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 مقدمه
 اییشناس پیشگیری، طریق از ایمن هایفعالیت به منظور از سرگیری عملی و شفاف راهنمای یک ارائه نوشتار ایناز  هدف

 بازگشایی یا مدارس در ایمن به صورت فعالیت از سرگیری. است آموزشی مراکز سایر و مدارس در COVID-19 کنترل و سریع

قش ن عمومی سالمتدر ارتقاء  تواند می ،شود انجام خوبی به اگر که است بسیاری توجهات نیازمند تعطیلی دوران از بعد مدارس

 .داشته باشد

 مدارس کارکنان و معلمان مدیران،

 اولیه اصولاهمیت پیروی از 

 مکک مدرسه در بیماری گسترش توقف به و معلمان و آموزان دانش کارمندان، ایمنی حفظ به تواند می اولیه صولپیروی از ا

 سالم شامل موارد زیر می باشند مدارس داشتن برای ها توصیه. کند

 بیایند. مدرسه به نباید بیمار کارکنان و معلمان آموزان، دانش -

 هایمحلول یا دست، هایکننده ضدعفونیاستفاده از  صابون، و تمیز آب با هادست منظم شستشوی بر باید مدارس -

 .کنند ضدعفونی و تمیز را سطوحتمامی  روزانه صورت به حداقل و داشته تاکید کلر حاوی

مدیریت پسماند را فراهم کرده و محیط را پاکیزه نگه  وآشامیدنی سالم  آبنأمین  بهداشتی، امکانات باید مدارس -

 دارند.

داده و ترویج در شرایط بازگشائی در محیط مدرسه آموزش  را )عدم تجمع افراد( اجتماعی گذاری هلفاص باید مدارس -

 .و جهت رعایت آن برنامه ریزی کنند

 COVID-19در مورد بیماری  اطالعاتوضعیت و  آخرین از اطالع

بوده و داشتن ضروری  انتقال هایراه و انتشار چگونگی عوارض، عالیم، شامل ،COVID-19 مورد در اصلی اطالعات دانستن

ه صورت روزانه این اطالعات باید ب ضروری است. ،اشتباه اطالعات از آگاهیو  معتبر منابع از بیماری این مورد در روز به دانش

 بگذارند.ها را با خانواده خود به اشتراک ها درخواست شود در منزل نیز آندر مدرسه به دانش آموزان انتقال داده شود و از آن

 مدرسه در ایمن هایفعالیت از اطمینان

 .ودش ررسیروزانه ب به صورتدر انتهای این بخش اقدامات  پایشبر اساس فهرست موارد مرتبط با فعالیت های ایمن باید 

 :عبارت اند ازین موارد ااهم 

آن  خطر میزان به توجه با مراسم وجلسه  هرگونه لغو. آمادگی احتمالی فوریتی و اضطراری های برنامهو بازنگری  تدوین -

 .وجود داشته باشد

 و آب با دست شستشوی هایجایگاه تهیه. آن ملزومات کردن فراهم و بهداشت رعایت و هادست مکرر شستشوی تشویق -

 در و کالسهر  ورودی کنار درب در کالس، هر در الکل برپایه ضدعفونی کننده هایمحلولتأمین  امکان درصورت و صابون

 .بهداشتی هایسرویس

 بار، یک روزی حداقل نظافتی و شستشو وسایل خصوصا و درس هایکالس ها،ساختمانسطوح در  کردن ضدعفونی -

 و بدر هایدستگیره ورزشی، وسایل ها،نیمکت و میز ها، نرده مانند هستند تماس معرض در مکرر طور به که سطوحی خصوصا

 .موزشیآ وسایل و پنجره،
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 :زیر موارد شامل اجتماعی گذاری فاصله اجرای -

 .دنشون تعطیل و شروع زمان یک درها کالس تمام و باشد متناوب صورت به مدارسدر  روزانهبرنامه  پایان و شروع زمان -

 .ورزشی هایبازی مانند شود می ازدحام به منجر که رویدادی هرگونه لغو -

 .باشد متر یک حداقل آموزان دانش میزهای بین فاصله امکان، صورت در -

 .در تمام اوقات حضور ضروری غیر تماس هرگونه از اجتناب -

  بیماریانش آموزان یا کارمندان مشکوک به تنظیم رویه هایی برای د

 مدارس. بهداشت کارکنان محلی، بهداشت مسئولین برنامه ریزی با 

 .به روز رسانی شماره تماس های اضطراری و در دسترس قررا دادن آن 

 بدنامی اجتماعی ایجاد بدون -افراد دیگر از کارکنان و بیمار آموزان دانش جداسازی 

 با تمامی مکان های ممکن با مشاوره دانش آموزان در همچنین و مراقبان/ به والدین رسانی تدوین فرایند های اطالع 

  بهداشت مسئولین/ بهداشتی های مراقبت دهندگان ارائه

 شرایط/  موقعیت به بسته خانه، به یا درمانی مرکز یک به مستقیم طور به انکارکن یا ارجاع دانشجویان  

 آموزان دانش و والدین کارمندان، به اشتراک گذاشتن تمامی موارد فوق با  

 ارتقا اشتراک گذاری اطالعات

 پرورش تبعیت کنید و آموزش و بهداشت ملی های راهنما از . 

