
  23/1/1399می دانشگاه یزداز شنبه مورخ بخشنامه چگونگی حضور پرسنل ستادي و غیر هیات عل
  

بهبودي کامل همه و و آرزوي سالمتی ) عج(زمان الصاحب  حضرتوالدت با سعادت ضمن تبریک احتراما         
گذاري هوشمند از تاریخ تداوم اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعی و آغاز مرحله فاصله  به منظور بیماران

به  و از مصوبات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا) 14(و اجراي بند  23/1/1399
ارائه کلیه خدمات مبنی بر  سازمان اداري و استخدامی کشور 19/1/1399مورخ  10934بخشنامه شماره  استناد

از طریق دورکاري یا اعطاي مرخصی به  پرسنلسوم   و یک پرسنلسوم  دو حداکثرضور عمومی و ضروري با ح
  :زیر به اطالع کلیه همکاران می رساند ، مواردکاراز حضور در محل و معاف بندي   صورت نوبت

و ارسال در خواست و  ضمن هماهنگی همکارانی که امکان دور کاري براي آنان میسر می باشد،-1
  . اقدام نمایند نسبت به استفاده از دورکاري  ،موافقت مدیر مربوطه و ارائه گزارش کار

  .باشد می 13:00الی   7:30افراد در مدت فوق  ساعت موظف حضور-2
یا همکارانی که مبتال به بیماري می دارند،  و یا فرزند شیرخوار بانوان همکار که باردار می باشند-3

می توانند و حضور در محیط کار موجب به مخاطره افتادن وضعیت جسمانی آنان می گردد، باشند 
در صورت امکان  گیرند و در اولویت عدم حضور در محل کار قرارضمن هماهنگی با مدیران مربوطه 

  . اقدام نمایند نسبت به انجام امور  ،دورکاري انجام
رعایت کلیه اصول بهداشتی اعالم شده از طرف وزارت بهداشت و درمان و مجددا تاکید میگردد  -4

  .آموزش پزشکی، جهت همکارانی که در دانشگاه حضور می یابند، ضروري می باشد
مبتال  19- هر کدام از همکاران و یا نزدیکان آنان به بیماري کووید  در صورتی که ،ضمن یاد آوري -5

  .شده اند، قبل از حضور در دانشگاه، مراتب را به مدیر مستقیم خود اعالم فرمایند
مذکور ، بر اساس بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامی در خصوص مرخصی همکاران در ایام -6

  .کشور عمل خواهد شد
تهیه شده که در صورت عدم دریافت  ضد عفونی کننده و مواد ، دستکشدود ماسکتعدادي مح -7

  .امور اداري، هماهنگی الزم را جهت دریافت، به عمل آورندضمن تماس با 
  
  

 معاون اداري و مالی                                                                                      


