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ندهای اساسی هستدر بحبوحه همه گیری جهانی ویروس کرونا، مشاغل در حال رویارویی با چالش

پیروزی اقدام بقا

وسریعساماندهیچگونگی-
فعلیهایشکافتشخیص

خودهایبرنامه

وکسبدرتمامیفوریاقداملزوم-
کارها

یراتتغیبهپاسخگوییچگونگی-
دشخواهیدروبروآنهاباکهایروزانه

جدیدمحیطدرشمااقدامات-

طیتصمیماتاتخاذچگونگی-
اولماهچند

سازیآمادهبهشروعچگونگی-
بحرانبعدیمراحلبرای

رایطشدرموفقیتکسبچگونگی-
جدید

رصتفبهبحرانتبدیلچگونگی-
تحکیمسهم،کسبطریقاز

وفاداریتعمیقوخودموقعیت

اینازتجربهکسبچگونگی-
هابرنامهدرآنسازیپیادهوبحران

آتیرویدادهایو



عمل کندصورت همزمان دارد تا به وکار نیاز کسببه ارکان اصلی برنامه واکنش سریع چارچوب 

رهبری اجرایی

مرکز فرماندهی
و ارتباطات 

COVID-19

کارکنان ان کنندگمصرف
هاو مشتری

ذینعفان و 
سهامداران

انکنندگعرضه

سرمایه    فناوری
انسانی

اقدامات

تجاریمالی

نیروی کار 
عملیاتی

زنجیره کامل 
برنامه )تامین 

ریزی، منابع، 
(ساخت، تحویل



ضمن تمرکز بر یک از کارکنان، هر سالمت تیم های اجرایی باید برای اطمینان از امنیت و 
:وکار، توانایی رهبری شرایط را نیز داشته باشند کسباستمرار 

برایاصلینقطهیکمرکزاین-
بهمربوطهایفعالیتکلیهدررهبری

به،اجراییمدیریتوبحرانمدیریت
برایشرایطواجدفردیکرهبری
.بودخواهدگیری،تصمیم

ادنه)فوریفرماندهیمرکزایجاد
ی،گیرتصمیمبرایمرکزی

(ارتباطاتوهماهنگی

1 2 3 4

هایابزارازاستفادهوسریعواکنش-
وسریعروزرسانیبهدیجیتالی،
پذیرامکانرانزدیکهمکاری

.کندمی

هر ارتباطی قوی متمرکز بریک برنامه
یک از ذینفعان داخلی و خارجی 

ایجاد و اجرا کنید

ایشافزبرایکلیدیهایپیامایجاد-
ار،وککسباستمرارازحمایتآگاهی،
یآمادگدادننشانآرامش،بهتشویق

آنبهدادنجهتو

وداخلیارتباطاتشرایط،مطابق-
ازاولیهمراحلدرکهراخارجی
.شودتنظیمبوده،برخورداراهمیت

ایجادرااقداماتازدقیقایمجموعه
را"اضطراریفرایندهای"وکرده

.کنیدتصویبلزومصورتدر

برای سازی هزمان، آمادبا گذشت 
را شرایط جدید بازگشت به 

شروع کنید

زماندرتنظیماتکردنفعالبرای
کلیدیهایبرنامهبایدمناسب،

"اضطراری"فرآیندهایووکارکسب
.شوداندازیراهمهممناطقبرای

برتاثیراترسیدنحداقلبهبرای-
فوریهایتالشزیان،وسودصورت

استفادهجهتدرالزماقداماتبرای
.استمهمبسیارمنابعازمجدد

اتعملیمجددشروعبرایهاییبرنامه
زاکارکنان،آموزشیاجایگزینیو

.دبوخواهدنیازموردمواردسایرجمله
وهاآموختهجلو،بهروحرکتبرای

بایدآمدهدستبههایتجربه
.شوندکدگذاری



مالی

سرمایه 
انسانی

تجاری

فناوری

دسواالتی اساسی که در هنگام ایجاد برنامه تفصیلی برای رویارویی با بحران کرونا باید مورد توجه قرار گیر

