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 -0مقدمه:

بخش گردشگری یکی از بخش هایی است که با شیوع ویروس کووید 91 -و به دنبال اعالم پاندمی
جهانی ،آسیب بسیار جدی از این همه گیری متحمل شد و به عنوان یکی از بخش های بسیار آسیب
دیده از شیوع ویروس کرونا همچنان به دلیل حفظ سالمت جامعه با محدودیت های اعمال شده
همراهی کرده است .با شتاب واکسیناسیون عمومی جامعه به همت دولت سیزدهم و همچنین
واکسیناسیون قابل قبول در بسیاری از کشورهای مبدا گردشگرفرست به ایران ،نگرانیها از این موضوع
کاهش یافته و بسیاری از کشورها با مورد مالحظه قرار دادن پروتکلهای بهداشتی به بازگشایی مرزها
اقدام نمودهاند.
بنابراین در چارچوب رعایت بهداشت عمومی و سالمت جامعه ،با توجه به اثرات مثبت گردشگری بر
اقتصاد کشور ،کارآفرینی ،ایجاد اشتغال و در جهت حفظ بازارهای هدف گردشگری ،احیای کسب و
کارهای آسیب دیده این بخش و در عین حال حفظ سالمت شهروندان و با بهره گیری از نظرات
کارشناسان و هم اندیشی با دستگاههای متولی «دستورالعمل نحوه حضورگردشگران خارجی در شرایط

بیماری کرونا» تهیه شده است.

 -2هدف:

 فراهم نمودن حضور گردشگران خارجی به کشور با حفظ سالمت شهروندان و توسعه فعالیتهایگردشگری .
 -3منظور:

 تدوین پروتکل مورد تایید ج.ا.ایران و اعالم رسمی بهمنظور حضور گردشگران بینالمللی. تعیین فرآیندهای شفاف و مشخص بهمنظور ارتقاء سطح ایمنی و سالمت در زنجیره تامین گردشگریج.ا.ایران.
 کاهش ریسک انتشار کووید 91 -در کشور بر اثر تبادالت گردشگری و ورود و خروج مرزی. جلب اطمینان خاطر و ایجاد اعتماد نزد گردشگران بینالمللی برای سفر به مقصد ایران در دورانهمزیستی با کرونا.
 بهبود وضعیت اشتغال کشور توسعه اقتصادی پایدار و افزایش درآمد ارزی کشور ایجاد تصویر جذاب و متمایز از ایران برای گردشگران خارجی3

 -0مستندات:

بند  2قسمت ج مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ابالغی به شماره
 61846مورخ .9833/30/30
 -5ساختار:

 اجرایی شدن این دستورالعمل با محوریت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی است.
 وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گزارش عملکرد دستگاه ها را درخصوص مفاد این
دستورالعمل به صورت دوره ای به وزارت کشور ارائه می نماید.
 در این دستورالعمل عبارت «وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی» به اختصار «وزارت

گردشگری» ذکر می گردد.
 -6ضوابط کلی (بند دوم مصوبات جلسه  68ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و تبصره های ذیل آن):

"ورود و خروج مستقیم و غیرمستقیم مسافری (گروهی و -انفرادی) اتباع ایرانی و خارجی از/به مرزهای
زمینی همانند مرزهای هوایی ،با ارائه کارت واکسن ،آزمایش  PCRمنفی و رعایت پروتکلها و
دستورالعملهای مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از اول آبان ماه سالجاری بالمانع
است".
تبصره  :)0این مصوبه شامل تردد مستقیم و غیرمستقیم از/به کشورهای پر ریسک اعالمی از سوی سازمان جهانی
بهداشت توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نخواهد شد.
تبصره  :)2چنانچه در روند بیماری کشورهای همسایه تغییری حاصل شود که نیازمند اعمال محدودیت یا ممنوعیت
تردد مسافری باشد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی مراتب را اعالم میکند و
اقدامات بعدی از سوی کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی صورت میگیرد.