 بگذارید. اشتراک به آموزان دانش و مراقبان کارکنان، با را اطالعات  

 دهید.  ارائه مدرسه در کنترل و پیشگیری اقدامات جمله از بیماری وضعیت مورد در به روز اطالعات 

 با خانه در فردی به همگی اعالم کنید که اگر COVID-19 مراقبت مسئولین و مدرسه به باید شده، داده تشخیص 

 . بمانداعالم کرده و در منزل  بهداشتی های

 کنید استفاده اطالعات اشتراک گذاری ارتقاء به برای دیگر و سازوکارهای انجمن اولیا و مربیان از . 

 هایتابلو در توان می که پوسترهایی مانند پسند کودک محتوای طریق تدوین از کودکان، های نگرانی و سؤاالت به 

 پاسخ دهید. داد، قرار مرکزی مکانهای سایر و بهداشتی سرویس اعالنات،

 امکان صورت در منعطف اقدامات تنظیم

 هخان در ماندن برای کارکنان و آموزان دانش مشوق که در نظر گرفته شود مدرسه در حضور در راستای منعطف هایسیاست

  .باشند منزلشان در بیماران از نگهداری ورمنظ به یا بیماری دنبال به

نجام او تغییرات احتمالی در برنامه آموزشی و زمان بندی امتحانات  کارکنان ابتال یافتهجایگزینی برنامه ریزی الزم به منظور 

 .شود

 مدرسه در حضور پایش

 بتغی الگوی معمول میزان بامیزان غیبت  وباید وجود داشته باشد  معلمان و اموزان دانش غیاب و حضور ارزیابی سیستم

 . مقایسه شود مدرسه در

 اطالع لیمح بهداشتی مراکز بهباید  اند داشته غیبت تنفسی بیماری دنبال به که معلمان و اموزان دانش تعداددر  افزایشهر 

 .شود داده
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 یادگیری و موزشآ تداوم برای ریزی برنامه

نان یاطم مداومبه طور  کیفیت با موزشوجود آ از ،قرنطینه دنبال به مدارس تعطیلی یا بیماری، دنبال به غیبت موارد درحتی 

  است پذیر امکان زیر هایروش باحاصل شود. حمایت از این مهم 

 انالین یادگیری هایاستراتژی از استفاده  -

 منزل در تکالیف انجام درخواست -

 پادکست و رادیو تلویزیون، توسط مومیی عموزشارائه برنامه های آ -

 آموزان دانش هفتگی یا روزانه گیری پی جهت معلمانبرنامه ریزی  -

 آموزش کننده تسریع هایاستراتژی توسعه واستفاده از  -

 اجرای آموزش هدفمند بهداشت

 .را در درس های روزانه ادغام کنید بیماری های پیشگیرانه و کنترلفعالیتآموزش و انجام 

 توجه به سالمت روان

که این یک واکنش طبیعی است. دهید  توضیح. کنند بحث خود های نگرانی و سؤاالت مورد در تا کنید تشویق را کودکان

 در مورد سواالت و نگرانی معلمان با تا کنید ترغیب راها آن و کرده تجربه را متفاوتی های واکنش است ممکن که است طبیعی

 . کنند هایشان صحبت

 و خود همساالن از حمایت چگونگی مورد در را آموزان دانش. دهید ارائه سن با متناسب و صادقانه روشی با را اطالعات

ایجاد شرایط بهتر  برای محلی منابع از معلمان که کنید حاصل اطمینان. کنید راهنمایی زورگویی و محرومیت از جلوگیری

 ندانکارم از دهند می نشان را پریشانی عالئم که کارمندانی و آموزان دانش از حمایت و شناسایی برای. هستند آگاه خود زندگی

 .یاری بگیرید اجتماعی مددکاران/  مدارس بهداشت

 حمایت از جمعیت آسیب پذیر

 دارای کودکان برای درمانی های روش یا تغذیه های برنامه سالمت، غربالگری جمله از مدارس در مهم خدماتارائه  تداوم از