گذاشت؟خواهداثروکارکسببرچگونهکنندهمصرفرفتارهایدرفوریتغییر-
است؟الزممشتری/کنندهمصرفهایاولویتوهاسیاستمورددراصالحاتیچه-
بخشیم؟بهبودیاتقویترامشتریانوکنندگانمصرفباارتباطاتچگونه-
شود؟انجامبایداقداماتیچهمدتطوالنیروابطبهبودوبرندازمحافظتبرایاکنون-

؟شودگرفتهرنظدر"حالتبدترین"بینانهواقعسناریوهایتااستشدهاصالحمالیهایبینیپیشآیا-
کاهشمثالانعنوبه)شدهبینیپیشهایشکافپوششبرایسودوضعیتبهبودجهتابتکاراتیآیا-

است؟انجامحالدر(تأمینزنجیرههایهزینه

دارد؟وجودسویهدوبازخوردهمراهبهکارکنانارتباطبرایشفافیاستراتژیآیا-
؟استگرفتهقرارپذیریانعطافوبازنگریموردلزوم،صورتدرانسانی،منابعهایسیاستآیا-
کنید؟میتضمینرا(بیماروسالم)کارکنانهمهپشتیبانیوامنیتچگونه-

شوید؟میکنندهمصرفسناریوهایوتقاضادرتغییراتمتوجهآیا-
هستند؟سریعتغییراتباسازگاریبهقادرفروشوعملیاتبرنامه ریزیفرایندهایآیا-
داشتهرایخروجحداکثرتاشودمحافظتتوزیعکنترلهایسیستموصنعتیواحدهایازوجهبهترینبهچگونه-

.شودجلوگیریآنهاتوقفازوباشند
کرد؟شروعمجدداًومتوقفراتولیدداد؟تطبیقراهاظرفیتسرعتبهتوانمیآیا-
هستند؟متمرکزایمنیبرکارکنانسالمتوامنیتومدیرانهایپروتکلآیا-

عملیاتی

هستند؟آمادهخانهازبزرگهایدورکاریکنترلبرایهاسیستمآیا-
ناوریفاز(مجازیجلساتفضاهایمتون،مثالعنوانبه)خارجیوداخلیارتباطاتمدیریتبرایآیا-

شود؟میحداکثریاستفاده



تهیه سناریوهای کلیدی بسیار مهم است-گذارد میروی هر مرحله از زنجیره ارزش تأثیر ویروس کرونا بر 

فروشانخرده

تولیدکنندگان

کنندگانعرضه

هااولویترفتاروضعیت

کنندگانمصرف

در رفتار نامنظم 
، ناشی از درک خرید

تهدیدات است

به افزایش تقاضا و 
کمبود عرضه پاسخ 

دهید

درخصوص نگرانی 
و کنندهشبکه تأمین

تحویل مواد

به تغییر تقاضا با
کمبود نیروی کار و 
عرضه پاسخ دهید

محصوالتتقاضای نامنظم -

احیاوحشت و خطر، آگاهی از -

فروشانخرده/مشتریانهایاولویتتغییر-
وحشترویازکردنخریدوانبار-

تمدید زمان در خانه ماندن-

گاهفروشبهآنالینفروشانخردهترجیح-
فیزیکیهای

اصلیموادمایحتاج،روزانه،ملزوماتکردنانبار-
خانگیوسایلوهاخواربارفروشی

ارتباطات-

کمبود نیروی کار-

ایونقل بین منطقهخطر ممنوعیت حمل-

اینیازهبهپاسخگوییبرایراخریدنحوه-
رخطرساندنحداقلبهجملهازکننده،مصرف
دهیدتغییرانتقال،

شرایطازبیششدهانبارهایقفسه-
خریدایمذاکره

متوقفروزانه،ملزوماتبرایتقاضاافزایش-
گراندیبهکاالهاتحویلبرایهاریزیبرنامهکردن

فروشانخردهبامختلفارتباطات-
کارنیرویکمبود-
براینقلوحملدرایمنطقههایممنوعیت-

کاالهاورودی

برایراروزانهکاروکارنیرویبرایبرنامه-
کنیدتنظیمپیشگیری

جدیدکارینیازهایباراتقاضابرایریزیبرنامه-
دهیدتغییر

سازیهبهینورساندهحداکثربهراملزوماتتولید-
کنید

ایمنیاول-

مشتریتقاضایبهپاسخگویی-

فروشانخردهبهتحویل-

حقق برای تکننده تأمینهماهنگی با شبکه -مشابهاز خطر و مواجهه با وضعیت آگاهی -
عرضههای مربوط به توافق

