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 مقدمه 
 ويروس اين انتقال هاي راهدارد.  آن كنترل در مهمي نقش كرونا بيماري ايجادكننده عامل انتقال هاي راه شناسايي   

 ريـز  طريق از عمده به طور تنفسي هاي ويروس، كلي اصل يك به عنوان ولي نشده است مشخص دقيق طور به هنوز
 از بيماري اين كنوني هاي دانسته اساس بر. گردند مي منتقل آلوده اشياء لمس يا و عطسه يا سرفه طريق زا يا قطرات

 نمايد. بروز تواند مي نفس تنگي سرفه، تب، همچون عالئمي با شديد تا ماليم طيف يك
 دهان و بيني ترشحات تخليه عطسه، سرفه، طريق از انسان به انسان از كرونا ويروس انتقال اطالعات، آخرين طبق   
 تمـاس  ،انتقـال  ديگـر  راه. شود عطسه منتقل يا سرفه طريق از متري 2 تا 1 فاصله در تواند مي ويروس اين. باشد مي

 ،هـا  پله نرده ، شيرآالت صندلي، و ميز ،ها درب دستگيره تجهيزات، مانند ويروس به آلوده سطوح و محيط با ها دست
 .شود مي استفاده مشترك و عمومي به طور كه است وسايلي كليه و برق كليدهاي و پريز
انتقال باشد كه  اي اندازهبه  نيرياز سا يكيزياست كه فاصله ف يمعن نيبه ا يداشتن فاصله مناسب در روابط اجتماع    

 يامن بـرا  يكيزيدارد. فاصله ف يخاص اريارزشمند و بس گاهيجا ها گيري همهنوع برخورد در  ني. ارديصورت نگ يماريب
كـه   يفاصله تا زمـان  نيا تياست كه رعا يهي. بداستمتر  كيحداقل ) 19-ديكوو( ي كرونامارياز ابتال به ب يريجلوگ

 يانتقـال بـاال   تيـ بـا توجـه بـه قابل    به بيان ديگـر . ابديادامه  ديبوده و با يضرور ،در جامعه در چرخش باشد يماريب
باعث  يانفجار طور به تواند مي ،تيجمع كيفاصله مناسب در  تينفر و عدم رعا كيابتال  يحت ،ديجد يكرونا روسيو

 شود.  تيدر افراد آن جمع روسيو قالانت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوره كمون  كي ديحداقل با ،شود 19-ديكوو يماريفرد به بي كه ممكن است منجر به ابتال  يبعد از تماس احتمال    
ـ  ايشده است  دار عالمتفرد مبتال و  ايداشت كه آ نانيروز) بگذرد تا بتوان اطم 14(معادل   ،سـكه  گـر يد يرو ينه ول

افـراد بـدون    كـه  ايـن د. با توجه بـه  ندارن يعالمت يول شوند ميمبتال  ويروسدوره كمون به  يهستند كه با ط يافراد
فـرد سـالم فـرض     عنـوان  به عموماًعالمت چون  يگروه ب نيا ،منتقل كنند نيريرا به سا يماريب توانند مي زيعالمت ن

در حال چرخش  امعهدر ج روسيو يوقت نيباشند. بنابرا تر خطرناك نيريسا يبرا توانند ميبالقوه  به صورت ،شوند يم
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 يرا بـرا  تـري  طوالني انيهر فرد همواره پا يبرا يماريكمون ب هاي دوره ،نشود تيمناسب رعا ياجتماعباشد و فاصله 
 خواهد كرد. جاديا يدمياپ

 يعـاد  يبـه زنـدگ   تـوان  مـي  يگفت چه زمان توان نمياست كه  اي گونهبه  يماريگسترش ب تيهنوز وضع قتيحق در
 ديبا يمعمول يروش زندگ عنوان به ها مدتتا  ،ياجتماع ذاريگ فاصلهبا  يزندگ گونه اينبتوان گفت كه  ديشا و برگشت

 در نظر گرفته شود. 
و  كـاهش مـوارد  % در  95تـا بـيش از    هـا  گيـري  همـه  در بعضي ياجتماع ذاريگ فاصلهمطالعات دقيق نشان داده كه 

و همـه   ريزي برنامهبيماري نقش داشته است. اما شرط اساسي آن است كه از ابتداي امر به درستي براي آن  گسترش
جوانب علمي و اجرايي آن در نظر گرفته شده باشد. در ابتدا بايد اين موضوع براي همه روشن شـده باشـد كـه بـراي     

