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وزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت آموزش و رپورش

آمــوزش  دفتــر  بهداشــت،  معاونــت 
ســامت  مرکــز  ســامت،  ارتقــای  و 
محیــط و کار، دفتــر ســامت خانــواده، 
مدیریــت  مرکــز  مــدارس،  و  جمعیــت 
ســامت  دفتــر   ، واگیــر  بیماری هــای 
پــرورش آمــوزش   و  وزارت  تندرســتی  و 
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ــا، بــرای حفاظــت از فرزندانتــان، آنهــا را بــرای  در زمــان همــه گیــری ویــروس کرون
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ترغیــب کنیــد.

اصول کلی در پیشگیری  و کنترل کووید 19 عبارتند از: 
 واکسیناسیون همگانی

 شستشوی مرتب و صحیح دست ها 
 رعایت فاصله فیزیکی مناسب 

 استفاده از ماسک و رعایت بهداشت تنفسی
 تهویه مناسب

 پرهیز از تجمعات و دورهمی 
 پرهیز از انتشار شایعات

 ادای سهم فردی در مبارزه با کووید 

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد
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والدین عزیز
ــا فــرد   از فرســتادن دانــش آمــوز مبتــا یــا مشــکوک )داشــتن تمــاس نزدیــک ب
مبتــا( بــه مدرســه خــودداری کنیــد و در اســرع وقــت بــه مســئولین مدرســه اطــاع 

دهیــد.
ــری،  ــان و واگی ــی دوران درم ــس از ط ــا، پ ــه کرون ــان ب ــا فرزندت ــورت ابت  در ص
بــرای بازگشــت بــه مدرســه الزم اســت مــورد ارزیابــی پزشــک معتمــد ادارات مناطــق/ 

شهرســتان یــا مراکــز جامــع ســامت قــرار گیــرد.
ــور در  ــرای حض ــت ب ــر اس ــرایط زی ــی از ش ــان دارای یک ــه فرزندت ــی ک  در صورت

ــد:  ــت کنی ــی دریاف ــد گواه ــک معتم ــد از پزش ــه بای مدرس
ــدی،  ــای کب ــی، بیماری ه ــی- عروق ــاری قلب ــر بیم ــه ای نظی ــاری زمین  بیم
بیماری هــای کلیــوی، فشــارخون بــاال، دیابــت وابســته بــه انســولین، بیماریهــای 

تنفســی زمینــه ای، آســم مقــاوم بــه درمــان چاقــی زیــاد اســت.
 نقــص ایمنــی: تحــت درمــان بــا کورتیکواســتروئید بــه میــزان بیــش از 12.5 
میلــی گــرم پردنیزولــون در روز بیــش از دو هفتــه - شــیمی درمانــی – بدخیمــی 

هــا  و پیونــد اعضــاء 
ــی شــدید،  ــت بینای ــی حرکتــی در دســت ها، محدودی ــا ناتوان ــج مغــزی ب  فل
ــی  ــود مراقبت ــی خ ــه توانای ــی ک ــد معلولیت ــم و چن ــی و اوتیس ــودکان ذهن ک

ــد. ــداری ماســک ندارن ــا و نگه ــل شســتن دســت ه مســتقل مث

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد



بسته اطالعایت ویژه والدین
سال تحصییل 1400-1401

5

به فرزندان خود آموزش دهید
 دست های خود را به طور مکرر شسته یا ضدعفونی کنند.
 از دست دادن، رو بوسی و بغل کردن یکدیگر پرهیز کنند.

 در تمــام مــدت حضــور در مدرســه بــه طــور صحیــح از ماســک مناســب اســتفاده 
کننــد. 

 در صــورت نیــاز بــه وســائل گرمایشــی، هــر یــک ســاعت یکبــار پنچره هــا را بــه 
ــا پوشــش کافــی در کاس حضــور  ــاز کننــد و حتــی المقــدور ب مــدت 10 دقیقــه ب

داشــته باشــند
ــی  ــا ضدعفون ــتن ی ــل از شس ــان قب ــی و ده ــم، بین ــا چش ــت ها ب ــاس دس  از تم

ــد.  ــودداری کنن خ
 هنــگام عطســه یــا ســرفه کــردن از دســتمال کاغــذی اســتفاده شــود در صورتــی 
کــه دســتمال وجــود نداشــت از قســمت داخلــی آرنــج موقع ســرفه و عطســه اســتفاده 

. کنند
ــا  ــن ب ــه ایم ــد و فاصل ــتفاده کنن ــخصی اس ــجاده ش ــر و س ــا از مه  در نمازخانه ه

ــد.  ــت کنن ــایرین را رعای س
 از وســایل خــود )خــودکار، مــداد، کتــاب، ...( اســتفاده و از تبــادل وســایل خــود بــا 

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد
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کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد

ســایر همکاســی هــا خــودداری کننــد. 
 لیوان کاغذی یک بار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند.