واقعی کاالهانظارت بر ورودی -

در گان روزرسانی روزانه وضعیت تولیدکنندبه -
هااولویتتحویل و انبار، موجودی، سطح 



ریزیبرنامه

منابع

تولید

تحویل

تأمینزنجیره های مؤلفهیک از هر اقدامات کلیدی برای : عملیات

سفارشاتدرپرنوسانتغییراتوتجاریهایتیمباارتباطیمختلفهنجارهای-
نوآورانهوجدیدمحصوالترویبرکننده،مصرفروزانهضرورینیازهایبندیاولویت-
کاالباالترحجمحملامکانوکنندهمصرفخریدتسهیلمنظوربهبندیبستهاندازه-

غیرمستقیمهایورودیواولیهموادکمبود-
روزانهملزوماتبرایورودیتقاضایافزایش-
وارداتوایمنطقهبیننقلوحملبالقوههایممنوعیت-

کارنیرویبالقوهکمبود-
دیگرمحصولیبهمحصولیکازتولیدخطوطتغییرقابلیت-
کاملظرفیتبامراکزدربهداشتحفظ-

تماسبدونتحویلبرتاکیدلجستیک؛خدماتبرایکارنیرویکمبود-
درآنالینهایگاهفروشتوزیعکنترلهایسیستمتخصیصنحوهبهبستگیتحویلزمینهدرمختلفنیازهای-