  .م براي يك مدت طوالني به اجرا در خواهد آمدبايد پذيرفت كه اين اقدا ،اثربخشي استراتژي فاصل گيري اجتماعي
 تـرين  مهماز  ياجتماع گيري فاصله ،19-ديكوو يماريانتقال ب تيگسترش و قابل ،تيو با توجه به ماه يفعل طيشرا در

و توقـف   يكـار يب ،درآمدكاهش  ريكاهش تبعات نامطلوب آن نظ يبرا يول باشد مي گيري همه نيكنترل ا يراهكارها
 .باشد اشتهوجود د يقاطع و جامع تيريمد ديبا ،يو خدمات يمشاغل تجار

و يـا  كنتـرل شـده    يماريب ،متخصصينكه از نظر  ديشياند ياجتماع ذاريگ فاصله انيبه پا توان مي يزمان قتيحق در
 شده باشد. دايواكسن مؤثر پ اي يدرمان قطع

هـر   يبـرا دانشگاه و در هر حقيقت بازگشت به هر اجتماعي  ،مدرسه ،بازگشت به كار ،قانون كي عنوان به ،هر حال به
از  ديـ وجود نداشته باشـد. لـذا تـا حـد امكـان با      گرانيانتقال به د ايو  يو يمتصور است كه احتمال ابتال يزمان ،فرد

 ممانعت شود. ،هستند يجمع صورت بهكه  يحداقل در محل ،افرادحضور 
 

 مروري بر تجارب دنيا 
بـا تعطيلـي موقـت مـدارس      19-كوويددر سراسر جهان به دليل گسترش پيشرونده بيماري  آموز دانشميليون  ها ده

به اثربخشي احتمالي تعطيلي موقت مدارس  روشني بهجهاني  هاي توصيهو  ها دستورالعملهر چند تمام . اند شدهروبرو 
ين است كه آيـا بعـد از طـي شـدن دوره موقـت      پيش رو ا سؤاالت ترين سختاشاره دارند اما  19-كوويدبراي كنترل 

بازگشـايي شـود چـه زمـان و در چـه       مجـدداً تعطيلي مدارس، امكان بازگشايي وجود دارد و اگر قرار اسـت مـدارس   
مراكز تحقيقاتي مختلفي در دنيا در حال ارزيابي موضـوع   سؤالبا چه روشي بايد باشد؟ براي پاسخ به اين  شرايطي و

 ژاپن از احتمال يك افزايش انفجـاري در صـورت بازگشـايي    وزير نخست اخيراًاط از دست نرود. احتي انبهستند تا ج
جهـان نگـران آن    يكه عموم جامعه كارشناسان بهداشـت  است موضوعياين ه است(مدارس در آن كشور صحبت كرد

و از مسئوالن وزارت بهداشت و آموزش پرورش خواسته است تا طرحي براي نحوه بازگشايي امـن مـدارس    )باشند مي
بيمـاري را بـه منـازل بـرده و افـراد       تواننـد  مي ها آندر نظر داشته و ارائه نمايند. در صورت ابتال كودكان در مدارس 

ضـريب   در حـال حاضـر نيـز    كه ها بيمارستانسالمت و  بيشتري بر نظامزياد و بار  متعاقباًخانواده را مبتال نمايند كه 
 وارد نمايند. ،اشتغال تخت بااليي دارند
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هنوز تحقيقات جامعي در جهان براي ارائه توصيه قطعي در اين زمينه حاصل نشده است و توصيه بر تـداوم تعطيلـي   
ئولين بهداشتي منطقـه و در نظـر   موقت و رعايت جنبه احتياط براي بازگشايي با سنجيدن تمام جوانب با مشاوره مس

 گردش ويروس و پيامدهاي احتمالي است. مختلف گرفتن سناريوهاي
ماه اسـت   5اجتماعي شديد كه شامل تعطيلي مدارس به مدت  گذاري فاصلهكه  دهد مييكي از مطالعات جديد نشان 

داشـته باشـد و    توانـد  مي روند نزولي متعاقباًتوقف روند صعودي مبتاليان و رسيدن به عددي ثابت و مهمي در  نقش
 منتهي شود.اپيدمي دوم و سوم  هاي موجو بازگشت مجدد بيماري به   تواند ميبازگشايي مدارس در زمان نامناسب 

