دستگاههای مسئول و ذینفع.
 استفاده از فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات در تصمیمسازی با هدف کارآمدی حداکثری تصمیمات.
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 .0مستندات:
 دستور ریاست محترم جمهور به دستگاههای ذیربط موضوع نامه  51334مورخ 1499/90/91
 بند  1مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 1499/97/93
 مصوبات نودمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 1499/90/91

 .5ارکان مدیریت هوشمند کرونا در بستر سامانه
 ارکان اساسی شکست زنجیره انتقال بیماری عبارتند از واکسیناسیون عمومی ،تست و غربالگری گسترده ،هدفمند و مدیریت هوشمند بیماری در بستر سامانه امید:
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اجزای سکوی مدیریت هوشمند بحران بیماریهای همهگیر

 سکوی خدمات شهروندی :مشتمل بر حوزه های ،شهروندان ،حمل و نقل عمومی ،اصناف ،مسافران ،گواهی واکسیناسیون ،آموزشی ،فرهنگی و ...
 سکوی تجمیع و پایش داده :تجمیع اطالعات ارگانهای مختلف درگیر در مدیریت بحران و اطالعات عملکردی شهروندان.
 سکوی به اشتراک گذاری :به اشتراک گذاری خدمات مختلف تهیه شده در سامانه با سایر نهادها و ارگانهای دخیل در مدیریت بحران.
 سکوی ارتباطی ،خدماتی ذینفعان :ارایه ابزارهای مدیریتی به واحدهای صنفی و دستگاههای خدماتی کشور موجب افزایش توان مقابله با بحران خواهد شد.
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 .7جدول الزامات و ضمانت اجرای فعالیتهای پنجگانه مدیریت هوشمند (در بستر سامانه):

حوزهها و فعالیتها

دستگاههای اجرایی:
دستگاهها و سازمانهـاي موضـوع
مـاده  2قانون مدیریت بحران
(به استثناي نیروهاي مسلح)

ضمانت اجرا

الزامات فعالیت
 داشتن تاییدیه تزریق واکسن از سامانه کلیه کارکنان دولت،
موسسات ،نهادهاي مردمی و بخش خصوصی.
 در وضعیت قرنطینه بیماري نباشند.
تبصره:1خدمات دهندگانی که اقدام به تزریق واکسن نمینمایند،
موظفند هر  15روز یکبار آزمایش  PCRمنفی ارائه نمایند.
تبصره :2تا زمان رسیدن حدنصاب واکسیناسیون دوز دوم در کشور به
 %09جمعیت کل کشور ارائه آزمایش  PCRخدمات دهندگان الزامی

وزارت بهداشتتتت ،درمتتتان و
آموزش پزشکی(ناظر عالی)
منظور شدن غیبت در روزهایی عدم
حضور ناشی از ایجاد ممانعت و
اقدام برابر آئین نامه حضور و غیاب
کارکنان اداري به نسبت تعداد
روزهاي غیبت.

است .پس از این مرحله کنترل خدمات دهندگان به صورت تب سنجی
و کنترل سندرمیک انجام میپذیرد.


خدمات گیرندگان از
دستگاههای موضوع ماده 2
قانون مدیریت بحران



داشتن تاییدیه تزریق واکسن از سامانه براي کلیه مراجعین و
خدمات گیرندگان به دستگاه هاي اجرایی ،موسسات ،نهادهاي
مردمی و بخش خصوصی.
در وضعیت قرنطینه و بیماري نباشند.

5

مسئول و ناظر

دستگاهها موظفند از ارائـه خـدمات
به افرادیکه داراي تست مثبـتpcr
یا فاقد تاییدیه تزریق واکسـن()QR
هستند ،خودداري نمایند.

