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  محترم مراكز آموزشي و پژوهشي رؤساي
  عامل محترم شركتهاي تابعه و وابسته مديران

  
(فعاليت اماكن و تأسيسات ستاد پيشگيري و مقابله با كرونا  - بيست و دومبخشنامه   موضوع:

  ورزشي صنعت آب وبرق)
  

    ،با سالم

در ورزش در خصوص ه با كرونا ستاد ملي مقابل 16و   15،  14،  13شماره  هاي اطالعيه با عنايت به  
هاي كامل و اولويت حفظ  بر مراقبت تأكيدضمن  ،"19گيري كوويد پس از كنترل همه بازگشايي اماكن ورزشي"

  .گردد مي بالغموارد ذيل جهت اجراء ا ،سالمت كاركنان و خانواده آنان

اي مختلف ورزشي و استخرها ه هاي رشته در شهرهاي سفيد هيچگونه محدوديتي در ارتباط با فعاليت باشگاه )1
  وجود ندارد.

ها غير از بوكس، تكواندو (كيوروگي يا بخش  هاي ورزشي در تمام رشته در مناطق زرد فعاليت باشگاه )2
هاي برخوردي  و سبك )مبارزه)، كاراته (بخش كوميته با مبارزه، جودو، كشتي و وشو (بخش ساندا يا مبارزه)

هاي رزمي در  فو وهنرهاي رزمي و انجمن اي رزمي، كونگه ورزش  انجمن  تحت پوشش فدراسيون
  باشد. آزاد مي ،هاي ورزشي و استخرهاي سرپوشيده فدراسيون انجمن

هاي غيرمجاز در شهرهاي زرد  در شهرهاي قرمز فعاليت كليه استخرها (اعم از روباز و سرپوشيده) و ورزش )3
  باشند.    آمده است ممنوع مي 2كه در بند 

هاي اسكواش، بدنسازي و پرورش اندام، بسكتبال، هندبال، فوتسال،  مز فعاليت رشتهدر شهرهاي قر )4
  بالمانع است. ،هاي علوم پزشكي يا دفاتر خدمات سالمت شمشيربازي و فوتبال به شرط اخذ تأييديه دانشگاه

  الزامي است.  PCRقبل از شروع به كار كاركنان شاغل در اماكن ورزشي، انجام تست )5
 اران مشكوك و بيمار در اماكن ورزشي ممنوع است.پذيرش ورزشك )6

قبل از   www.salamat.gov.irهاي ورزشي در سامانه وزارت بهداشت به نشاني  ثبت نام تمام باشگاه )7
  بازگشايي الزامي است.

منوط به اخذ تأييديه معاونت بهداشت برگزاري مسابقات در هر شهري كه بازگشايي انجام شده است،  )8
   باشد. وزارت بهداشت مي
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بندي بازگشايي اماكن ورزشي و از سرگيري كليه  العمل كشوري بازگشايي اماكن ورزشي زماندر دستور )9
و در هر صورت اولويت با تبعيت از منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت است  هاي ورزشي فعاليت

  نام در سامانه ثبت( اشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.وزارت بهد هاي دستورالعمل

  salamat.gov.irمطالعه كامل دستورالعمل بازگشايي اماكن ورزشي پس از كرونا  و وزارت بهداشت
 )).پيوست(

سايت  ب ها و ساير اطالعات از طريق و  ستورالعملباشگاه، دهاي غربالگري، خوداظهاري، تعهدنامه مدير فرم )10
 باشد. در دسترس مي  www.ifsm.irبه آدرس  جمهوري اسالمي ايران  فدراسيون پزشكي ورزشي

  .(پيوست)

  

  
 

  رضا انجم شعاع    
  معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس

    
  
 
  