.داردفیزیکیهایفروشگاهمقابل
ایمنطقهبیننقلوحملبالقوههایممنوعیت-



ریزیبرنامه

ریزی برنامه
-عرضه

کنندگانعرضه

برنامه ریزی 
عملیات و فروش

خروجیهافعالیتورودی

ابرنامه ریزی تقاض

های واحد نگهداری انباراولویتتأیید-

تایید منطق تخصیص محصول-
کنندگانمصرفاولویتتایید-

فعلیتقاضایبرنامهبروزرسانی-

هابینیتشخیص تغییرات در پیش-

واحدازضروریغیراقالمکردنخارج-
انبارنگهداری

ندهآیماهششبرایتقاضابرنامهبروزرسانی-

ریزیبرنامهتیمبرایبینیپیشارسال-

برای آنها به که اقالم ضروری شناسایی -
نیاز استتعهدات تأمین 

روریاقالم ضبررسی تعهدات قبلی در مقابل -

کنندگانعرضهازتامینتعهدتایید-کنندگانعرضهازعرضهتعهداتدریافت-

درضروریاقالمبهمربوطاطالعاتآوریجمع-
تامینمحلازروزانهدسترس

تامیناساسیکمبودهایشناسایی-
بهروزانهظرفیتبهمربوطاطالعاتآوریجمع-

بودندسترسدروپرسنلجملهازخطیصورت
تجهیزات

تولیدنرخآخرینآوردندستبه-

ققتحبراینیازموردموادکلمقداربرنامهایجاد-
آیندههفته4تا2برایشرکتیکناخالصنیاز

اهایتنگنوتقاضاعرضههایشکافشناسایی-
مهم

موجودمشکالتبرایهاحلراهکردنمشخص-

دمورموادکلمقداردرخصوصبرنامهانتشار-
شرکتیکناخالصنیازتحققبراینیاز

هایشکافزمیینهدرتجاریواحدباهمکاری-
تخصیصتصمیماتوتقاضاعرضهبهمربوط

خصوصدرصنعتیواحدهایباهمکاری-
ولیدتنیازهایوحیاطیمنابعبهمربوطتیازهای

برنامه تقاضا، برنامه عرضه، برنامه تولید-
که ها و تعیین مواردیگیریتسهیل تصمیم-

تایید برنامه-.قابل تفویض به سطوح پایین است
هایتسریع در گرفتن تصمیمات با طرف-

ذیربط

ریزی برنامه
تولید-عرضه

کارتخوان های ایمن-
ه نظارت حفط موجودی در زنجیره تامین روزان-

و الگوهای خرید

یصتخصمنطقاصالحبرایپیشنهادلزوم؛صورتدر-
محصول

محصولتخصیصمنطقبازبینی-

ظارتیفعالیت نفرآیند بسته شدن، نظارت بر -

بدست آوردن آخرین برنامه تقاضا-

بینیپیشبرایهاشکافشناسایی-

امکانصورتدرهاشکافکاهش-

نقلوحملدرتسریعوپیگیری-

ویبینپیشبرایهاشکافشناسایی-
اقداماتکاهش

نندگانکعرضهبرایجدیدبینیپیشارائه-

مدیریت استثنائات-های عرضه تقاضا و اقدامات کاهش دهندهشکاف-
اقداماتشناسایی پرسنل مورد نیاز برای ادامه -

های دیگر در صورت لزومهمکاری با طرف-

واحدتنظیمبرایبینیپیشآخرینآوردندستبه-
روزانهتولیدسطحوتولیدخط،انبارنگهداری

دمورضروریاقالمکنندگانتهیهباهمکاری-
نیاز

تایید دسترسی به ابزارهای مورد نیاز برای -
ریزیبرنامه



منابع

کنندهعرضه

یبنددستهاستراتژی مدیریت هزینهمدیریت کاال

بندیگروه

تیم

تغییر عرضهمسئولیت اجتماعیخطر عرضه

عملیات تهیه کاال و خدماتابزار و فناوریمدیریت منابع

ت ارزیابی ریسک کاال و ایجاد توانایی نظار-
منظم

اک به اشتربرای مشخص کردن فرصت هایی -
کنندگانبا عرضهگذاشتن سود یا ضرر 

نکاهش تقاضا و شناسایی منبع جایگزی-

قاضا و ارزیابی قراردادها برای شناسایی تأثیر ت-
لغو یا تأخیر در اقدامات

انداز های پسمشخص کردن فرصت-

ر،بازادرپیشنهادیهایدرخواستکلیهارزیابی-
باطاتارتعرضهرویکرد،تغییریاشروعکردنمتوقف

تایید مخاطبین استراتژیک عرضه -
برتاثیرومهمهایپروژهمجددارزیابی-

شدهبینیپیشاندازهایپس
سال 3تا 2بندی در ارزیابی تاثیر استراتژی دسته-

آینده

سرربتوافقوتاثیرگذارکنندگانعرضهباتماس-
عرضهبرنامه

هچرخکردنمتناسبوکنندگانعرضهتقسیم-
کروناویروسخطرسطحبهتوجهباتامین

دولتهایپاسخومنطقهبازارهایبرنظارت-
احتمالیهایبرنامهوعرضهسناریوهایمدل-

مهمکنندگانعرضهمالیثباتبرنظارت-

اهشکبرایاستراتژیککنندگانعرضهباهمکاری-
جوامعوکارکنانبرتأثیر

بهرونیازهایبرایمنابعتامینسریعانجام-
افزایش

مثال،برای)عرضهجدیدنیازهایکردنمشخص-
(زیمجاکارنیازهایوالکترونیکیتجارتافزایش

یاتفعالیکاهشبرایکنندگانعرضهشناسایی-
حذف

کارشرایطوایمنیتایید-
نامشخصکاریزمان-
ریفونیازهایرفعبرایفرماندهیمرکزتأسیس-
کردعملارزیابیفرآیندهایارزیابیوبروزرسانی-
ثال،معنوانبه)نیازموردجدیدهایظرفیتتعیین-