 
 و مدارس ها يدبستان شيپاجتماعي در  ذاريگ فاصلهاهميت 

عالئـم   عمومـاً اكنون ثابت شده است كه كودكان به همان اندازه بزرگساالن ممكن است مبتال به عفونت شـوند ولـي   
 بسيار كمتر است.  ها آنباليني بيماري در 

از عوامل اصلي گسترش عفونت در جامعه و منازل خـود و   توانند ميبديهي است كه در چنين شرايطي دانش آموزان 
هستند كه بالقوه آنان را در معـرض   اي زمينه هاي بيماريين و افراد سالمندي باشند كه اغلب داراي انتقال آن به والد

. از سوي ديگر بازگشـايي مـدارس الزامـاتي نيـاز دارد و وزارت     دهد ميقرار  19-ابتال به انواع پر عارضه بيماري كوويد
را انجام داده و شرايط را از قبل آماده كرده باشد.  اي گسترده ساز زمينهآموزش و پرورش براي اين منظور بايد اقدامات 

(به دليل فرصـت   زمان اجراي بازگشايي مدارس بايد دو هفته از انعقاد تصميم بازگشايي فاصله داشته باشد

و مـدارس اجتنـاب شـود. نبايـد      ها مهدكودككه از بازگشايي عجوالنه  شود ميتوصيه  شدت بهارزيابي خطر مجدد) و 

ـ  شـوند  مـي شـناخته   "بيماري كننده پخشفوق " هاي يكي از گروه عنوان بهكودكان  رد كهفراموش ك  يول

 و اين ماهيت كودكي است. دستنين يخوب "يفاصله گذاران اجتماع"
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 گروه هدف :  

 عادي  مدارس  :شامل آموزشي مراكز •
 گردد.  تا اطالع ثانوي لغو ميوپيش دبستاني   استثنائي مدارس فعاليت -

 جـز  بـه  خوابگاه داراي روزي شبانه مدارس فعاليت گردد. تا اطالع ثانوي لغو مي يفعاليت مدارس روستا مركز -
 گردد. تا اطالع ثانوي لغو مي هستند، كه دانش آموزان داراي امتحان نهايي و كنكور هايي پايهبراي 

 

 :شيوع بيماري با توجه به شرايط كنوني و احتياطات كلي ها هيتوص
 :شامل كامل فني و اجرايي منوط به داشتن امكانات دارسم ييبازگشا  
  ؛دارسم كليه سطوح داراي امكان تماس زياد در گندزدايي مدون برنامه •
  ؛دست كننده ضدعفونيمناسب  هاي محلولو مايع صابون  نيتأم •
 مي باشد.  ؛مدارس هاي سالندرس و  هاي كالسدر  ها صندليمناسب براي  گذاري فاصلهامكان  •

ابالغي و  هاي دستورالعملبر اساس ( ي و متناسببه مقدار كاف شده اشارهاقالم  از الزامات اين كار اين است كه −
براي پايش و گزارش  اي برنامهو  موجود باشدمدرسه در محل  مدرسه) ي هفته 2حداقل ذخيره مصرف  براي

 شده آن تدوين شده و آماده اجرا باشد. بندي سطحدهي 

 از طريـق ارائـه  مدرسه از احتياطات الزم در زمان شـيوع بيمـاري    كاركنانكليه دانش آموزان، معلمين و آگاهي  •
 ني باشد ؛الزم يها آموزش

ز امكانـات غربـالگري عمـومي و    بـا اسـتفاده ا   كاركنـان ن و وضعيت سالمت دانش آمـوزان، معلمـا  دوره اي ثبت  •
 باشد. مي؛  www.salamat.gov.irسايت

 

 پايه اصول
 .است كرونا بيماري مديريت ملي ستاد عهده بر مدارس بازگشايي براي گيري تصميم •
بـا همـاهنگي    يـاز ن مـورد  امكانات و الزامات نمودن فراهم جهت تواند مي ستادهاي استاني زيرمجموعه ستاد ملي •

 شـرايط  بررسـي  منظـور  به اي كميته روستا يا و شهر ناحيه/ محله هر در ،داري و اداره مل آموزش و پرورشاستان
 .دهد تشكيل مدارس امكانات و فضاها

 مدارس نياز مورد ضروري و بهداشتي ملزومات تهيه و پشتيباني، تدارك خصوص حمايت الزم را در ستاد استاني •
 .باشدمي  دار عهده

