
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
و  ها حوزهدر  2019دستورالعمل مراقبت و كنترل بيماري كورونا ويروس جديد 

 ها هاي برگزاري امتحانات و آزمون كانون
 گذاري اجتماعي هاي تراكمي دانش آموزان در شرايط فاصله امتحانات وآزمون : برگزاري01نسخه 

 
 

  

 وزارت آموزش و پرورش
 و تندرستي بدني تربيتمعاونت 

 

 پزشكي آموزش و درمان ،وزارت بهداشت
 معاونت بهداشت

ح��م
 �وا�



 مقدمه
 اصل پاية بر ،)19-كوويد( جديد كروناي ويروس سرايت براي پيشگيري از ايمن محيطي ايجاد هدف با پروتكل اين

 گذاري فاصله شرايط در مدارس بازگشايي دستورالعمل 03 نسخه و) هوشمند اقدامات بر تأكيد با( اجتماعي گذاري فاصله
 كشور، در ستاد ملي مديريت بيماري كرونا رسمياعالم  تا ابالغ زمان از و است شده تصويب و تنظيم پيوست)( اجتماعي

 .است االجرا الزم و استناد قابل
مديريت بيماري كرونا و كميته ستاد ملي  نظرات اساس بر ،پروتكل اين در ضروري هاي بازبيني و اصالح لزوم، صورت در

 .پذيرفت خواهد صورت آموزش و پرورش ستاد ملي مديريت بيماري كرونا
 

 :هدف
، المپيادهاي علمي، آزمون ورودي مدارس استعداد نهايي امتحانات شامل: (حضوري) تراكمي هاي آزمون ايمن برگزاري
 هاي محليا  مدارس در كوتاهي مدت در كاركنان و معلمين آموزان،دانش تجمع به نياز كه آزموني هرگونه و درخشان

 .دارد بيني شدهپيش
 

 :اجرا مسئوليت
 پرورش و آموزش آزمون برگزاري مركز /واحد مدير/ مدرسه مدير

 
 :نظارت مسئوليت

 ملي / ستاد نماينده شامل نفر 5 از مركب و )االختيار تامنماينده ( به رياست باالترين مقام آموزش و پرورش نظارت شوراي
نماينده حوزه سالمت و مرتبط با موضوع آزمون،  پرورش و آموزش االختيار تام نماينده كرونا، مديريت اي منطقه /استاني

در  و خدمات بهداشتي درماني پزشكي علوم دانشگاه گاننمايند و رئيس اداره سالمت و تندرستي) ترجيحاً( تندرستي
 و بهداشت محيط است. مدارس و جوانان -نوجوانان سالمت هاي حوزه

 
 :يماريب وعيش طيشرا به توجه با يكل الزامات
 :است ذيل موارد شامل كامل اجرايي و فني امكانات داشتن به منوط آزمون مراكز و متحانيا هاي حوزه در آزمون برگزاري

صندلي،  و ميز ها، درب دستگيره تجهيزات، مانند زياد تماس امكان داراي سطوح كليه گندزدايي مدون برنامه •

 شود. مي استفاده مشترك و عمومي به طور كه است وسايلي كليه و برق كليدهاي و پريز ها، پله نرده ، شيرآالت

هاي  ي و متناسب (بر اساس دستورالعملبه مقدار كاف دست كننده ضدعفوني مناسب هاي محلول و مايع صابون تأمين •

 ؛مدرسهدر محل  ي مدرسه) هفته 2مصرف  برايحداقل تأمين دپوي ابالغي و 



 جلوگيري از تجمع در ورود به محل آزمون؛ و مناسب گذاري فاصله تأمين •

 ها در محل آزمون؛ صندلي گذاري مناسب براي فاصله تأمين •

 تهويه مناسب هوا در محل برگزاري جلسه آزمون •

ارائه  يقاز طر يماريب يوعالزم در زمان ش ياطاتو كاركنان مدرسه از احت يندانش آموزان، معلم يهمه آگاهي •