ذاکرهموسریعمنابعتامینبندی،دستهدرتخصص
(آنالین

کارهایانجامبراینیازموردابزارهایشناسایی-
ومذاکراتمثال،عنوانبه)موثربطورمجازی

(پیشنهاداتارزیابیوبررسیدرخواست

مهمفرایندهایحیاتاستمرارازاطمینان-
وکارکسب

یشتربسرعتباترقیبرایجدیدهایراهشناسایی-
نیازموردقواعدوضعدرتسریعو

وریبهرهبرتأثیرومنابعموقعیتارزیابی-



تولید

خروجیهافعالیتورودی

مواد اولیه ورودی

کاالهای آماده

تولید

کهرایهایبندیبستهومهماولیهموادشناسایی-
استشدهدادهتامینتعهداتهاآنبرای

اییجغرافیمناطقاساسبرعرضهریسکبررسی-
نظارتیفعالیتوشدنبستهدلیلبه
تقاضابرنامهآخرینآوردنبدست-
وحملخدماتدهندگانارائههاینامهموافقتتایید-

نقل

کنندگانعرضهازتعهداتدریافت-
بینیپیشبرایهاشکافشناسایی-
هاندیببستهواولیهموادجایگزینمنابعتعیین-

امکانصورتدرهاشکافکاهش-
نقلوحملدرتسریعوپیگیری-

جایگزیننقلوحملکردنمشخص-

کاهشوبینیپیشبرایهاشکافشناسایی-
کنندگانعرضهیاهاورودی

کنندگانعرضهازعرضهتعهدتایید-

ایبرجدیدبینیپیشتهیهدرتسریعوایجاد-
کنندگانعرضه

تهیهمحلازدسترسدرضروریاولیهموادآوریجمع-
کاردراساسیکمبودهایتشخیصو
صورتبهروزانهظرفیتبهمربوطاطالعاتآوریجمع-

تجهیزاتوپرسنلبودندسترسدرشاملخطی

طعاتقوهادارایینگهداریوتعمیرهایفعالیتبررسی-
یدکی

ققتحبراینیازموردموادکلمقداربرنامهایجاد-
آیندههفته4تا2برایشرکتیکناخالصنیاز

اهایتنگنوتقاضاعرضههایشکافشناسایی-
مهم

موجودمشکالتبرایحلراهتعیین-
برایاساسیهایداراییبهدادناولویت-

یدکیقطعاتونگهداری

ضروریاقالمنیازهایبررسی-
نآمجددواگذاریونگهداریوظایفتحلیلوتجزیه-
تولیدیتیمبه

برایزنیاموردموادکلمقداربهمربوطبرنامهانتشار-
شرکتیکناخالصنیازتحقق

بهمربوطهایشکافدرتجاریواحدباهمکاری-
تخصیصتصمیماتوتقاضاعرضه

تیازهایخصوصدرصنعتیواحدهایباهمکاری-
تولیدنیازهایوضروریمنابعبهمربوط

انباردرنگهداریواحداولویتتایید-
کنندگانمصرفاولویتتایید-

بینیپیشدرتغییراتارزیابی-

نظارت حفط موجودی در زنجیره تامین روزانه و -
الگوهای خرید

فعلیتقاضایبرنامهبروزرسانی-

نگهداریواحدازضروریغیراقالمکردنخارج-
انباردر

آیندهماهششبرایتقاضابرنامهبروزرسانی-

ریزیبرنامهتیمبرایبینیپیشارسال-

تولیدنرخآخرینآوردندستبه-

تایید منطق تخصیص محصول-

ایمنهای کارتخوان-
یصتخصمنطقاصالحبرایپیشنهادلزوم؛صورتدر-

محصولتخصیصمنطقبازبینی-محصول



تحویل

انبارداری

برنامه ریزی توزیع

حمل و نقل

تجارت الکترونیکنیروی کارظرفیت

و مسیریابیها حالت

خروجیهافعالیتورودی

تجارت الکترونیکنیروی کار

پرسنلبهمربوطروزانهاطالعاتبروزرآوریجمع-
دنبودسترسدروفضاتوزیع،کنترلهایسیستم

تجهیزات
درایورهابهمربوطروزانهاطالعاتبروزآوریجمع-
وکردنانباربهمربوطهایسیاستبروزرسانی-

