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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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ــدون  ــرای داشــتن یــک مدرســه ایمــن و ب ــا، ب در زمــان همــه گیــری ویــروس کرون
ــم اصــول  ــه داری ــک ســفیر ســامت وظیف ــوان ی ــه عن ــا ب ــک از م ــد 19 هــر ی کووی
ــتی در  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــر رعای ــن ب ــم و همچنی ــت کنی ــتی را رعای بهداش

ــم. ــب کنی ــکات بهداشــتی ترغی ــت ن ــه رعای ــایرین را ب ــارت و س ــه نظ مدرس

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

 خودداری از انتشار شایعات در مورد کووید
 مشارکت همگانی در مبارزه با کووید 19

 پرهیز از تجمعات و دورهمی 

کووید در 
مدرســـه  من

 جایی ندارد

دانش آموزان عزیز
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فاصله فیزیکی خود را با سایرین حفظ کنیم
 توجــه داشــته باشــیم در کاس بــه گونــه ای بنشــینیم کــه با ســایر همکاســی های 

خــود در تمامــی جهــات حداقــل یــک و نیــم متر فاصله داشــته باشــیم.
 از هرگونــه تجمــع در داخــل مدرســه )در حیــاط، کارگاه، نمازخانــه، کتابخانــه، ..( 

خــودداری کنیــم. حداقــل یــک و نیــم متــر فاصلــه را رعایــت کنیــم(
 از ترددهای غیرضروری در داخل مدرسه خودداری کنیم. 

ــا، از او فاصلــه گرفتــه و   در صــورت مشــاهده فــرد دارای عایــم و مشــکوک کرون
بــه مســوولین مدرســه اطــاع دهیــم.

 در هنــگام ورود و خــروج از مدرســه مراقبــت باشــیم تــا حداقــل یــک و نیــم متــر 
از بقیــه فاصلــه داشــته باشــیم.

 انجــام فعالیت هــای ورزشــی فرهنگــی، یــا بــه صــورت انفــرادی و یــا در گــروه هــای 
حداکثــر 15 نفــره، بــا رعایــت فاصله گــذاری در محیــط هــای بــاز بامانــع اســت. 

در صورتــی کــه بــرای رفتــن بــه مدرســه از ســرویس اســتفاده می کنیــم، 
بــه نــکات زیــر توجــه کنیــم:

 در سرویس حداقل تعداد افراد سوار شوند.
 از واکسینه بودن راننده سرویس مطمئن شویم.

ــا مشــکوک دارای عایــم بیمــاری در ســرویس وجــود دارد،   اگــر فــردی مبتــا ی
ســوار ســرویس نشــویم.

کووید در 
مدرســـه  من

 جایی ندارد
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ــرای  ــر مبتــا هســتند، ب ــه هــر یــک از بیمــاری هــای زی ــرادی کــه ب اف
ــد:  ــی بگیرن ــد گواه ــک معتم ــد از پزش ــه بای ــور در مدرس حض

ــدی،  ــی، بیماری هــای کب ــه ای: بیمــاری قلبــی- عروق ــا بیمــاری زمین  بیمــاران ب
ــای  ــولین، بیماری ه ــه انس ــته ب ــت وابس ــاال، دیاب ــارخون ب ــوی، فش ــای کلی بیماری ه

تنفســی زمینــه ای، آســم مقــاوم بــه درمــان و چاقــی زیــاد
 بیمــاران بــا نقــص ایمنــی: بیمــاران تحــت درمــان بــا کورتیکواســتروئید بــه میــزان 
ــی،  ــون در روز بیــش از دو هفتــه، شــیمی درمان بیــش از 12.5 میلــی گــرم پردنیزول

ــد اعضــا  ــا و پیون بدخیمی ه
ناتوانــی حرکتــی در دســت ها،  بــا  فلــج مغــزی  بــه   دانش آمــوزان مبتــا 
محدودیــت بینایــی شــدید، کــودکان ذهنــی و اوتیســم و چنــد معلولیتــی کــه توانایــی 

ــد. ــک ندارن ــداری ماس ــت ها و نگه ــتن دس ــل شس ــتقل مث ــی مس خودمراقبت

اگر به کووید 19 مبتا شدیم:
 در صورتــی هــر یــک از عایــم بیماری هــای تنفســی و کرونــا را داریــم بــه مدرســه 

نرویــم و موضــوع را بــه اطاع مســوولین مدرســه برســانیم.
 در صورتــی کــه بــه کوویــد 19 مبتــا شــدیم، پــس از بهبــود بــرای بازگشــت بــه 

مدرســه الزم اســت مــورد ارزیابــی پزشــک معتمــد قــرار بگیریــم.