اسـت   الزم بازگشـايي،  از پـس . اسـت  بازگشـايي  بـراي  الزم وضعيت آمادگي و برنامه مدرسه، شرط  ارزيابي انجام •
 ، صورت پذيرد. ليست چكمطابق براي اطمينان از حفظ آمادگي الزم ) بار يك هفته دو هر( اي دوره هاي ارزيابي
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 كارشـناس  يـا  و پـرورش  و آمـوزش  در سالمت مراقب جمله از بهداشت امور در نظارتي و آموزشي انساني نيروي •
 تـأمين  از اشـخاص حقيقـي/ حقـوقي، بايـد     بهداشتي خدمات خريد يا خدمات جامع سالمت و مركز از بهداشتي

 گردد.

 ياجـرا  منظـور  بـه  ديـده  آمـوزش  يخدمات يروين كي حداقل ازمندين آموزي دانش تيجمع به توجه با مدرسههر  •
 نيتـأم  بـه  توجـه . اسـت ...  و عيمـا  صابون وجود بر نظارت زباله، يبهداشت دفع ،يضدعفون و نظافت مدون برنامه

 .است يالزام مدارس ييبازگشا يبرا يخدمات يروين
  خصوص  ي مي باشند مسئوليت مديريت  وتعيين فرد مناسب در اينمات: در مدارسي كه فاقد نيروي خد 1تبصره 

 باشدميبه عهده مدير مدرسه 

 .گردد مي ابالغ كشوري وزارت آموزش و پرورش ستاد امتحانات آخر سال توسط برنامه •

 

 غربالگري و بيماريابي

كه  صورتي در شود، داده اطمينان والدين بهبايد . است مهمي نكته كودكان بيماري مورد در والدين اظهاري خود •
. الزم كرد نخواهد پيدا مدرسه و تحصيلي نظر از مشكلي، باشد منزل در جداسازي و استراحت نيازمند آموز دانش

نموده و هر سه روز  نام ثبت  T3Uwww.salamat.gov.irUT3در سامانه  آموز دانشهم  كه هم والدين و است ضروريو 
 نمايند. روزرساني بهرا تكميل و   افزار نرم مجدداً، بار در طول هر هفته) 2( بار يك

بـار در طـول هـر     2: بـار  يكهر سه روز  روزرساني بهو    T3Uwww.salamat.gov.irUT3در سامانه  نام ثبت( اين اقدام •
 مدارس نيز انجام شود. كاركنان معلمان و ) بايد در موردهفته

، منـوط بـه گـواهي پزشـك     انـد  كه مشكوك و يا مبتال به بيماري بوده كاركنانيو  آموز دانشبازگشت به مدرسه  •
 خواهد بود.

مدرسه بايد،  ريمد. گردد نييتع مارييب به مشكوك كاركنان و آموزان دانش به يدگيرس يبرا مدرسه برنامه  ديبا •
 و آمـوزان  دانـش  كـردن  جـدا  كنتـرل  ورود احتمـالي و   بـراي  فرآينديبا توجه به نتايج حاصل از خود اظهاري، 

 از )تنگي نفـس، اخـتالل بويـايي و چشـايي    (افراد داراي تب، سرفه خشك،  يا مشكوك به بيماري بيمار كاركنان
 آموزان دانش سرپرست يا والدين به رساني اطالع براي اي شيوه در مورد دانش آموزان و نموده مشخص سالم افراد

 . نمايند تعيين

نتايج سامانه و يا وجود يكي از عالئم احتمالي بيماري در يك يا چند  به توجه با ،باشد الزم صورتيكه در −
و در اطاقي تميز كه از قبـل بـه ايـن كـار     موقت در مدرسه  ايزوالسيون ،كاركنان يا آموزان دانش نفر از 
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 . شوند فرستاده خانه به اي داده ارجاع سالمت جامع خدمات مراكز به :بزرگسال افراد  −

http://www.salamat.gov.ir/
http://www.salamat.gov.ir/
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سـالمت،  خـدمات  مركـز خـدمات جـامع     در تيـ زيو ايـ  خانه به كودك انتقال يبرا نيوالد به :كودكان −

 شود. رساني اطالع

 .باشد آماده و آگاه موارد اين به نسبت قبل از بايد مدرسه مسئولين و بهداشت مربي −
 عالئـم  بهبـود  از پس روز 14 تا حداقل، مدرسه كاركنان و آموز دانش از اعم 19-كوويد بيماري به ابتال صورت در •