تبصره :3به منظور مدیریت روند بیماری در داخل تردد مسافری (انفرادی -گروهی) با اولویت مرزهای زمینی
ذیل که دارای امکانات و زیرساختهای الزم است ،از تاریخ یاد شده آغاز خواهد شد :
 )0شلمچه در استان خوزستان ( عراق)

)9جلفا در استان آذربایجان شرقی ( نخجوان)

 )2مهران در استان ایالم ( عراق)

)07نوردوز در استان آذربایجان شرقی (ارمنستان)

 )3باشماق در استان کردستان ( عراق /اقلیم)

)00پیله سوار در استان اردبیل (آذربایجان)

 )4پرویزخان در استان کرمانشاه ( عراق /اقلیم)

 )02آستارا در استان گیالن ( آذربایجان)

 )5تمرچین در استان آذربایجان غربی ( عراق)

 )03دوغارون دراستان خراسان رضوی ( افغانستان)

 )8بازرگان در استان آذربایجان غربی ( ترکیه)

 )04میلک در استان سیستان بلوچستان ( افغانستان)

 )0سرو در استان آذربایجان غربی ( ترکیه)

 )05میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ( پاکستان)

 )6پل دشت در استان آذربایجان غربی( نخجوان)
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تبصره  :0صدور روادید گردشگری برای مترددین از مرزهای بین المللی در چارچوب دستورالعمل تردد
مسافرین از سوی وزارت امور خارجه بال مانع است.
تبصره  :5تردد کلیه وسایل نقلیه عمومی و شخصی با رعایت پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی بالمانع می باشد.

همچنین نکات ذیل نیز از الزامات اجرای طرح می باشد:
 تشدید مراقبت های بهداشتی در مرزهای هوایی و مرزهای مجاز زمینی تبصره .3
 افزایش نیروی انسانی متخصص به منظور انجام تست های تشخیص بیماری کووید  09از سوی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری جمعیت هالل احمر.
 این دستورالعمل با رویکرد احترام متقابل به گردشگران بینالمللی تهیه شده است ،لذا در صورت
مشاهده رفتار تبعیضآمیز کشوری نسبت به گردشگران ایرانی ،بر اساس اصل عمل متقابل ،تصمیم-
گیری خواهد شد.
 آزمایش  PCRمنفی برای گروه های سنی باالی  02سال باید دارای اعتبار  98ساعت باشد.

 -7ضمانت اجرا:

 نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده "وزارت گردشگری" بوده و در صورت مشاهده تخلف
مراتب را از طریق مراجع قانونی پیگیری و گزارشهای الزم را به کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه مینماید.
 در صورت عدم اجرای مفاد این دستورالعمل توسط دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات
گردشگری دارای مجوز" ،وزارت گردشگری" مطابق مقررات مربوطه اقدام می نماید.
 -8وظایف دستگاه ها:
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی:

 )0بارگذاری فایل مصوب پروتکل حضور گردشگران به ج.ا.ایران در شرایط پاندمی کرونا برای دانلود
گردشگران قبل از سفر در سایت .www.visitiran.ir
 )2فرآیند نظارت بر حضور گردشگر در داخل کشور از طریق سامانه مدیریت هوشمند بیماری های
همه گیر (سامانه امید) و ارائه  QRکد صورت میپذیرد .در همین راستا دستگاههای مشمول این
دستورالعمل از جمله "وزارت گردشگری" نسبت به تبادل برخط اطالعات مورد نیاز بر اساس بند
اول مصوبات جلسه  68ستاد ملی مورخ  0477/70/73اقدامات الزم را بعمل می آورند.
5

