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پيوست:

رؤساي محترم مراكز آموزشي و پژوهشي
مديران عامل محترم شركتهاي تابعه و وابسته
موضوع :بخشنامه بيست و دوم -ستاد پيشگيري و مقابله با كرونا (فعاليت اماكن و تأسيسات
ورزشي صنعت آب وبرق)
با سالم،
با عنايت به اطالعيههای شماره  31 ، 31 ، 31و  31ستاد ملي مقابله با کرونا در ورزش در خصوص
"بازگشايي اماکن ورزشي پس از کنترل همهگيری کوويد ،"31ضمن تأکيد بر مراقبتهای کامل و اولويت حفظ
سالمت کارکنان و خانواده آنان ،موارد ذيل جهت اجراء ابالغ ميگردد.
 )3در شهرهای سفيد هيچگونه محدوديتي در ارتباط با فعاليت باشگاههای رشتههای مختلف ورزشي و استخرها
وجود ندارد.
 )2در مناطق زرد فعاليت باشگاههای ورزشي در تمام رشتهها غير از بوکس ،تکواندو (کيوروگي يا بخش
مبارزه) ،کاراته (بخش کوميته با مبارزه ،جودو ،کشتي و وشو (بخش ساندا يا مبارزه)( و سبکهای برخوردی
تحت پوشش فدراسيون انجمن ورزشهای رزمي ،کونگفو وهنرهای رزمي و انجمنهای رزمي در
فدراسيون انجمنهای ورزشي و استخرهای سرپوشيده ،آزاد ميباشد.
 )1در شهرهای قرمز فعاليت کليه استخرها (اعم از روباز و سرپوشيده) و ورزشهای غيرمجاز در شهرهای زرد
که در بند  2آمده است ممنوع ميباشند.
 )1در شهرهای قرمز فعاليت رشتههای اسکواش ،بدنسازی و پرورش اندام ،بسکتبال ،هندبال ،فوتسال،
شمشيربازی و فوتبال به شرط اخذ تأييديه دانشگاههای علوم پزشکي يا دفاتر خدمات سالمت ،بالمانع است.
 )1قبل از شروع به کار کارکنان شاغل در اماکن ورزشي ،انجام تست  PCRالزامي است.
 )1پذيرش ورزشکاران مشکوک و بيمار در اماکن ورزشي ممنوع است.
 )7ثبت نام تمام باشگاههای ورزشي در سامانه وزارت بهداشت به نشاني  www.salamat.gov.irقبل از
بازگشايي الزامي است.
 )8برگزاری مسابقات در هر شهری که بازگشايي انجام شده است ،منوط به اخذ تأييديه معاونت بهداشت
وزارت بهداشت ميباشد.
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پيوست:

 )1در دستورالعمل کشوری بازگشايي اماکن ورزشي زمانبندی بازگشايي اماکن ورزشي و از سرگيری کليه
فعاليتهای ورزشي منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت است و در هر صورت اولويت با تبعيت از
ثبتنام در سامانه
دستورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي خواهد بود ( .
salamat.gov.irوزارتبهداشت و مطالعهکاملدستورالعملبازگشاییاماکنورزشیپسازکرونا
(پيوست)).
 )31فرم های غربالگری ،خوداظهاری ،تعهدنامه مديرباشگاه ،دستورالعملها و ساير اطالعات از طريق وبسايت
فدراسيون پزشکي ورزشي جمهوری اسالمي ايران به آدرس  www.ifsm.irدر دسترس ميباشد.
(پيوست).

رضا انجم شعاع
معاون حقوقي ،پشتيباني و مجلس

رونوشت:
معاونين محترم وزير براي استحضار
مشاورين محترم وزير براي استحضار
مديران كل دفاتر مستقل براي استحضار
دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو
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