 .شوند حاضر مدرسه در نبايد
 در / در معرض بيمـاري عارضـه دار  در معرض خطر افراد عنوانبه  معتمد پزشك تأييديه گواهي با گروه ذيل سه  •

 دانـش  ايـن  ليست تهيه. شوند حاضر مدرسه بيماري، در گيري همهپايان تا اعالم رسمي نبايد  و شده گرفته نظر
 :قبل از بازگشايي و اعالم آن به منطقه/ ناحيه آموزش و پرورش الزامي است كاركنانآموزان و 

 باردار.مادران 1
 و اي زمينه تنفسي هاي بيماري ديابت، فشارخون، عروقي، –قلبي بيماري :اي زمينه بيماري با بيماران . 2

 40) بيشتر از BMIمزمن، شاخص توده بدني(
 از بيش روز در12/5  ميليگرمlپردنيزولون از بيش كورتيكواستروئيد با درمان تحت :ايمني نقص با بيماران . 3
 .اند شدهاعضاء  ، افرادي كه پيوندها بدخيمي ، افراد دچاردرماني شيمي بيماران تحتهفته،  دو

 بـه مـوارد   رسـيدگي  و دريافـت  خصـوص  در ارتبـاطي  هـاي  كانال است الزم كرونا بيماري استاني مديريت ستاد •
 . نمايد اعالم مخاطبان به سراسري طور به را تخلفات و شكايات

، گزارش اقـدامات انجـام شـده و تعـداد     (بهداشت محيط، موجودي شوينده ها و ...)مدرسه تيوضع كه است الزم •
 مدرسه در يمخصوص محل در روزانه (در صورت وجود)مشكوك يا بيمار مدرسه كاركنان و نامعلمدانش آموزان، 

 .شود ثبت
 تا اطالع ثانوي ممنوع است. سفيدجا به جايي معلمان از شهرهاي با وضعيت زرد و قرمز به شهرهاي  •

هاي اتوايمون و  مبتال به ديابت، آسم، بيماري قلبي عروقي، سرطان، بيماريريسك باال ( آموزان دارايحضور دانش •
 تا اطالع ثانوي ممنوع است. )دانش آموزان با مصرف داروهاي ايمونو ساپرسيو 

 

 :و بهداشت فردي  محيط بهداشت

 لـوازم ، هـا  صندلي و ميز، ها پنجره و در هاي دستگيره، ها نرده( شوند مي لمس زيادي افراد توسط كه سطوحي •
، شـده  ابالغ هاي دستورالعمل اساس بر و تميز مرتبه دو روزي حداقل بايد) غيره و آموزشي كمك ابزار، ورزشي

 .باشد برقرار ساختمان نقاط كليه در مناسب تهويه و شوند گندزدايي
كـار  در انتهـاي   بـار  يـك مدرسـه و   كار ساعات طول در بار دو حداقل روزانه ها توالت و ها دستشويي، آبخوري •

 .شوند گندزدايي شده ابالغ هاي دستورالعمل اساس بر نوبتمدرسه يا انتهاي 
) كننده ضدعفوني مناسب هاي محلول و مايع صابون( بهداشتي وسايل، سالم آشاميدني آب داراي بايد مدارس •

 . كنند رعايت را گندزدايي و محيط بهداشت هاي دستورالعمل و دنباش زباله مديريت امكانات و



۷ 
 

 نبـود  صـورت  در. باشـد  زبالـه  كيسـه  بـه  مجهز دربدار زباله سطل و مايع صابون كشي لوله داراي بايد مدرسه •
 . شود استفاده مايع صابون هاي بطري از، مايع صابون كشي لوله

 از... و كاغذي دستمال ،ماسك، دستكش، مايع صابون، كننده ضدعفوني مواد اي هفته 2دپوي حداقل  و تأمين •
 . باشد مي بازگشايي جهت الزامات ديگر

 ژل يـا  الكل محلولاز  استفادهو  مايع صابون و تميز آب با دستو مكرر  مرتب شستشوي قوانين بايد مدرسه •
با  محلول يا ژل، امكان صورت در. كند اعمال آموزان دانش و كاركنان، نامعلم براي را دست كننده ضدعفوني