کووید در 
مدرســـه  من

 جایی ندارد
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کووید در 
مدرســـه  من

 جایی ندارد

اصول بهداشت فردی را به دقت رعایت کنیم
 از دست دادن، روبوسی و بغل کردن یکدیگر پرهیز کنیم.

 حتما از ماسک استفاده کنیم.
 از وســایل خــود )خــودکار، مــداد، کتــاب، ...( اســتفاده و از تبــادل وســایل خــود بــا 

ســایر همکاســی هــا خــودداری کنیــم. 
 به طور مرتب و صحیح دست های خود را با آب تمیز و صابون مایع بشوییم.
 در صورت امکان به همراه خود محلول ضدعفونی کننده دست داشته باشیم.

 دکمه های آسانسور را با دستمال کاغذی و یا دستکش فشار دهیم.
 هنــگام عطســه یــا ســرفه کردن از دســتمال کاغــذی اســتفاده کنیــم و در صورتــی 

کــه دســتمال نداریــم بــا قســمت داخلــی آرنــج دهــان و بینــی خــود را بپوشــانیم.
ــی  ــا ضدعفون ــتن ی ــل از شس ــان قب ــی و ده ــم، بین ــا چش ــت ها ب ــاس دس  از تم

ــم.  ــودداری کنی ــت خ دس
 در نمازخانه، از مهر و سجاده شخصی خود استفاده کنیم.
 تا حدامکان وسایل اضافی و غیرضروری به مدرسه نبریم.

 در صورت امکان، گچ/ ماژیک وایت برد شخصی خود را به مدرسه ببریم.

بهداشت مواد غذایی
 توجه داشته باشیم در زمان همه گیری کرونا، بوفه مدارس تعطیل است. 

 به همراه خود خوراکی به مدرسه ببریم.
 از دست  به  دست کردن مواد غذایی با همکاسی های خود خودداری کنیم.

 در طول روز حتما آب بنوشیم. )از لیوان شخصی خودمان استفاده کنیم.(
 از خرید مواد غذایی فله ای و باز از دستفروشان خودداری کنیم.
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ضدعفونی محیط
ــی  ــد در محلــی کــه در حــال ضدعفون ــی کــردن مدرســه، نبای  در زمــان ضدعفون

شــدن اســت حضــور داشــته باشــیم.

تهویه هوا
ــد  ــه بای ــای مدرس ــاق ه ــایر ات ــه و س ــیم، در کاس، نمازخان ــته باش ــه داش  توج

ــد. ــته باش ــود داش ــوا وج ــه ه ــور تهوی ــه منظ ــونده ب ــره بازش پنج
 در اتاقی که تهویه هوا وجود ندارد، قرار نگیریم. 

 بهتر است در دو طرف کاس پنجره باز وجود داشته باشد. 
 در صــورت اســتفاده از کولــر آبــی و گازی، پنجره هــا و در هــا نیــز بایــد بــه منظــور 

تهویــه هــوا کمــی بــاز باشــند. 
 در صــورت اســتفاده از وســایل گرمایشــی در زمــان ســرما، بایــد هــر یــک ســاعت 
یک بــار هــوای کاس هــا تهویــه شــود و پنچــره هــا بــه مــدت 10 دقیقــه بــاز باشــد. 

بنابرایــن لبــاس مناســب و کافــی بپوشــیم.
ــع،  ــون مای ــه صاب ــز ب ــد مجه ــیم، ســرویس های بهداشــتی بای ــته باش ــه داش  توج

ــه باشــند. دســتمال کاغــذی و سیســتم تهوی
 در صورتــی کــه از توالــت فرنگــی اســتفاده مــی کنیــم، قبــل از کشــیدن ســیفون، 

در آن را بگذاریــم تــا میکروب هــا در هــوا پخــش نشــوند.
 بــه منظــور بــاز کــردن درهــا، از دســتمال کاغــذی اســتفاده کــرده و ســپس آن را 

در ســطل آشــغال دردار بیندازیــم.

کووید در 
مدرســـه  من

 جایی ندارد
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