نیازهاآخرینبروزرسانی
ایهسیستمبرایبینیپیشآخرینآوردنبدست-

هروزانسطحوانباردرنگهداریواحددرتوزیعکنترل

توزیعرلکنتهایسیستمتغییرهایبرنامهتدوین-
هفته4تا2برای

مهمتنگناهایشناسایی-

آیندههفتهبرایرانندهمسیرهایتوسعه-

انبارهادرسفارشاتکردنپخش-
تحویلارهاانبکدامتوسطمسیرهاکدامکهکنیدتعیین-

شوندمیداده
مسیرهاانتشاروایجاد-
وعرضهشکافمورددرتجاریهایتیمباهمکاری-

تخصیصهایگیریتصمیم
نقلوحملهایبرنامهدرصنعتیواحدهایباهمکاری-
دهندگانارائهوثالثشخصتدارکاتباهمکاری-

عرضهدرمهمهایشکافمورددرتدارکات

وریبهرهوظرفیتبرنظارت-
انبار،نگهداریمهمواحدهایبندیاولویتبا-

یدکنبهینهراتوزیعکنترلسیستمظرفیت

نترلکسیستمهرموقتیبستنبهنیازارزیابی-
توزیع

کارنیرویاضافیومازادنیازهایارزیابی-

یاودجدیکارنیرویاستخدامبرایبازاردرجستجو-
موقتصورتبهاستخدام

تمرمسصورتبههااتحادیهباآزادگفتگویحفظ-

انتخابهربرایالکترونیکیتجارتنیازبینیپیش-

ندیبطبقهوانتخاببرایموقتیهایبرنامهتهیه-
توزیعکنترلسیستمدرمناطق

مسائلهنگامزودتشخیصبرایمعیارهابرنظارت-

تقاضاوزانهرتغییراتاساسبرپویامسیریابیجستجو-
تولیدو

پیشلزومصورتدروسریعترهایحالتبهتغییر-
رزرو

ازفادهاستبرایمشترکاستفادههایگزینهجستجو-
باربریظرفیت

استفادهبرایمحصوالتتحویلتناوبکاهش-
ظرفیتازحداکثری

رایبکارنیرویاضافیومازادنیازهایارزیابی-
اختصاصییاخصوصیناوگان

کنندهمصرفسیاستتغییراتمورددربحث-

یاودجدیکارنیرویاستخدامبرایبازاردرجستجو-
موقتصورتبهاستخدام

تمرمسصورتبههااتحادیهباآزادگفتگویحفظ-

انتخابهربرایالکترونیکیتجارتنیازبینیپیش-

ندیبطبقهوانتخاببرایموقتیهایبرنامهتهیه-
توزیعکنترلسیستمدرمناطق



ایمنی

فرصت 
تجاری

روحیه

وکار استکسبو تداوم کار عامل مهمی در ایمنی ذینفعان مدیریت صحیح نیروی طمینان از ا

هااولویتاهداف
ملزومات 

مدیریت سفر و 
گسترش 
بیماری

کمک به 
کارکنان برای 

کارایی حفظ 
آنها

مدیریت 
درشرایط 
استرس و 
ناطمینانی

بیماریگسترشازجلوگیری

شدهمبتالکارکنانازحمایت

نزلمبهبازگشتجهتخارجیکارکنانبهکمک
ضروریباسفرمرتبطنیازهایمدیریت

شدهمبتالکارکنانشناسایی
درمانیامکاناتبهدسترسیازاطمینانحصول

اجتماعیگذاریفاصلهوکاریدوربرقراری
موجودامکاناتسازیبهداشتی

تن تنظیم و ایجاد راه کارهایی جهت قادر ساخ
ه ایمن بای شیوهکارکنان به کار کردن با 

اختالالت تجاریسازی حداقلهمراه 

وسالمتایمنیبامرتبطهایریسککاهشجهتحضوریکارکردبازتنظیم

ابزارها و فناوری مورد نیاز جهت همکاری از راه دور و سازی فراهم
زمانی برای مراقبینپذیری انعطاف

