
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی  ایران

 شبکه بهداشت و درما ن شهرستان قدس
 

  19مقررات رقنطینه مبتالیان هب کووید 

 گروه هدف : عموم مردم 

 واحد آموزش و ارتقاء سالمت 

              ابتالی خود را به اعضای خانواده ، مدیریت  مت تا  تار

سامانه  زارت بهداش ، درمان   آموزش پتششت تع اعتال          

  نیم.

 .اپلی یشن ماسک را بر ر ی گوشع همراه خود نصب  نیم 

          اطالعات خواسته شده را با دق    ص   در اپتلتیت تیتشتن

 ماسک  ارد  نیم.

    در مدت تعیین شده مقررات قرنطینه را  امال رعای   رده

 از م ا س ون  خود خارج نشویم.

    در موارد ضر ری فقط با هماهنگع راهنمای سالم   زارت

 بهداش ، درمان   آموزش پشش ع از قرنطینه خارج شویم.

 

 

  91اگر به هر طریق از ابتالی خود به بیماری کویید 

 آگاه شدیم بالفاصله باید:

 توجه داشته باشید:

      022تخلف از هر یک از موارد فوق موجب جریمه به مبلت 

 هشار تومان مع شود.

 ت رار تخلف موجب ت رار جریمه مع شود. 

 مقررات استفاده از ماسک از خانه تا خانه 

  سال به باال در شهر تهررا  ورف ر        81همه افراد

هستند، در تردد در همه وحیر  هراس سرربرا              

سربسته عمفوی ا  هنگام خر ج  ا  خانه تا با گشت 

 به خانه ا  واسک بهداشتی استفاده کنند.

          عدم استفاده ا  واسک در بار ا ل ورفبرت تر کرر

شفاهی، ثبت وشخصات   تاکید بره اسرترفراده ا          

هراار     05واسک   در ورحله بعد وفبت اعرمرال       

تفوا  بریمه براس هر وفرد وشاهده ترخرلر  وری       

 شفد.



      )لیه شر   های اتوبوسرانع )در ن شهری   بین شهری 

 لیه شر   های تا سع رانع )معمولع، تلفنع   اینترنتتتع(    

موظف هستند عال ه بر استتفتاده رانتنتدگتان از متاستک،              

 سرنشینان نیش باید از ماسک استفاده  نند.

            لیه رانندگان  سایا حما   نقا عمومتع بتایتد از ارایته 

 خدم  به مسافرهایع  ه ماسک ندارند، خودداری  نند.

         در صورت عد  رعای  پر ت ا های بهداشتتتع، جتریتمته

 022شر   های اتوبوسرانع   شر   های تا سع رانتع      

 هشار تومان اس . 

    در صورت عد  استفاده از ماسک توسط راننده تا سع، در

هتشار تتومتان         02مرتبه ا ل تذ ر   در مراتب بعد به مبل    

 جریمه مع شود. 

        ،در صورت عد  استفاده از ماسک توسط مستافتر تتا ستع

 هشار تومان جریمه مع شود. 02راننده تا سع به مبل  

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس
 منابع آموزشی: معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مقررات استفاده از ماسک در اماکن دولتی و اجرایی 

  عالم   یژه »مسئوالن همه  احدهای صنفع موظف هستند

را در  ر دی  «(QR CODE)رعای  استاندارد بهداشتع 

  احد صنفع خود نصب  نند.

         ، عمو  مراجعه  نندگان مع توانند با اس ن ایتن عتالمت

ناظران بهداشتع را نسب  به اعال  ش ای  از عد  رعتایت      

مقررات بهداشتع یتا ارزیتابتع ختود از متیتشان رعتایت                    

 دستورالعما های بهداشتع در  احدهای صنفع مطلع  نند.

 مقررات استفاده از ماسک در واحدهای صنفی 

     با تفبه به گاارش ها   ار یابی هاس دریافتی ا  وردم

با رسی هاس نفبه اس   سر ده ا   احد هاس صنفی، در    

صفرت عدم رعایت وقررات بهداشرتی، در ورتبره ا ل           

نسبت به ت کر کتربی برا درج در ور نرده صرنفی، در            

ورتبه د م اعمال بریمه به وبلغ سیصدهاار تفورا           

در ورتبه سفم به وبلغ یک ویلیف  تفوا    در ورحلره   

چهارم، ولمپ  احد صنفی به ودت یک هفته اقدام وی  

 شفد.

 مقررات استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی 

        ر د ورابعا    کارکنانی که ا  واسک برهرداشرتری 

استفاده نمی کنند در کلیه دستگاه هاس حکفوتری      

 عمفوی غیر د لتی ومنفع است.

          در صفرت بی وباالتی ودیرا   احردهراس ادارس در

رعایت ضفاب    ور تکل هاس برهرداشرتری، ورر نرده         

خاطیا  به هیئت رسیدگی به تخلفات ادارس ونعکس 

 خفاهد شد.