سازمان اداري و استخدامی کشور
حراست کل
معاون ـت توســعه مــدیریت و منــاب
وزارت خانه ها و سازمان ها.
معــاون توســعه مــدیریت و منــاب
استانداري ها .
رئیس(مدیرکل)دستگاه مربوط

حراست ستازمانهتا و نهادهتای
مذکور از طریق سامانه

حوزهها و فعالیتها

الزامات فعالیت



واحدها و فعالیتهای صنفی
(تجاری ،بازرگانی و




خدماتی ،تفریحی،
رفاهی،تولیدی،صنعتی،
کارگاهی،اقتصادی،
اجتماعی):

علمی ،تحقیقاتی و آموزشی:
دانشگاه ها و موسسات آموزشعالی
آموزشگاه ها ،حوزه هاي علمیه



ضمانت اجرا

لیست مشاغل پیوست با داشتن تاییدیه تزریق واکسن دو دز
کد از سامانه مجاز به فعالیت می باشند.
در سامانه و اخذ
در وضعیت قرنطینه بیماري نباشند.
سایر مشاغل خارج از لیست پیوست صرفاً با داشتن تاییدیه
کد مربوطه از سامانه و در وضعیت
تزریق واکسن و اخذ
قرنطینه بیماري نبودن در زمان فعالیت.
مراجعین به واحدها و فعالیتهاي صنفی نیز باید داراي
تاییدیه تزریق واکسن در سامانه و همچنین در وضعیت
قرنطینه و بیماري نباشند.

خدمات دهندگان:

مسئول و ناظر

 -1مرحله اول :اخطار کتبی پلمب بـه
واحدهایی(صنفی و )...که بدون داشتن وزارت بهداشتتتت ،درمتتتان و
کد از سامانه آموزش پزشکی(ناظر عالی)
الزامات طرح و اخذ
اتاق اصناف ایران(ناظر در اجرا)
امید فعالیت دارند.
اتحادیه مربوط( مسئول اجرا)
 -2مرحلــه دوم :مســدود نمــودن پــوز
وزارت صمت (همکار)
بانکی به مدت دوهفته براي واحد هاي
نیروي انتظامی(همکار)
(صنفی و )...ناقض الزامات تعیین شده.
ســـازمان هـــاي نظـــام پزشـــکی،
 -3مرحله سوم :در صورت عدم رعایت
دامپزشکی  ،کشاورزي(همکار).
الزامات پلمب به مدت  33روز.
وزارت فرهنـــــــا و ارشـــــــاد
تبصره:
اسالمی(ناظر حوزه هاي ذیربط)
در صــورت رعایــت الزمــات و تاییــد
وزارت ورزش و جوانان(ناظر حـوزه
وزارت بهداشت نسبت به رفـ پلمـب
هاي ذیربط)
اقدام خواهد شد.
وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگري
و صنای دستی (ناظر حوزه هاي ذیربط)
الف -ختدمات دهنتدگان مراکتز

وزارت بهداشتتتت ،درمتتتان و

 مدرسین و اساتید دانشگاهها و حوزهها  ،معلمان و کادر اداري
آموزش پزشکی(ناظر عالی)
آموزشی دولتی:
ملزم به داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه.
وزارت علوم(دانشگاه ها و موسسات
منظور شدن غیبت در روزهـایی عـدم
 در وضعیت قرنطینه بیماري نباشند.
حضور ناشی از ایجاد ممانعت و اقـدام وابسته) ناظر بخش ذیربط.
تبصره:1خدمات دهندگانی که اقدام به تزریق واکسن نمینمایند،
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حوزهها و فعالیتها

ضمانت اجرا

الزامات فعالیت

مسئول و ناظر

موظفند هر  15روز یکبار آزمایش  PCRمنفی ارائه نمایند.
وزارت آمـوزش و پــرورش(مدارس
برابر آئین نامه حضور و غیاب کارکنان
 تبصره :2تا زمان رسیدن حدنصاب واکسیناسیون دوز دوم در اداري به نسبت تعداد روزهاي غیبت .و موسسات وابسته) ناظر بخش ذیربط
کشور به  %09جمعیت کل کشور ارائه آزمایش  PCRخدمات
مدیریت حوزه هاي علمیه(مسـئول
دهندگان الزامی است .پس از این مرحله کنترل خدمات دهندگان ب -ختتدمات دهنگتتان مراکتتز و حوزه ها
به صورت تب سنجی و کنترل سندرمیک انجام میپذیرد.