اتحصول اطمینان از وجود ارتباط مکرر و دسترسی ساده به اطالع

اه کمک به کارکنان در راستای مدیریت رف
پرسنل، استرس، سالمت روحی و اضطراب

ه منظم جهت نشان دادن آمادگی و تشویق بهای روزرسانیبه سازی فراهم
حفظ آرامش 

مجازیانفعاالتوفعلسمتبهحرکتبااجتماعیگیریگوشهازجلوگیری

حفظ سالمت روحی و جسمی از طریق دورکاری



سرمایه انسانی

ارتباطات

سیاست ها و 
رویه ها

دورکاری

سفردرمانمدیریت بیماری 

اضطراریپاسخ 

فراهم سازی امکان آزمایش و اطالعات-

گذاریفاصلهدرخصوص هایی راهنماییفراهم سازی -
اجتماعی، آثار آن و حقایق بهداشتی 

پرسنلسازیآگاهوشدهمبتالپرسنلباتماسبرقراری-
خطرمعرضدر

نینهمچوپذیرانعطافومناسبمراقبتباکار-
آساندسترسیساختنفراهم

زداییارزیابی پروتکل های مراقبتی و بیماری -

بهجهانیمسافرتیهایمحدودیترصدومشاهده-
روزانهصورت

نتعییوسفرزمینهدرالزمهایراهنماییسازیفراهم-
تغییراتایجادبرایهاییمکانیسم

منابع مورداز ها روزانه اطالعیهو رصد مشاهده -
(تبرای مثال سازمان بهداشت جهانی، دول)اعتماد 

بیماری،بهمربوطهایسیاستبازنگری-
ندگانبازدیدکنوپیمانکارانها،ناتوانیتعطیالت،

تشخیصبا)بیماریدارایافرادمورددرمرخصیاجازه-
هوابستهایمراقبتجهتمرخصیمدتتمدیدو(پزشک

آنبه

مثالیبرا)پذیریانعطافراستایدرمشیخطیتعیین-
داشتنصورتدرمنزلدرماندنبهکارکنانتشویق
(عالئم

فوریسازوکارهایتعیین-

برای)استثنائاتمدیریتجهتفرآیندیایجاد-
وشدهمحصورکشورازخارجدرکهکارمندیمثال

(ورزدمیامتناعکارانجامازیا

زیرساختخصوصدرموجودهایشکافبررسی-
ودورراهازکارجهتنیازموردهایابزاروفنی

کملمتوانندمیمیزانچهکارکناناینکهتعیین
باشند

گوش فرا دادن به کارکنانبه روز رسانی های متعدداطالعات زمانی معتبر

اتمدیریت استثنائتنظیمات موقتدسترسی

کارکرد سالمساعات انعطاف پذیراولویت ها و انتظاراتهاتوانمندی

رویکردهاتنظیم 
ذاری بازتنظیم شیوه کار حضوری جهت ایجاد فاصله گ-

اجتماعی

جهتحمایتوکارکنانخارجیسفرهایشناسایی-
کشورازخارجدرماندهباقیکارکنانبازگرداندن

رائهاووضعیتدرخصوصمنظمروزرسانیبه-
شرکتبهپاسخ

تاطالعاایجادبرایداخلیسایتیکایجاد-

هایدسترسیواطالعاتبهمدیرانتجهیز-
ایمکالمه

سانیانمنابعواحدتوسطابزارهاییازاستفاده-
کارکنانبازخوردشنیدنجهت

وکارکنانسواالتبرایهاییکانالایجاد-
بازخوردها

یاشدهشناختهآنچهدرخصوصبودنشفاف-
استناشناس

آمادگیدادننشانوآرامشتشویق-

طمحیبهانتقالجهتهاییفعالیتشناسایی-
برای)امورلغویاوانداختنعقبجایبهمجازی

(تیمیهایمالقاتوآموزشمثال

ساعاتبرایتیموشرکتهنجارهایتعیین-
پاسخگوییوهامهلتکاری،

کارساعتانتخابجهتکارکنانقادرساختن-
نیازهاسایروهامراقبتبراساس

باشخصااینکهراستایدرمدیرانتشویق-
نمایندحاصلتماسکارکنان

برای)سالمکاریهایعادتمدلساختنحاکم-
(اجتماعیارتباطات،هااستراحتمثال


