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 مقدمه

های آموزی و کارگاههای مرتبط با فعالیت مراکز روزانه آموزشی توانبخشی، حرفهبخشنامهبه منظور بروزرسانی و تجمیع 

 تدوین گردیده است. دستورالعملاین  19 -شغلی در زمان پاندمی کووید پشتیبانیتولیدی حمایتی و 

 

 تعاریف( 1

مراکز روزانه آموزشی توانبخشی،  گیرندههای خدمتکارکنان، توانخواهان و خانواده": افراد منظور از ،دستورالعملدر این 

مراکز روزانه آموزشی توانبخشی، " :مراکزو منظور از  "و پشتیبانی شغلی های تولیدی حمایتیآموزی و کارگاهحرفه

  است. "19-کووید " بیماریو منظور از  "شغلی پشتیبانیو  های تولیدی حمایتیکارگاه ،آموزیحرفه

 ( ضوابط اجرایی2

 و وسایل فضانکات مرتبط با  الف(

ها، استفاده از وسایل حفاظت انفرادی ضدعفونی کردن دست :الزم در مرکز شامل هایبکارگیری احتیاط رعایت و -1

 مشترک ضدعفونی کردن وسایل مورد استفادهو  (3گان ،2، شیلد، دستکش1مرکز )ماسکافراد در متناسب با فعالیت 

 ها()یا صندلی افراد متر بین 1.5رعایت فاصله  -2

 و روزنامه( قندان حذف وسایل با استفاده مشترک در فضاهای انتظار )نظیر -3

 سازی و آگاهسازی مرتبط با بیماری در مرکز پوسترهای حساسنصب  -4

 ها، شیرآالت و سایر وسایل مورد استفاده مشترکسطوح، دستگیرهضدعفونی نمودن روزانه  -5

 فضاهای مورد استفاده افراد تهویه مستمر  برقراری -6

 برای افراد ،، دستمال کاغذی و لیوان یک بار مصرفمایع ضدعفونی کنندهدر دسترس قرارگیری  -7

  پدالدار )بدون نیاز به دخالت دست(های زباله الزام به استفاده از سطل -8

 )به جز آب( در مرکز و نوشیدنی عدم سرو مواد غذایی -9

 هادر آب سردکناستفاده از لیوان یک بار مصرف  -10

                                                           
 استفاده از ماسک – G2پیوست  1 

 استفاده از دستکش – G3پیوست  2 

 روش استاندارد پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظتی فردی – G5پیوست 3 
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الزام مراکز ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه به رعایت پروتکل ابالغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -11

 (معاونت توانبخشی 10/02/99مورخ  11531 نامه شمارهپیوست بخشپزشکی )

 نکات مرتبط با افراد (ب

مطابق شرایط مندرج  خاصو در شرایط در مرکز، متناسب با محل استقرار مرکز در مناطق سفید، زرد و قرمز حضور افراد 

  5تعهدنامهو  4اظهار نامهدر جدول ذیل و پس از ارائه 

 خاص شرایط و در زرد و قرمزهای تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی در مناطق سفید، آموزی، کارگاهشرایط فعالیت مراکز روزانه توانبخشی حرفه

 نوع مرکز

 مناطق
 خاصشرایط 

)شرایطی که از سوی 

یا  ستاد بهزیستی

تمام مراکز استانداری 

تعطیل اعالم می 

 شوند(

 قرمز زرد سفید

 مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان

خدمات توانبخشی از راه دور 

+ ارائه خدمات انفرادی به 

درصد خدمت  50حداکثر 

 گیرندگان مرکز

خدمات توانبخشی از راه 

دور + ارائه خدمات انفرادی 

درصد  25به حداکثر 

 خدمت گیرندگان مرکز

خدمات توانبخشی از راه دور + 

ارائه خدمات انفرادی به حداکثر 

درصد خدمت گیرندگان  15

 مرکز

خدمات توانبخشی از راه 

 دور

مرکز روزانه آموزشی توانبخشی خانواده و 

مبتال به اختالالت شنوایی، خانواده و کودک 

توانخواه کم بینا و نابینا، روانی مزمن، معلوالن 

جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی، ذهنی، اتیسم، 

چندمعلولیتی، حرفه آموزی و کارگاه های 

 6تولیدی حمایتی

خدمات توانبخشی از راه دور 

+ ارائه خدمات انفرادی به 

درصد خدمت  70حداکثر 

 زگیرندگان مرک

خدمات توانبخشی از راه 

دور + ارائه خدمات انفرادی 

درصد  50به حداکثر 

 خدمت گیرندگان مرکز

خدمات توانبخشی از راه دور + 

ارائه خدمات انفرادی به حداکثر 

درصد خدمت گیرندگان  20

 مرکز

خدمات توانبخشی از راه 

 دور

 به روال عادی (SEشغلی ) پشتیبانیمرکز 

توانبخشی اختالالت مرکز روزانه آموزشی 

 دهانی بلع و تغذیه

ارائه خدمات به حداکثر نفرات 

ممکن متناسب با تعداد 

و یونیت های موجود  کارکنان

 در مرکز

ارائه خدمات به حداکثر 

نفرات ممکن متناسب با 

و یونیت  کارکنانتعداد 

 های موجود در مرکز

ارائه خدمات به  اورژانس های 

 دندانپزشکی

 

 کزتعطیلی کامل مر

 

 

 