موسستتتات آموزشتتتی بختتتش
خصوصی:

 اخطــار کتبــی جهــت دریافــت
-2خدمات گیرندگان:
کــد از
تاییدیــه واکســن و
 دانشجویان و طالب مراکز دولتی و خصوصی و :...داشتن
سامانه امید ظرف یک هفته
تاییدیه تزریق واکسن در سامانه.
 مسدود نمودن پوز بانکی به مدت
 در وضعیت قرنطینه و بیماري نباشند.
دوهفته.
 پلمب به مدت  33روز
تبصره:
 -3محیط ارائه خدمت:
 خوابگاهها ،سالنهاي غذاخوري ،سرویس حمل و نقل و اماکن در صــورت رعایــت الزمــات و تاییــد
ورزشی(خدمات گیرنده) :به شرط دو دوز واکسن و در وزارت بهداشت نسبت به رفـ پلمـب
اقدام خواهد شد.
وضعیت قرنطینه و بیماري نباشند.
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حوزهها و فعالیتها

فرهنگی و اجتماعی
نمازهاي جمعه ،مساجد،
نمازهاي جماعات یومیه،
مراسم هاي آیینی ،مذهبی ملی

الزامات فعالیت
 مساجد در برگزاري نماز جماعت محیط مسقف با رعایت
فاصله گذاري اجتماعی(تامین فضا براي هر نفر  4متر مرب )،
ماسک ،اقالم عبادي شخصی.
 برگزاري مراسمهاي ملی و مذهبی در مساجد و هئیتها ملزم
به رعایت پروتکلهاي بهداشتی می باشند.
 استفاده از فضاي باز مساجد جهت انجام فرائض انفرادي ،با


تردد خودروهای شخصی و
حمل و نقل عمومی(برون و
درون شهر):

ضمانت اجرا

مسئول و ناظر
وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی(ناظر عالی)

مرحله اول تـذکر کتبـی بـه ســتاد
ستادهاي اسـتانی مـدیریت بیمـاري
برگـزاري نمــازجمعه ،هیئـت امنـاي
کرونا (همکار)
مساجد/تولیتها/هیئات امنـاي سـایر
شوراي سیاستگذاري ائمـه جمعـه و
ادیان رسمی.
جماعات (ناظر)
 معرفی متولیان و خدمات دهندگانرعایت دستورالعملها در اولویت است.
سازمان تبلیغات اسالمی(ناظر)
به عنوان ناقضین پروتکل بـه مراجـ
مرکز امور مساجد(ناظر)
تبصره :براي متولیان و خدمات دهندگان در حوزههاي
ذیربط سطح ملی جهت اقدام.
 هیئات امناي سایر ادیان رسمی (ناظر)فرهنگی و اجتماعی داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه و
در وضعیت قرنطینه و بیماري نبودن ،الزامی است.

 ورود خودروهاي شخصی پالك غیربومی از /به شهرهاي قرمز
و نارنجی با داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه و در
وضعیت قرنطینه بیماري نبودن امکانپذیر میباشد.
 ورود خودروهاي شخصی پالك غیربومی از /به شهرهاي زرد
و آبی صرفا با تایید در وضعیت بیماري قرار نداشتن در سامانه
امکانپذیر است.
 تردد درون شهري خودروهاي شخصی که مالکین آنها در
وضعیت بیماري قرار ندارند.
 تردد حمل و نقل عمومی برون شهري با استفاده از اتوبوس،
قطار ،هوایی ،و وسائط نقلیه دریایی با داشتن تاییدیه تزریق
واکسن در سامانه و در وضعیت قرنطینه بیماري نبودن.
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 اعمال جریمه خودروهـاي شخصـیاز /به شهرهاي قرمز و نـارنجی بـدون
تاییدیــه واکســن و یــا نداشــتن pcr
مثبت مبلغ یک میلیون تومان در هر
 24ساعت.
 اعمال جریمه خودروهـاي شخصـیاز /به شهرهاي زرد بدون داشتن pcr
منفی(در وضعیت قرنطینه و بیمـاري
نبودن) مبلغ پانصد هزار تومان در هر
 24ساعت.