 از همراه داشتن موبایل و وسایل الکتریکی غیرضروری خودداری کنند.
ــتکش  ــا دس ــذی ی ــتمال کاغ ــور، از دس ــای آسانس ــه ه ــا دکم ــاس ب ــرای تم  ب

ــد. ــتفاده کنن اس
 از تجمــع در محیط هــای خــاص مدرســه از قبیــل دفتــر، آبدارخانــه، اتــاق کپــی، 

اتاق هــای کار عملــی و آزمایشــگاهی خــودداری کننــد.
 تا حد امکان کمترین وسایل را بین خانه و مدرسه جابجا کنند. 

 از دست  به  دست کردن مواد غذایی و ساندویچ در مدرسه خودداری کنند.
ــه همــراه  ــرد شــخصی ب ــت ب ــک وای ــوزان گــچ/ ماژی ــکان، دانش آم  در صــورت ام

داشــته باشــند.
 محلول ضد عفونی کننده دست به همراه داشته باشند.

 در صــورت اســتفاده از توالــت فرنگــی، قبــل از کشــیدن ســیفون توالــت فرنگــی، 
ــوا پخــش نشــوند. ــا در ه ــا میکروب ه ــد ت در آن را بگذارن

 در صــورت اســتفاده از ســرویس مدرســه، اگــر فــردی مبتــا یــا مشــکوک دارای 
عایــم بیمــاری در ســرویس وجــود دارد، ســوار ســرویس نشــوند.

ــد مــواد غذایــی  ــد و از خری ــه مدرســه ببرن ــه همــراه خــود ب ــه ب  خوراکــی از خان
ــاز خــودداری کننــد. ب



بسته اطالعایت ویژه والدین
سال تحصییل 1400-1401

7

اطمینان حاصل کنید که موضوعات ذیل در مدرسه 
فرزند شما رعایت می شود

 فعالیت هــای کارگاهــی و مهارتــی مــدارس فنــی و حرفــه ای و متوســطه بــا رعایــت 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی برگــزار می شــود.

 در مناطقــی کــه از نظــر آب و هوایــی مســاعد هســتند، کاس هــای آموزشــی در  
فضــای حیــاط بــا رعایــت اســتانداردهای بهداشــت محیــط، برگــزار می شــود.

ــا گــروه هــای حداکثــر  ــه صــورت انفــرادی و ی  فعالیت هــای ورزشــی فرهنگــی، ب
ــود.  ــام می ش ــاز انج ــای ب ــی در محیط ه ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــا رعای ــره ب 15 نف
ــه،  ــه نمازخان ــی از جمل ــای عموم ــر در قســمت ه ــل 1.5 مت ــه ایمــن حداق  فاصل

ــی شــود. ــت م ــا و مســیر ورود و خــروج رعای ســلف ســرویس، کارگاه ه
ــر مســاحت  ــه و 2.25 مت ــر فاصل ــا احتســاب 1.5 مت ــا ب ــراد در کاس ه ــداد اف  تع

ــرای هــر نفــر در نظــر گرفتــه  مــی شــود. ب
ــل  ــر آن در فواص ــوز و نظای ــر و... دانش آم ــت، کامپیوت ــی، نیمک ــرار دادن صندل  ق
ــا فاصلــه 1.5 متــری  در تمامــی جهــات صــورت می پذیــرد. الزم و ایمــن، حداقــل ب
 در صورتــی کــه مواجهــه چهــره بــه چهــره کادر اداری، دانــش آمــوز، هنــر آمــوز، 

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد
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والدیــن، و ... بــا یکدیگــر ناگزیــر باشــد، در حداقــل زمــان ممکــن و بــا رعایــت فاصلــه 
ــی  ــه هوای ــود تهوی ــک و وج ــل از ماس ــتفاده کام ــا اس ــر و ب ــل 1.5 مت ــن حداق ایم

مناســب، برگــزار مــی شــود.
 اســتراحت بیــن کاس هــای دانش آمــوزان )زنــگ تفریــح( در حداقــل زمــان و در 

زمان هــای مختلــف بیــن کاس هــا انجــام مــی شــود.
ــی  ــه از هم زمان ــی شــود ک ــن م ــه ای تعیی ــان مدرســه به گون  ســاعت شــروع و پای