 الزم؛ يها آموزش

 ؛www.salamat.gov.ir سايت از استفاده با كاركنان و معلمان آموزان، دانش سالمت وضعيت ثبت •

 
 رساني اطالع و آموزش

هدف پيشگيري با  ...و ها آزمونامتحانات،  برگزاري خصوص الزامات بهداشتي در اي ويژه رساني اطالعالزم است  .1
 ارتباطي و اي رسانه هاي ظرفيت تمامي از استفاده بااجتماعي  گذاري فاصلهو شرايط  19-كوويد و كنترل بيماري

 .پذيرد صورت...)  و پيامكي سامانه ،شادسامانه  مانند(
 و والدين كارشناسان، كاركنان، مديران، براي الزم غيرحضوري هاي آموزشارائه  پروتكل، اين اجراي از پيش .2

 .گيرد قرار كار دستور در ابالغي هاي دستورالعمل ساير و پروتكل اين خصوص در خدماتي نيروهاي
 همچنين و بهداشتي هاي آموزه اساس بر ديگران و خود سالمت حفظ اهميت بر مبني رساني اطالع تابلوهاي نصب .3

 افراد با تماس سابقه داراي( مشكوك و دار عالمت افراد ورود انصراف منظور به اصلي هاي ورودي در هشدار اعالم
 .پذيرد صورت) اخير هفته دو در عالمت داراي افراد با تماس يا و مبتال

 حفظ بر تأكيد و فيزيكي گذاري فاصله اصول رعايت بر تأكيد با مسير تمام در آموزشي بنرهاي و پوستر نصب .4
 انجام شود. ديگران سالمت

 .شود نصب هاروشويي از هريك باالي و بهداشتي هاي سرويس تمامي در بايد دست شستشوي صحيح نحوة پوستر .5
 .شودنصب ورود و خروج دانش آموزان و كاركنان محل در ايمن   فاصله عالئمي به منظور تعيين -6

 
 

 (بهداشت محيط و بهداشت فردي) برگزاري آزمون هاي كانون/ مدارس سازي آماده



براي اطمينان از حفظ  انجام كار است.، شرط الزم براي مراكز آزمونبهداشتي  آمادگيوضعيت از   ارزيابي انجام •
بهداشتي  آمادگي ،و گروه نظارت روز قبل از برگزاري آزمون شودتكميل  ،مربوطه ليست چك استالزم  ،آمادگي
 د.كنن تائيدحوزه را 

سالمت در آموزش و پرورش و يا كارشناس بهداشتي نيروي انساني آموزشي و نظارتي در امور بهداشت از جمله مراقب  •
 شود. تأمين اشتي از اشخاص حقيقي/ حقوقياز مركز خدمات جامع سالمت و يا خريد خدمات بهد

نظور اجراي برنامه مدون نظافت و ضدعفوني، دفع بهداشتي زباله، نظارت بر وجود م به ديده آموزش خدماتي نيروي •
 تأمين شود. آموزان دانش جمعيت به توجه با صابون مايع و...

 مناسب تهوية شامل پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغي هاي دستورالعمل مطابق الزم بهداشتي تمهيدات •
 زيادي افراد توسط كه و سطوحي كف ديوارها، بهداشتي، هاي سرويس ، آبخوري،مسيرهاو ضدعفوني  نظافت فضاها،

 بهينه انجام بر نظارت وقبل و بعد از آزمون  و غيره) ها صندلي و ميز ها، پنجره و در هاي دستگيره ها، نرده( شوند مي لمس
 بهداشت كارشناسان توسط مذكور فرآيند

 داشته باشد. زباله كيسه به مجهز دربدار زباله سطل و مايع صابون و يا مخرن كشي لوله •
تمامي دانش آموزان الزامي است ) ها خروجي و ها ورودي الخصوص علي( استفاده براي كننده ضدعفوني مواد قرارگرفتن •

 .كنندهاي خود را ضدعفوني  قبل از ورود دست
 .است الزامي آزمون از بعد و قبل مراقبان، تجمع و امتحان برگزاري محل كردن دعفونيض •
 و نظارت ئيدتأ با بايدضدعفوني  فرايند، كنندميسرمايشي و تهويه استفاده  هاي سيستمگرمسيري كشور كه از  مناطقدر  •