 .دداده شو قرار درس هاي كالس همه در را دست كننده ضدعفوني الكلپايه 
 .باشند داشته شخصي كننده ضدعفوني محلول بهتر است نامعلم از يك هر •
 .گردد فراهم آموزان دانش براي آشاميدني سالم آب محروم مناطق در •
 .باشند داشته همراه به دستمال و مصرف بار يك كاغذي ليوان آموزان دانش •
 استفاده دستكش و ماسك از اياب و ذهاب عمومي هاي سرويسصورت استفاده از  در بهتر است آموزان دانش •

 .نمايند
ن و دانش آمـوزان جـدا باشـد. بهتـر اسـت در صـورت امكـان،        اگچ و يا ماژيك وايت برد مورد استفاده معلم •

 .باشند به همراه داشته شخصي برد وايت گچ/ ماژيك آموزان دانش
 .شود روزآوري به وجود سر رسيدصورت  در وشود  كنترل مدارس سرايداران و مستخدمين سالمت گواهي •
 .باشند داشته همراه به كاغذي دستمال و مصرف بار يك كاغذي ليوان معلمان است بهتر •
 نمايند. استفاده يشخص ريتحر لوازم از ديبا آموزان دانش •
ايل را بـين خانـه و   تا حد امكان كمترين وس آموز بايد دانشو  بماند مدرسه در آموزان دانش وسايل حاًيترج  •

 .ندمدرسه جابجا ك
وارد نكـردن آن بـه فضـاي عمـومي      و آموزان دانش مدرسه روزانه لباس االمكان حتي تشويسش خصوص در •

 .گردد تأكيد والدين به خانه
 .نمايند استفاده دستكش معمولي و ماسك از بايد كاركنان و نامعلم كليه مدرسه در حضور زمان مدت در •
 اجتمـاعي  هـاي  شبكهتلفني و استفاده از  تماس از گردد سعي و يابد كاهش كاركنان چهره به مواجهه چهره •

 .شود استفاده ساختمان هستند،  يك داخل در كه كاركناني براي حتي جلسات برگزاري براي
زمـان   حـداقل  باشـد، در  ناگزير ن مدرسه با يكديگراچهره كادر اداري و معلم به چهره مواجهه كه درصورتي •

 .ممكن و با رعايت فاصله ايمن حداقل يك تا دو متر، برگزار شود
 ممنوع شود.  اكيداًروبوسي  دادن و دست مانند يكديگر با افراد تماس •
كـار عملـي و آزمايشـگاهي     هاي اتاق كپي، اتاق آبدارخانه، خاص مدرسه از قبيل دفتر، هاي محيطتجمع در   •

 شود.نانجام 
 .شود روزآوري به و كنترل مدارس سرايداران و مستخدمين سالمت گواهي •
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 كالس: برگزاري فضاي

اجتماعي نياز به  گذاري فاصلهبراي اجراي طرح در حال حاضر  درس هاي كالس هاي صندلي ميز و نيب هلفاص •
  تغييراتي دارد:

مناسـب  تـا حـد ممكـن     هـا  صندلي نيب فاصلهاستفاده شود كه  اي گونه به ها كالس يتمام فضاالزم است، از  •
 باشد. 

 بـرداري  بهرهبراي  ها كالسو آرايش  شود تيرعا افراد از هم در كالس نيمتر ب 1-2الزم است فاصله حداقل  •
 فضاي موجود تغيير يابد. ي همهاز 

امتحانـات،   هـاي  سـالن  از تـوان  مي .شود استفاده آموزان دانش حضور براي فضاهاي موجود ترين بزرگ از ترجيحاً •
 .نمود استفاده موارد اين در نمازخانه يا نهارخوري

 در روسـتا  يا شهر امكانات به توجه با جديدي فضاهايدر صورت نياز و به طور موقت، ، باال جمعيت با مدارس در •
 ايمني شرايط. شود مديريت مجزا فضاي دو در پرجمعيت مدرسه كه گيرد قرار پرورش و آموزش و مدرسه اختيار

 .گردد تائيد ربط ذي كارشناسان نظر و موجود هاي دستورالعمل اساس بر محيط بهداشت و تجهيزات و فضا
بـا رعايـت اسـتانداردهاي بهداشـت      فضاي حياط از  برداري بهره ،در مناطقي كه از نظر آب و هوايي مساعد باشد •

