اعالم ساعت کاری واحدهای صنفی ضروری و غیر ضروری
حوزه فعالیت :
 -1مواد غذایی
صنف

ساعات کاری

*رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی

بارفروشان
میوه و تره بار
خوارو بارو لبنیات

شرایط کاری

طبق سنوات گذشته

دانشگاه علوم پزشکی
ازدحام جمعیت در محل واحد صنفی ممنوع می باشد

نانوایی

صنف

شرایط کاری

ساعات کاری


رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی
دانشگاه علوم پزشکی

رستوران و آشپزخانه ها

 12الی 16



ازدحام جمعیت در محل واحد صنفی ممنوع می باشد



پذیرایی مشتریان در محل واحد صنفی ممنوع بوده و

و  20تا 22

اغذیه و پیتزا

صنف

 10تا 16
 18تا 23

ساعات کاری

می بایست حتما به صورت بیرون بر ارائه شود


در صورت عدم رعایت موارد مذکور واحد صنفی تا
اطالع ثانوی پلمب می گردد.

شرایط کاری

آجیل و خشکبار
شیرینی فروشی ها
آبمیوه و بستنی
سفره خانه های سنتی

*

تعطیل

 -2خدمات خودرویی
صنف

ساعات کاری

شرایط کاری
 برنامه ریزی و اعالم کشیک واحدهای

باطری سازان
برق خودرو

صنفی توسط اتحادیه مربوطه انجام می

خدمات فنی

گیرد.
 رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده

تراشکاران
لوازم یدکی اتومبیل
نقاشان اتومبیل

از سوی دانشگاه علوم پزشکی
 10الی 16

 ازدحام جمعیت در محل واحد صنفی
ممنوع می باشد

گلگیر و رادیاتور

 در صورت عدم رعایت موارد مذکور واحد صنفی

اتوسرویس و کارواش

تا اطالع ثانوی پلمب می گردد.

آهنگران اتومبیل

 مجتمع های خدمات خودرویی غیرفعال و باید

فروشندگان الستیک

تعطیل باشند.

 -3حمل و نقل

صنف

ساعات کاری

شرایط کاری
 رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده
از سوی دانشگاه علوم پزشکی

حمل و نقل درون شهری

 ازدحام جمعیت در محل واحد صنفی
طبق سنوات گذشته

تاکسی تلفنی ها

ممنوع می باشد

 در صورت عدم رعایت موارد مذکور واحد صنفی
تا اطالع ثانوی پلمب می گردد.

*واحدهای صنفی فعال حداقل  30درصد نسبت
به روزهای عادی کاهش یابد

 -4فرهنگی
صنف

ساعات کاری

محصوالت فرهنگی

 17الی 21

شرایط کاری
 فقط رسته فروش و کرایه فیلم باید فعال
باشد
 رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده
از سوی دانشگاه علوم پزشکی الزامی می
باشد
 ازدحام جمعیت در محل واحد صنفی
ممنوع می باشد

 در صورت عدم رعایت موارد مذکور واحد صنفی
تا اطالع ثانوی پلمب می گردد.

 -5بهداشتی
صنف

ساعات کاری

شرایط کاری
 رعایت پروتکل های بهداشتی

تجهیزات پزشکی

ابالغ شده از سوی دانشگاه
علوم پزشکی الزامی می باشد
 ازدحام جمعیت در محل واحد

شوینده بهداشتی

 10الی 17

صنفی ممنوع می باشد

 در صورت عدم رعایت موارد
مذکور واحد صنفی تا اطالع ثانوی

گیاهان دارویی

پلمب می گردد.

 -6خدماتی
صنف

شرایط کاری

ساعات کاری

خشکشویی و لباس شویی
آرایشگران مردانه

تعطیل

*

بانوان آرایشگر
 صنوف غیر ضروری که تا اطالع ثانوی تعطیل می باشند

خرازی و عطریات

کاالی خواب و پتوفروشان

آلومینیوم کاران

ابزارفروشان

الکترومکانیک

خدمات الکترونیک

سنگ بری ها

بانوان آرایشگر

بانوان خیاط

لوازم خانگی و بلورو چینی

پالستیک و مشمع

تابلوسازان

تاالرهای پذیرایی

تایپ و تکثیر

فروشندگان پوشاک

تلفن همراه

تزئینات ساختمانی

مصنوعات نفت ،گاز و الکتریک

چوب و الوار

رایانه و ماشینهای اداری

خیاطان مردانه

درودگران و مبلسازان

کیف و کفش

کافی شاپ و قهوه فروشی

صوت و تصویر

عینک سازی

فرش و موکت

دوزندگان اتومبیل

گیم نت

قماش فروشان

صنایع دستی

شیشه و آئینه

رنگ و ابزار

ساعت سازان

سماورسازان

عکاسان و فیلمبرداران

لوله و لوازم بهداشتی

مصالح ساختمانی

آهن و پروفیل

نمایشگاهداران اتومبیل

طال و جواهر

زعفران فروشان

مشاورین امالک
---

----