ــود. ــری ش ــام جلوگی ــوزان و ازدح ــد دانش آم ــت و آم رف
ــوز  ــا دانش آم ــم ب ــتر معل ــل بیش ــد تعام ــرای دروس نیازمن ــوری ب ــوزش حض  آم
ــام  ــی و... انج ــی، دروس مهارت ــت شناس ــیمی، زیس ــک، ش ــی، فیزی ــل ریاض از قبی
می  شــود  و بــرای آمــوزش ســایر دروس از بســتر فضــای مجــازی اســتفاده مــی شــود. 
 در صــورت فعال بــودن ســرویس ایــاب و ذهــاب دانش آمــوزان و کارکنان،حداکثربــه 
تعــداد صندلــی ومشــروط بــه واکسیناســیون راننــده صــورت می پذیــرد و در صــورت 
ــه گــذاری  ــت فاصل ــرای رعای ــاب و ذهــاب ب ــداد ســرویس های ای ــش تع ــکان افزای ام

ــرد. ایمــن در جابجایــی صــورت می پذی

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد
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 مراقــب ســامت مدرســه/ رابــط بهداشــت در صــورت مشــاهده عائــم بیمــاری در 
بیــن دانش آمــوزان و کارکنــان، اقدامــات بهداشــتی الزم را انجــام مــی دهنــد.

 در بــدو ورود بــه مدرســه و روزانــه همــه ی دانش آمــوزان، معلمــان و ســایر 
کارکنــان، از نظــر وجــود عائــم بیمــاری و تــب غربالگــری می شــوند.

 هرگونه فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس تعطیل است.
ــرای معلمــان، دانش آمــوزان و کارکنــان مدرســه در مدرســه ســرو    غــذای گــرم ب

نمی شــود.
 برنامــه مــدون گندزدایــی همــه ی ســطوح دارای امــکان تمــاس زیــاد در مــدارس 

تهیــه شــده اســت و بــه نیــروی مســئول، آمــوزش الزم داده شــده اســت.
ــزات بعــد از هــر  ــازی، وســایل و تجهی  در صــورت وجــود ســالن های ورزشــی و ب

ــوند.  ــی می ش ــتفاده گندزدای ــار اس ب
ــداد  ــه تع ــده ب ــه نگهدارن ــا پای ــت ب ــده دس ــواد ضدعفونی کنن ــاوی م ــروف ح  ظ

ــود. ــب می ش ــا نص ــه و راهروه ــر طبق ــا و ه ــام کاس ه ــب در تم مناس
ــای  ــر میزه ــترک، نظی ــاس مش ــطوح دارای تم ــت س ــتمر نظاف ــورت مس ــه ص  ب
پله هــا،  راه  ســرویس،  ســلف  صندلی هــای  و  میــز  تخــت،  مبلمــان،  خدمــت، 
ــالن  ــا، س ــا، راهروه ــایل، ســرویس های بهداشــتی، اتاق ه ــای وس ــتگیره ها، کمده دس

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد
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اجتماعــات، کارگاه هــا و ســایت کامپیوتــر، تجهیــزات در محوطــه و حیــاط و ...  انجــام 
مــی شــود.

ــائل  ــا، وس ــر، عص ــامل ویلچی ــتثنایی ش ــوزان اس ــخصی دانش آم ــوازم ش ــه ل  کلی
ــوند. ــی ش ــی م ــروج گندزدای ــدو ورود و خ ــی و .... ب توانبخش

 سیســتم لوله کشــی صابــون مایــع و دســتمال کاغــذی در توالت هــا و ســرویس های 
بهداشــتی تعبیــه می گــردد.

ــار در طــول ســاعات کار مدرســه  ــل دو ب ــه حداق ــا، روزان  دستشــویی ها و توالت ه
ــتورالعمل های  ــاس دس ــر اس ــت ب ــای نوب ــا انته ــه ی ــای کار مدرس ــار در انته و یک ب

اباغ شــده گندزدایــی می شــوند.
ــای ورودی و  ــتگیره ه ــا در و دس ــت ها ب ــتقیم دس ــاس مس ــتن از تم ــت کاس  جه
ــا  ــاز و ی ــه ب ــت نیم ــه حال ــا را ب ــاختمان و ســرویس های بهداشــتی، آنه خروجــی س
مجهــز بــه پــدال بــاز شــونده  هســتند )درصــورت امــکان( یــا بــرای ســهولت تــردد از 

ــردد. ــا اســتفاده می گ ــد دره جــک و آرام بن
 دفــع پســماندها بــه شــیوه بهداشــتی در ســطل های درب دار پدالــی انجــام 

می شــود.
 آب خوری ها و آب سردکن های سنتی استفاده نشود.

کووید در 
مدرســـه من

 جایی ندارد
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