 )3نظارت بر عملکرد و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در حیطه کنترل و رعایت مسائل
بهداشتی از سوی گردشگران ( اعم از اخذ ویزا ،ترانسفر ،رزرو محل اقامت ،غذا ،مراقبتهای
بهداشتی و خروج مسافرین پس از انقضای مدت روادید) .همچنین در صورت بروز هر گونه عالئمی
در مسافر دال بر بیماری پس از ورود و در حین اجرای گشت ،دفتر موظف به اعالم وضعیت مسافر
به مسئولین مربوطه خواهد بود.
 )4فراهم نمودن درج اطالعات «رسید رزرو (واچر) اقامتگاههای مجاز» توسط کلیه تاسیسات
گردشگری ودفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در بستر سامانه امید با هدف رصد و راستی
آزمایی.
 )5نظارت بر الزام اسکان گردشگران خارجی در اقامتگاه های مجاز توسط دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری.
 )8واکسیناسیون کووید 09-و اخذ کارت واکسن کرونا تمامی کارکنان ،شاغالن و خدمات دهندگان
در تاسیسات و مراکز گردشگری و اماکن زیارتی و راهنمایان گردشگری.
 )0تشدید نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری اعم از هتلها ،هتل آپارتمانها ،مهمانپذیرها برای
رعایت پروتکلهای بهداشتی اعالمی.
 )6معرفی واحدهای غیرمجاز و یا مجازی که در رعایت پروتکل های بهداشتی و مفاد دستورالعمل
ابالغی اهتمام الزم را بعمل نمیآورند ،به مراجع قانونی و قضایی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها.
 )9اطالع رسانی از قوانین و مقررات حضور گردشگران در شرایط کرونا از طریق دفاتر ذیربط.
 )07تهیه بسته های آموزشی و اطالع رسانی از قوانین و مقررات ناظر بر گردشگری در شرایط کرونا با
همکاری و هماهنگی کمیته اطالع رسانی ستاد ملی و انعکاس آن از طرق مختلف.
 )00همکاری و هماهنگی تنگاتنگ با معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
راستای بروز رسانی پروتکلهای مرتبط با صنعت توریسم و گردشگری و در اختیار قرار دادن آنها
به گروه های هدف.
 )02سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای ایجاد زمینههای جذب گردشگران به صورت تور و گروهی
با هدف اعمال نظارتهای بهداشتی.
 )03استفاده از مجامع و سازمانهای بینالمللی و منطقهای مرتبط با گردشگری به منظور اطالع رسانی
از شرایط جدید در امر گردشگری با نگاه فرصت سازی برای کشور ،تبیین توانمندیهای نظام در
امر مدیریت بیماری علیرغم تحریم های موجود و بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای جدید.
 )04برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای بهرهبرداری از تجربیات و توانمندیهای حاصله در امر
مدیریت بیماری کرونا در طول  27ماه گذشته با هدف ایجاد بستههای جدید گردشگری از جمله
در بحث جذب گردشگر برای واکسن(تولید داخلی).

6

 )05هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی به منظور نصب پالکاردها و بنرهای آموزشی در مبادی
مرزی(بخصوص زمینی) مبنی بر رعایت پروتکلها ،استفاده از ماسک و قوانین مرتبط با کرونا در
کشور.
 )08تسهیل نمودن شرایط بازگشت گردشگرانی که در مدت زمان حضور در جمهوری اسالمی ایران
مبتال به کرونا شده و امکان طی فرایند قرنطینه  04روز را ندارند ،با هماهنگی وزارت راه و شهر
سازی.
 )00همکاری و هماهنگی با وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی در راستای اجرای دقیق مفاد مندرج
در دستورالعمل.
 )06تعیین و معرفی مراکز اقامتی برای قرنطینه گردشگرانی که از طریق مرزهای هوایی وارد کشور
شده و دارای عالئم و بیماری هستند ،با اولویت استانهای گردشگر پذیر(تهران ،اصفهان ،فارس،
خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،هرمزگان) به دستگاه های ذیربط.
 )09تهیه و ارائه بسته بایدها و نبایدهای ورود و تردد گردشگران خارجی با هدف جذب و رونق بخشی
به صنعت توریسم به دستگاههای ذیربط.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