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی(ناظر عالی)
وزارت راه و شهرسازي(ناظر)
پلیس راهنمایی و راننـدگی نیـروي
انتظامی(مسئول و همکار)
ستادهاي استانی مـدیریت بیمـاري
کرونا(همکار)
وزارت کشور(درون شهري)

حوزهها و فعالیتها

ضمانت اجرا

الزامات فعالیت
 تردد هوایی داخلی با ارائه داشتن تاییدیه تزریق واکسن در
سامانه و در وضعیت قرنطینه بیماري نبودن ،با  % 133ظرفیت
مجاز می باشد.
 تردد هوایی خارجی با ارائه کارت واکسن و ارائه آزمایش pcr
منفی.
 تاکسی هاي درون شهري و اینترنتی ارائه خدمات با داشتن
تاییدیه تزریق واکسن در سامانه و در وضعیت قرنطینه بیماري
نبودن.
خدمات گیرندگان:
 داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه.
در وضعیت قرنطینه بیماري نبودن.
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 جلـــوگیري هوشـــمند از فعالیـــتتاکسی هاي درون و برون شهري.
 معرفی شرکتهاي ناقض قوانین بهوزارت راه و شهر سازي جهت اعمـال
جریمه.
 در صــورت عــدم کنتــرل الزامــاتخدمات گیرندگان ،پلمب به مدت دو
هفته.

مسئول و ناظر

تبصره :0
وضعیتهای چهارگانه قبلی(قرمز ،نارنجی ،زرد و آبی) این دستورالعمل مالک عمل نمی باشد لیکن از منظر اعالم روند بیماری در کشور توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به صورت هفتگی به کمیته امنیتی ,اجتماعی و انتظامی منعکس خواهد شد.

تبصره:2
با اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری ،مصوبه ستاد ملی پیرامون "منع تردد شبانه" از اول آذر ماه لغو میگردد.

تبصره:3
برگزاری نمایشگاه های مرتبط با صنایع و حوزه های مختلف بازرگانی،تجاری،صنعتی،تولیدی و همچنین برگزاری آزمونهای ملی و استانی با رعایت داشتن کارت واکسن
و در وضعیت قرنطینه نبودن خدمات دهنده و خدمات گیرنده بالمانع می باشد.

تبصره:0
هرگونه تغییر در شرایط فعالیت ها به دلیل تغییر روند بیماری در کشور منوط به بررسی در کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی و تصویب در ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا خواهد بود.
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لیست مشاغل پیوست که باید دو دز را تزریق و سپس فعالیت نمایند:

 )1مراکز سرو غذا در محل از قبیل :رستوران ،چایخانه ،قهوهخانه ،کافی شاپ ،فست فود.
 )2تاالرپذیرائی و باغ تاالر.
 )3استادیومهای و باشگاههای مسابقات ورزشی  ،باشگاههای ورزشی سرپوشیده ،استخرهای شنای سرپوشیده ،پارک های تفریحی آبی ،شهر بازی و
مراکز تفریحی (مسقف).
 )4پاساژ ،فروشگاه زنجیرهای.
 )5کلیه مراکز اقامتی از قبیل هتل ،متل ،مسافرخانه ،بوم گردی.
 )0تورهای گردشگری.
 )7بانکها و موسسات خدمات مالی ،کارگزاری های بورس.
 )0دفاتر پیشخوان دولت ،پلیس بعالوه  ، 19دفاتر خدمات تلفن همراه ،دفاتر ارائه خدمات قضایی و مراکز مشابه.
 )1سالنهای سینما ،تئاتر و موسیقی.

تبصره :سایر مشاغل صرفا با تایید تزریق واکسن توسط سامانه ،اخذ  QRو در وضعیت قرنطینه نبودن مجاز به فعالیت میباشند.

این طرح در هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مورخ  1499/97/93و نودمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ  1499/90/91به تصویب رسید.
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