 .باشد هاراهكار از ييك تواند ميمحيط، 
 

 درسي: نامهبر

و ديگر رويـدادهايي كـه موجـب تجمـع و     ، جلسات ها گردهماييمسابقات، ، اردوها، ورزش برنامه صبحگاه، ساعت •
دانـش آمـوزان در    هـاي  كـالس و اسـتراحت بـين    لغو گرددتا زمان اعالم رسمي انتهاي اپيدمي  ،شود ميازدحام 

 انجام شود. ها كالسمختلف بين  هاي زمانحداقل زمان و در 

 شود. لغو برنامه فوق يها كالسيه كل •

  ،...) و كوچك دونوبته، ،تيپرجمع مدارس( مناسب يفضا و رساختيز تيمحدود با مدارس در •
 باشد. داير ها كالسهفته  در روز 3 پايه هر براي كه نحوي به شده تر كوتاه مدرسه ساعات −
از  آمـوز  دانـش مدارس، به دروس نيازمند تعامل بيشتر معلم بـا   گونه ايندر  آموز دانشساعات حضور  −

 اختصاص يابد. و... دروس مهارتي ،قبيل رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي
 .شود پيگيريمجازي  فضاي بستر از آموزش ساير دروس فرايند  −

 ازدحـام  و آمـوزان  دانـش  آمـد  و رفـت  زمـاني  هـم  از كه گردد تعيين اي گونه به مدرسه پايان و شروع ساعت •
 .شود جلوگيري

 
 آموزش سالمت فردي و عمومي:
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 خصـوص  در پايـه  اطالعـات  دربـاره  كـاملي  غيرحضوري در فرصت باقيمانده تا بازگشايي و بعد از آن آموزش •
 بـراي ، انتقـال  از جلـوگيري  چگـونگي  و انتقـال  هـاي  راه، مربوطه عوارض، بيماري عالئم شامل كرونا بيماري
 . گردد ارائه ها خانواده

بـه صـورتي كـه بـدون ايجـاد       .مطلـع باشـند   19-و نيز دانش آموزان بايد از عالئم بيماري كوويـد  ها خانواده •
يـا   آموز دانشاضطراب در ايشان عالئم بيماري را بشناسند و بدانند كه در صورت داشتن هر يك از عالئم در 

ملي، استاني  هاي شبكهودداري كنند. به اين منظور، عالوه بر اعضاء خانواده، از فرستادن كودك به مدرسه خ
در مورد بيماري و ارائه موارد  رساني اطالعمجازي اختصاصي مدارس براي  هاي كانالو شهرستاني، استفاده از 

 خواهد بود. كننده كمكالزم، از اين طريق هم بسيار 

 هـاي  گـروه  بـا  متناسـب  محور سالمت و بهداشتي رفتارهاي و كرونا بيماري كنترل و پيشگيري نحوه آموزش •
مراقب سـالمت نزديكتـرين مركـز خـدمات      /بهداشت مربيان و معلمين توسط به سور دوره اي مختلف سني

 .شود ارائه آموزان دانش به جامع سالمت
 آمـوزان  دانش ويژه به مخاطبين كليه به عملي و حضوري صورت به ها آموزش، مدارس بازگشايي اول روز در •

 .گردد ارائه
 بـه  عطسـه  و سـرفه پوشاندن دهان و بيني به هنگـام   جمله از، صحيح بهداشتي رفتارهاي تمرين بر −

 .گردد تأكيد، ها دست مداوم شستشوي و خميده آرنج داخلدستمال تميز يا استفاده از  وسيله 
 از متـري تـا دو   يـك  حداقل فاصله رعايت مانند مفاهيمي قالب در »اجتماعي گذاري فاصله« مفهوم −

 از يكـي  عنـوان  بـه ، غيـره  و، ديگران با غيرضروري فيزيكي تماس نداشتن، ازدحام از پرهيز، دوستان
 .گردد تشريح، كند تأمين را آموزان دانش سالمت و ايمني تواند مي كه مهمي اقدامات

 و والـدين  همـراه  بـه  كـه  كنيد تشويق را ها آن و شده ارائه آموزان دانش به مناسب آموزشي پوستر و پمفلت •
 .كنند مطالعه را آن خانواده اعضاء ساير

 اعالنـات  تـابلو  و بهداشـتي  هـاي  سـرويس  در تنفسي مراقبت و ها دست شستن صحيح نحوه آموزشي پوستر •
 .گردد نصب مدرسه بهداشتي