 )0تامین نیروی انسانی کافی در مراکز مراقبت بهداشت مرزی.
 )2هماهنگی با جمعیت هالل احمر به منظور افزایش نیروی انسانی متخصص جهت استفاده از ظرفیت
آن جمعیت در مراکز مراقبت بهداشت مرزی و انجام کنترلهای مرزی.
 )3انجام اقدامات ذیل در پایگاه مراقبت بهداشت مرزی توسط پرسنل مجرب:
 مراقبت سندرمیک گردشگران و در صورت نیاز انجام ارزیابیهای تکمیلی و نمونهگیری در بدو ورود از
مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی.
 کنترل دقیق مدارک مورد نیاز برای ورود گردشگران به کشور(داشتن کارت واکسن و تست منفی .)PCR
 )8تدوین مطالب آموزشی در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی ،لزوم استفاده از ماسک و رعایت
اصول بهداشت فردی ،فاصله گذاری اجتماعی توسط گردشگران و ارائه به وزارت گردشگری.
 )5جلوگیری از ورود گردشگرای خارجیای که علیرغم داشتن کارت واکسن و آزمایش منفی پی سی
آر دارای عالئم بیماری میباشند در مرزهای زمینی و عودت آنها به خاک خود با همکاری نیروی
انتظامی مستقر در مرز.
وزارت امور خارجه:

 )0بارگذاری فایل مصوب پروتکل حضور گردشگران به ج.ا.ایران در شرایط پاندمی کرونا برای دانلود
گردشگران قبل از سفر و همچنین لینک سایت .www.visitiran.irتوسط وزارت امور خارجه
در سامانه . E-Visa
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 )2فراهم نمودن شرایط و تسهیالت صدور رواید گردشگری گروهی از طریق دفاتر خدمات مسافرتی
و گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری.
 )3اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای فراهم نمودن ثبت مشخصات میزبان و محل اقامت گردشگران
انفرادی در سامانه روادید الکترونیک و صدور روادید منوط به رزرو محل اقامت(واچر).
تبصره :0در شرایط خاص صدور روادید گردشگری با تشخیص نمایندگی های جمهوری اسالمی
ایران در خارج از کشور با توجه به شرایط کشورها ،بالمانع می باشد.
تبصره :2منظور از روادید گردشگری در این دستورالعمل ،انواع روادید مرتبط با حوزه گردشگری
اعم از سیاحتی ،درمانی ،زیارتی و ...بوده که هریک بر اساس ضوابط و دستورالعملهای خاص خود
صادر میگردد.
 )4اخذ تعهدنامهای به شرح ذیل از گردشگران متقاضی ورود به کشور در هنگام صدور روادید و تبادل
آن به صورت برخط در سامانه امید برای بهره برداری سایر دستگاهها:
الف)در صورت مثبت شدن آزمایشهای تشخیصی  PCRپس از ورود به کشور ،با هزینه خود اقدام به قرنطینه
در مراکز اقامتی مجاز نموده و تردد مجدد آنها در کشور منوط به دریافت پاسخ منفی آزمایش  PCRمی
باشد.
ب) تعهد به اقامت در مراکز اقامتی مجاز (دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت گردشگری).
 )5اعالم نتیجهی درخواست ویزایهای گردشگری حداکثر ظرف مدت  02ساعت به دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشگری متقاضی و درخواستکننده ویزا.
 )8تکمیل فرم خوداظهاری سالمت توسط گردشگر قبل از ورود به ایران.
 )0الزام اخذ بیمه نامه معتبر (که مشتمل بر بیمه کرونا نیز گردد) توسط گردشگران قبل از صدور روادید.
 )6اطالع رسانی به گردشگران در زمان صدور روادید مبنی بر ضرورت پرداخت هزینههای درمان در
صورت ابتال به کرونا به دلیل عدم ارائه بیمه نامه معتبر.
 )9هماهنگی و همکاری با وزارت گردشگری جهت اطالعرسانی از قوانین و مقررات مرتبط به حضور
گردشگران در شرایط کرونا از طریق دفاتر و نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از
کشور و بارگذاری آن در سامانههای وزارت امور خارجه و سامانه امید.
 )07هماهنگی با بیمه مرکزی در راستای فراهم نمودن شرایط اخذ بیمه نامه معتبر در زمان صدور
روادید الکترونیک.
 )00ارائه بروشورهای راهنمایی و اطالعرسانی از شرایط و چارچوب قوانین گردشگری در دوران کرونا
با هماهنگی وزارت گردشگری از طریق دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور.
 )02فراهم نمودن تبادل اطالعات برخط با سامانه مدیریت هوشمند بیماری کرونا (سامانه امید) به
منظور تکمیل زنجیره ورود ،نظارت و خروج گردشگران.
 )03اطالع رسانی از مراکز قرنطینه برای گردشگران ورودی از مرزهای هوایی که دارای عالئم بیماری
هستند با هماهنگی وزارت گردشگری.
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وزارت راه و شهرسازی:

 )0هماهنگی صدور مجوزهای الزم جهت تردد کلیه وسایل نقلیه عمومی و شخصی از مرزها با رعایت
پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
)2

هماهنگی با وزارت گردشگری به منظور نصب پالکاردها و بنرهای آموزشی در مبادی مرزی (بخصوص

زمینی) مبنی بر رعایت پروتکلها ،استفاده از ماسک و قوانین مرتبط با کرونا در کشور.
 )3تسهیل نمودن شرایط بازگشت گردشگرانی که در مدت زمان حضور در جمهوری اسالمی ایران
مبتال به کرونا شده و امکان طی فرایند قرنطینه  04روز را ندارند ،با هماهنگی وزارت گردشگری.
 )4هماهنگی با وزارت گردشگری به منظور اطالع رسانی مراکز قرنطینه مخصوص گردشگران ورودی
از مرزهای هوایی و اطالع رسانی آن از طریق شرکتهای هواپیمایی.
 )5ارائه بسته های آموزشی مخصوص گردشگری در شرایط کرونا به شرکت های هواپیمایی جهت در
اختیار گذاردن به جامعه هدف.
 )8اخذ فرم تعهد از گردشگران نسبت به الزام رعایت قوانین و مقررات گردشگری در شرایط کرونا
در هنگام پرواز.
 )0فراهم نمودن فضای مناسب نگهداری موقت مسافران و گردشگران دارای عالئم بیماری در مرزهای
زمینی جهت هماهنگی عودت آنها.
 )6پیش بینی فضای قرنطینه موقت در فرودگاههای استانهای گردشگرپذیر به منظور فراهم نمودن
زمینه انتقال آنها به مراکز تعیین شده قرنطینه توسط وزارت گردشگری.
وزارت کشور:

 )0پیگیری روند اجرای دستورالعمل از وزارت گردشگری با هدف رفع نقاط ضعف و تقویت آن.
 )2برگزاری جلسات فصلی به منظور ارزیابی روند عملکرد دستورالعمل.
 )3هماهنگی استانها و دستگاه های ذیربط در راستای اجرای دستورالعمل.
 )4بررسی پیشنهادات کارشناسی در راستای رفع موانع و مشکالت پس از اجرا و اخذ مجوزهای الزم
از ستاد ملی.
 )5فراهم نمودن دسترسی دستگاههای مندرج در دستورالعمل به سامانه امید در راستای تبادل
دوجانبه اطالعات و گزارشها.