                                                           
 فرم اظهار نامه کارکنان  – G14پیوست 4 

 خدمت گیرندگان و خانواده ها فرم تعهدنامه – G15پیوست 5 

توسط خانواده ها و  (G15)فرم  در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی که خانواده ها در زمینه استمرار خدمات حضوری پیگیر هستند، با ارائه تعهدنامه 6 

هم سبا دریافت  در نوبت بعدازظهر،  مشخص شده و درصدهایرعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط توسط مرکز و خانواده، پوشش خدمات فراتر از 

 ، مجاز است.مشارکت خانواده
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و بروزرسانی در سامانه در صورت ابتال به  salamat. Gov.irنام و مشخصات در سامانه الزام تمام کارکنان به ثبت -1

 بیماری

 Eمرکز و گروه اعالنات رسانی در تابلوی به مرکز با اطالع گیرندهفرد خدمت روزانه مراجعه و دهینوبت ریزیبرنامه -2

 (نامه خدمات توانبخشی از راه دور، برابر شیوه)گروه عمومی تشکیل شده در فضای مجازی، در هر مرکز

  در مرکز گیرندهفرد خدمتاز حضور بیش از یک همراه با هر جلوگیری  -3

با لحاظ تعداد افراد  حضوری،انفرادی و ارائه بسته خدمات  مراکزدور در  راه از توانبخشی برنامه ولویت دادن به اجرایا  -4

نکات بهداشتی  داشتندهی و با در نظر و رعایت برنامه نوبت )فوق االشاره( سفید، زرد و قرمزمجاز براساس مناطق 

 هایی که در آتی ابالغ خواهد گردید(بخشنامه نیز سایر)و  دستورالعملمندرج در این 

 مراکز درمانی و راهنمایی این افراد بهعالئم شبه سرماخوردگی جدی گرفتن  -5

درجه و  5/37شوند و ممانعت از ورود افراد با دمای بدنی بیش از سنجی روزانه افرادی که به مرکز وارد میانجام تب -6

 7مراکز درمانیراهنمایی ایشان به 

به محض  ها،و یا ضدعفونی کردن دست ثانیه( 20)حداقل به مدت م واردشوندگان به مرکز به شستشوی دست ها الزا -7

 ورود به مرکز و پیش از هرگونه تماس فیزیکی با افراد و یا اشیاء

 ها، پیش از خروج از مرکز شستشو و یا ضدعفونی کردن دست -8

گروه عمومی تشکیل شده ) Eمرکز و نیز در گروه  اعالنات در تابلوی ابتالی افراد به بیماری،ر خصوص درسانی اطالع -9

   نامه خدمات توانبخشی از راه دور(برابر شیوه، در فضای مجازی، در هر مرکز

  در مرکز با گواهی پزشک حضور افراد بهبود یافتهارائه مجوز  -10

)گروه عمومی تشکیل شده در  Eمرکز و نیز در گروه  اعالنات رسانی حضور افراد بهبود یافته در مرکز، در تابلویاطالع -11

   دور( نامه خدمات توانبخشی از راه، برابر شیوههر مرکز

 8 و تعهدنامه (از پزشک )دریافتی سالمتبه ارائه گواهی  در مرکزپذیرش افراد جدید منوط نمودن  -12

 

 

 

                                                           
 روش اندازه گیری تب -  G4پیوست  7 

 فرم تعهدنامه خدمت گیرندگان و خانواده ها – G15پیوست 8 
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 نکات مرتبط با برنامه های مرکز ج(

 10/02/99مورخ  11555شماره  نامه) نامه ابالغیمطابق با شیوه در مراکز، اجرای برنامه توانبخشی از راه دور الزام به -1

 ، مراکز تعطیل اعالماستانداریو یا  ستاد بهزیستیبا اعالم  خاص، حتی در مواردی که در شرایط (معاونت توانبخشی

 .گردندمی

 )جدول فوق(  متناسب با شرایط مناطق سفید، زرد و قرمز انفرادی، الزام به اجرای برنامه توانبخشی حضوری -2

الزام به پرداخت حقوق و دستمزد تمام کارشناسان )در قبال همکاری در برنامه توانبخشی از راه دور یا ارائه خدمات  -3

، به روال پیش از بیماری )به استثنای مراکز معدودی که وابسته به سهم مشارکت بوده و سایر کارکنانحضوری( و 

 کارکنان مرکز است(. پرداختی بهمبلغ یارانه دریافتی مرکز، کمتر از حقوق 

 به دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی،10کارکنانو پرداخت حقوق و بیمه  9ارائه گزارش های ماهیانه عمکردالزام به  -4

 یارانه(روز پس از پرداخت الکترونیک کمک هزینه ) 15در فاصله حداکثر 

 یک هفته کاری طول گیرندگان مرکز در تمام خدمت  خدمات مرکز )از راه دور یا حضوری( به الزام به پوشش -5

از سوی ستاد مسدود  کارکناندرج موارد تخلف مراکزی که کمک هزینه )یارانه( آنان به دلیل عدم پرداخت حقوق  -6

 شده است، در پرونده تخلفات مرکز

 و بایگانی در مرکز یا خانواده ها مطابق فرمت پیوست و توانخواهاننامه از  تعهداخذ  -7

 برنامه های آموزشی مرتبط با بیماری برای افراد  اجرا و مستندسازیالزام به  -8

 گردهماییعدم اجرای فوق برنامه های نیازمند به تاکید بر -9

 

                                                           
 گزارش ماهیانه عملکرد مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی، کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی  - G16پیوست  9 

گزارش ماهیانه پرداخت حقوق و بیمه پرسنل مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی، کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی  – G17پیوست 10 

 شغلی