 انجام شود.كارشناس بهداشت، 
با فاصله حداقل دو ساعت  ،براي گروه بعدي آزمون به عمل آيد و در صورت نياز به تكرار آزمون بار يكدر هر مكان  •

 .شودپس از ضدعفوني انجام 
 .شود استفاده آموزان دانش حضور براي انتخاب مركز آزمون و فضاهاي موجود ترين بزرگ از •
 .شودرعايت  بين آزمون دهندگان متر 2تا  8/1فاصله  باشد كه اي گونه بهبايد  ها صندلي چينش •

 



بنابراين، الزم  ؛شودلوازم اضافي مانند تلفن همراه، كيف و ... خودداري  هرگونههاي آزمون از تحويل گرفتن  در محل •
 اطالع رساني شود.است در اين خصوص به والدين و دانش آموزان 

و  كردهآزمون، كارت ورود به جلسه را بر روي لباس خود نصب  برگزاريآموزان قبل از ورود به محل  الزم است دانش •
درب در محل حاضر شوند. زمان آزمون، براي انجام غربالگري حداقل يك ساعت قبل از  ،جلوگيري از ازدحامبه منظور 

، ايشان را به آموز دانشور ضح محض بهمسئولين حوزه الزم است محل آزمون از يكساعت قبل از زمان آزمون باز باشد و 
 محل نشستن هدايت نمايند.

مالحظات بهداشتي مانند استفاده از ماسك و  حتماً ،نامه پاسخ هاي برگه كردنهاي امتحاني و آماده  و انتقال برگه تكثيردر  •
 .شوددستكش رعايت 

و استفاده از  ناتوسط مراقب ها دستشستن  بر، آوري اوراق و قبل و بعد از جمع امتحاني هاي برگهقبل و بعد از توزيع  •
 شود. نظارت دستكش

اوراق توسط  آوري جمعسته و منتظر خود نش هاي صندليبا اتمام زمان آزمون، از دانش آموزان خواسته شود تا در محل  •
. كنندمحل آزمون را ترك به تك  تك صورت به خروج دانش آموزان به گونه اي مديريت شود كهمراقبان باشند. 

و  كردهمايل به تحويل برگه قبل از اتمام زمان آزمون باشد، بايد موضوع را به مراقب اعالم  آموزي دانش كه درصورتي
 با دريافت برگه اجازه خروج دهد.ضمن رعايت دستورالعمل امتحانات مراقب 

 .شودانجام  مصرف بار يك استفاده از دستكش يد باكليه اوراق امتحاني دانش آموزان باصحيح ت •
 كاركنان و مراقبان مراكز آزمون الزامي است.دستكش و ماسك براي تجهيزات حفاظت فردي مانند استفاده از  •
 انجام نشود. و ... كپي اتاق هاي خاص مدرسه از قبيل دفتر، محيطتجمع در  •
رسيده باشد و جهت اطمينان  ها خانوادهبه اطالع  قبالًاستفاده از ماسك براي دانش آموزان الزامي است، اين موضوع بايد  •

 .شوددرصد افراد حوزه آزمون، ماسك تهيه  10از حفظ سالمت دانش آموزان بايد به تعداد 
 ممنوع است. تحرير لوازمنمايند. جابجايي  استفاده يشخص تحرير لوازم از ديبا آموزان دانش •

 
 غربالگري

 باو  سالمت جامعخدمات  مراكز همكاري با) موردنياز تعداد به( ديده آموزش آزمون، نيروي هاي حوزهالزم است در  •
 هاي دستگاه طريق از بدن حرارت گيري اندازه پايه بر غربالگري براي استاندارد و مناسب فردي حفاظت لوازم و پوشش