 اصـول  بـه  نسـبت  مـدارس  ذهـاب  و ايـاب  هـاي  سرويس رانندگان و سرايداران، مستخدمين كليه است الزم •
  .ببينند آموزش بيماري كنترل و پيشگيري

 
 

 تغذيه دانش آموزان:
 . گردد تا اطالع ثانوي تعطيل ناهارخوري/ سلف سرويس و... بايد/ سالم تغذيه پايگاه •

 يـا  و آمـوزان  دانش توسط مدرسه در شده تهيه يا و خانگي هاي ساندويچ و غذايي مواد كردن دست به دست از •
 .شود خودداري جدا فروشنده
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 مصـرف  از قبـل  كـه  معـدني  هـاي  آب ترجيحاً. نمايند استفاده بيشتر مايعات از شود توصيه آموزان دانش به •
 و سـموم  دفـع  بـه  كمـك  فراوان و كافي اندازه به مايعات نوشيدن. كنند استفاده، است شده شسته آن بطري
 .كند مي بدن مناسب ايمني حفظ

 ها بسته مصرف از قبل گردد مي توصيه. دارد وجود غذايي مواد هاي بسته طريق از ويروس كرونا انتقال امكان •
 .دنشو شستهبه صورت بهداشتي و يا  ضدعفوني

 مدرسه) نبايد در مدرسه صورت گيرد. كاركناندانش آموزان و  ،نا(براي معلم سرو غذاي گرم •

آن گرفتـه   به طور كامل و بر اساس اصول بهداشتي شستشـو گرديـده و پوسـت    ، بايدميوه مصرف صورت در •
 شود.

 .شود خودداري باز و اي فله غذايي مواد خريد از •
 مـدارس  در غيره و كالباس، سوسيس مثل شده فرآوري يا كنسروي هاي فراورده هرگونه توزيعمصرف و يا  از •

 .شود ممانعت
 

 اياب و ذهاب دانش آموزان:
 بيمـاري  كنتـرل  و پيشـگيري  اصـول  بـه  نسبت مدارس ذهاب و اياب هاي سرويس رانندگان كليه است الزم •

 .ببينند آموزش
از وسايل نقليه عمومي و يا سرويس  االمكان حتيبه والدين توصيه شود كه براي اياب و ذهاب دانش آموزان،  •

با وسيله نقليـه شخصـي و در    در فواصل دور آموز دانشبه جابجايي  خودشان نسبت ترجيحاًاستفاده نكرده و 
 .اقدام نمايند ،ايمني به صورت پيادهفواصل نزديك، با رعايت اصول 

 3 حداكثر( سيسرو در منيا فاصله تيرعا ، ذهاب و ابيا هاي سرويس حذف امكان عدم صورت در −
 ييگنـدزدا  اصـول  تيـ رعا بـه  موظـف  راننـده  و بـوده  يالزامـ  )يسوار خودرو كي در راننده جز نفر

 . است يابالغ هاي دستورالعمل اساس بر ها سرويس
 . شود رعايت سرنشينان متر 1 حداقل فاصله به مربوط مالحظات بايد −
 بـه  آمـوز  دانش انتقال از قبل، صبح( مدرسه ذهاب و اياب سرويس به آموز دانش ورود از قبل روز هر −

 .گردد گندزدايي نقليه وسيله)، خانه به آموز دانش انتقال از قبل و مدرسه اتمام از پس و مدرسه
 

 ايمنـي  و بهداشـتي  نكـات  كليـه  بـه  نسبت بايد آموزان ، دانشغيرشخصيدر صورت استفاده از وسايل نقليه  •
 نمايند. رعايت را ها آن و بوده عمومي آگاه ونقل حملاستفاده از وسايل 

 صورت استفاده دانش آموزان از سرويس مدرسه: در  •
 

 
 :ها پيوست
 :باشد ميگانه دستور عمل به شرح زير  4 هاي پيوست

 دستها شستشوي نحوه : 1تپيوس



۱۱ 
 

 

  فردي حفاظت تجهيزات درآوردن و پوشيدن :2تپيوس

 شامل  سطوح گندزداهاي : 3تپيوس

  سديم هيپوكلريت مصرف و غلظت راهنماي  -
  گندزدا مواد تهيه راهنماي -

  ويروس كرونا از پيشگيري در مهم نكات : 4تپيوس



۱۲ 
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۱۹ 
 

 



۲۰ 
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۲۳ 
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