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران:

 )0اتخاذ تدابیر الزم در راستای صدور بیمه

کرونایی(پوشش هزینه های مربوط به قرنطینه ،بستری و درمان

گردشگران در ایام حضور) برای گردشگران از طریق شرکت های مجاز.
تبصره  :تمام هزینههای تست  PCRو قرنطینه در داخل ایران بر عهده گردشگر بوده که از طریق پوشش بیمه
ای پرداخت می گردد.
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 )0هماهنگی با وزارت امور خارجه در راستای اجرایی نمودن صدور بیمه نامه قبل از روادید و همچنین
امکان ارائه بیمه در فرایند روادید الکترونیک.
 )2هماهنگی با وزارت گردشگری در راستای اطالع رسانی از امور بیمهای گردشگران و نحوه اجرایی
شدن آن.
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران:

 )0تسریع در اعالم نتیجهی درخواستهای ویزای گردشگری حداکثر ظرف مدت  02ساعت به دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری متقاضی و درخواستکننده ویزا.
 )2ارائه گزارش دورهای از روادیدهای صادره به صورت تفکیکی به کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران:

 )0صدور مجوزهای الزم جهت تردد کلیه وسایل نقلیه عمومی و شخصی از مرزها با رعایت پروتکل
های بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 )2تسهیل شرایط تمدید روادید گردشگرانی که وارد کشور شدهاند توسط دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری.
 )3جلوگیری از فعالیت و پلمب واحدهای غیرمجاز و متخلف اعالم شده از سوی وزارت گردشگری و
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چارچوب قوانین و مقرارت.
 )4همکاری و هماهنگی با نیروهای مراقبت بهداشت مرزی در صورت مواجه با هر یک از موارد ذیل و
جلوگیری از ورود گردشگر خارجی در مرزهای زمینی:
 در صورت عالمت دار بودن افراد علی رغم ارائه کارت واکسن و تست  PCRمنفی ،اتباع خارجی متقاضی ورود
از مرزهای زمینی.
 عدم ارائه فرم خوداظهاری توسط گردشگر
 عدم ارائه بیمهنامه های مسافرتی معتبر بینالمللی یا خرید بیمهنامه مسافرتی از شرکتهای بیمه ایرانی.

 )5همکاری با بیمه مرکزی جهت استقرار نمایندگان شرکتهای معتبر بیمهای در مرزهای مجاز زمینی
قبل از گیت گذرنامه با هدف امکان اخذ بیمه نامه گردشگران قبل از ورود به کشور.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 تهیه پیوست رسانهای "هماهنگی ،اقناع و اطالعرسانی" دستورالعمل حضور گردشگران در شرایط کرونا با
همکاری و مشارکت وزارت گردشگری  ،وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی.
 واکسیناسیون خدمات دهندگان و شاغلین در اماکن زیارتی و سیاحتی تحت نظر.
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 فعال نمودن کمیته اطالعرسانی ستاد ملی در راستای تولید محتوا برای فعالیتهای اطالعرسانی و اقناعی قبل،
حین و بعد از حضور گردشگران.
 تولید و پخش برنامههای چندرسانهای برای تبیین گردشگری در شرایط کرونا.
 آماده سازی افکار عمومی و آحاد جامعه برای همراهی در اجرای دستورالعمل حضور گردشگران در شرایط کرونا.
 بهرهگیری از شخصیتها و سرمایههای اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت اقناع سازی و اطالع
رسانی با همکاری وزارت گردشگری.
 تهیه و تولید برنامههای خاص و انتشار آنها در فضای مجازی با همکاری وزارت گردشگری.
سازمان صدا و سیما:
 همکاری و هماهنگی در پخش برنامههای تولیدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای اهداف دستورالعمل.
 برنامهریزی مدیریت فضای رسانهای و اطالعرسانی هم راستا با سیاستهای ستاد ملی در خصوص حضور
گردشگران در شرایط کرونا.
 استفاده از سرمایههای اجتماعی به منظور همراه نمودن همه گروههای جامعه.
 هماهنگی با ستادهای مدیریت استانی در راستای تولید و پخش برنامههای اطالعرسانی و اقناعی.
 اطالعرسانی پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مرتبط با حضور گردشگران.
 پوشش تبلیغی مناسب مدیریت هوشمند در بستر سامانه امید در رابطه با حضور ،نظارت های بهداشتی و سایر امور مرتبط
با گردشگری.
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