 شودمشكوك مستقر  و دار عالمت افراد با تماس و يا بيماري سابقه مورد درچنين سؤال هم و تماس بدون الكترونيكيِ
 است). بالمانع سالمت مراقبين و پيراپزشك و پزشك اولياء از استفاده(
 درروز قبل از آزمون  است الزم.. . و معلمين كاركنان، طور همين و كنند شركت امتحانات در است مقرر كه افرادي كليه •

به مسئول  ، مشابه كارت ورود به جلسه،پرينت صورت به آن راگزارش  و كرده نام ثبت  salamat.gov.ir سامانه
 .نشان دهندبرگزاري آزمون 



 اي زمينه تنفسي هاي بيماري ديابت، فشارخون، عروقي، –قلبي بيماري: اي زمينه دانش آموزان بيمار يا مبتال به بيماريبراي  •
 كورتيكواستروئيد با درمان تحت ايمني و نقص با بيماران ،40 از بيشتر  (BMI)بدني،  توده شاخص مزمن، و
 كه ها يا افرادي بدخيمي دچار درماني، شيمي تحت بيماران هفته، دو از بيش روز در گرم ميلي 12,5 از بيش) پردنيزولون(

 .شودانفرادي انجام  صورت بهپزشك، آزمون  تائيداند، در صورت  شده اعضاء پيوند
 از گروه هاي زير باشند. نبايدكاركنان، مراقبان و افراد حاضر  •

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

 40) بيشتر از BMIبدني(مزمن، شاخص توده 
o روز در گرم ميلي 12,5 از بيش) پردنيزولون( كورتيكواستروئيد با درمان تحت :ايمني نقص با بيماران 

 اند. اعضاء شده ها، افرادي كه پيوند بدخيمي درماني، افراد دچار شيمي بيماران تحت هفته، دو از بيش
(افراد داراي تب، سرفه خشك، تنگي نفس، اختالل بويايي و به بيماري  مشكوك افراد ورود از ممانعت و جداسازي •

 بالمانع است.بعدي  هاي پيگيريبراي  آموز دانشبراي  جلسه صورتبا انجام  و چشايي)
 يا آموزان دانش به وجود يكي از عالئم احتمالي بيماري در يك يا چند نفر از توجه با ،باشد الزم كه صورتي در •

باشد، انجام شود. سپس  شده دادهتميز كه از قبل به اين كار اختصاص  اتاقيدر مدرسه و در  ايزوالسيون موقت كاركنان،
 و در اسرع وقت:
o شوند فرستاده خانه به اي داده ارجاع سالمت جامع خدمات مراكز به: بزرگسال افراد. 
o در مركز خدمات جامع خدمات سالمت،  تيزيو اي خانه به انتقال يبرا نيوالد به: دانش آموزان

 رساني شود. اطالع

o باشد آماده و آگاه موارد اين به نسبت قبل از بايد حوزه مسئولين و بهداشت مربي. 
 

 تغذيه
 توزيع مواد خوراكي در محل آزمون ممنوع است. •
شخصي در زمان امتحان مجاز آشاميدني مواد خوراكي به جز آب هرگونه ساعت، خوردن  2از  تر كوتاه هاي براي آزمون •

  .باشد نمي
، الزم است به دانش آموزان در خصوص همراه داشتن مواد خوراكي سالم و لزوم رعايت تر طوالنيهاي  براي آزمون •

 .شود رساني اطالعمالحظات بهداشتي قبل از خوردن مواد خوراكي 
 ممنوع است. پذيرايي از مراقبان در زمان آزمون به جز استفاده از بطري آب شخصي •

 
  ها: پيوست



 باشد: گانه دستور عمل به شرح زير مي 4هاي  پيوست

 گذاري اجتماعي دستورالعمل بازگشايي مدارس در شرايط فاصله :1تپيوس

  فردي حفاظت تجهيزات درآوردن و پوشيدن :2تپيوس

  گندزدا مواد تهيه و راهنماي سديم هيپوكلريت مصرف و غلظت راهنماي شامل: سطوح گندزداهاي: 3تپيوس

  ويروس كرونا از پيشگيري در مهم نكات :4تپيوس

 ها دست شستشوي نحوه : 5تپيوس