 کمک بگیرید. اجتماعی خدمات های سیستم اطمینان حاصل کنید. به این منظور از همکاری ویژه نیازهای

 تأثیر حتتشدیداً  نشین حاشیه جمعیت است ممکن چگونه اینکه . بهبگیرید نظر در را معلولیت دارای کودکان ویژه نیازهای

 هاآندر خطرباعث افزایش  است ممکن که در دخترانرا  خاص پیامدهای. ، توجه کنیدبگیرد قرار آن ثانویه اثرات یا بیماری

 .را بررسی کنید ان در خانهبیمار از مراقبت مسئولیت مانند شود،
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 کارکنان و معلمان مدیران، ( مخصوصلیست چکفهرست پایش )

 تعداد هب کافی و تمیز بهداشتی سرویسهای از اطمینان. منظم شستن دست قبیل از مثبت بهداشتی رفتارهای ترویج -1

 .افراد

 سن اب متناسبشو تدسترسی و شس از نظر مکان که که به نحوی صابون و بهداشتی آب بودن دسترس در از اطمینان -

 .باشد آموزان دانش

 .ثانیه 20 میزان به حداقلها ی دستشستشو مکرر تشویق -

 هایدرب نزدیک و درس هایکالس بهداشتی، هایسرویس درها دسته کنند عفونی ضدمحلول های  دادن قرار -

 خروجی

 و بهداشتی تمیز و کافیبه تعداد  بهداشتی هایسرویس فراهم بودن از اطمینان -

 با یکبار، روزی حداقل نظافتی و شستشو وسایل خصوصاً و درس هایکالس ها،ساختمان سطوح در کردن ضدعفونی -2

 ایهدستگیره ورزشی، وسایل ها،نیمکت و میز ها،نرده مانند هستند تماس معرض در مکرر طور به که سطوحیتمرکز بر روی 

 .موزشیآ وسایل و پنجره، وب در

 کوچک وسایل ضدعفونی جهت درصد 70اتانول از و سطوحکردن  ضدعفونی جهت درصد 0.5 سدیم هیپوکلریت از -

 .باشید مطمئن دهند می انجام را نظافت که افرادی برای مناسبمحافظتی  وسایلوجود  از و کنید استفاده

 .برقرار کنید ها پنجره کردن باز با ،دهد می اجازه هوایی و بآ شرایط که هاییمکان در را تهویه و هوا جریان -2

 .استفاده کنید ،صحیح به طور تنفسی بهداشت و دست بهداشترعایت  برای کننده تشویق گرهاینشان از -3

 .وندش می ریخته دور درستی به و شده وریآ جمعو به صورت کامالً بهداشتی  روزانه ها زباله که باشید داشته اطمینان -4
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 مراقبان و افراد جامعه والدین،
COVID-19 در افراد که دانیم می. آموزیم می کودکان در آن تأثیر چگونگی مورد در هنوز ما و است جدید ویروس یک 

 گزارش کودکان بین در COVID-19 از کمی نسبتاً موارددر جهان  تاکنون اما شوند، آلوده ویروس این به است ممکن سنی هر

 تاس ممکن مواردی در ویروس ایناین موارد به نظر می رسد در کشور ما باالتر از متوسط گزارش شده جهانی باشد. . است شده

 .است زمینه ای بوده بیماری شرایط با مسن افراد بین در عمدتاً  که تاکنون باشد، کشنده

 آخرین واقعیتها را بدانید

 از جلوگیری چگونگی و انتقال نحوه ،عوارض ،عالئم جمله از ،(COVID-19) کروناویروس بیماری مورد در اولیه اطالعات

 و یونیسف مانند معتبر منابع از. کنید بشناسید و از این اطالعات برای پیشگیری بیماری در خود و دیگران استفاده راآن  انتقال

به  است ممکن که جعلی اخبار/ اطالعاتوجود  از. اطالعات صحیح را دریافت کنید بهداشت وزارت و سازمان جهانی بهداشت

 .آگاه باشید ،شوند پخش آنالین یا دهان به دهان صورت

 دهید تشخیص خود کودک در را( نفس تنگی ،تب ،سرفه) COVID-19 عالئم

های تماسو یا شماره  191یا  4030)شماره  تماس گرفته خود پزشکی مشاوره ،درمانی خدمات دهنده ارائه/  مرکز با با ابتدا

جهت معاینه و دریافت مراقبت سالمت  مکان راهنمایی شده به را خود فرزند نیاز صورت در و (دیگر تعیین شده در منطقه خود

 که باشد سرماخوردگی یا آنفوالنزا عالئم مشابه تواند می تب یا سرفه مانند COVID-19 عالئم که باشید داشته یاد به. ببرید

 طالعا مدرسه به فرزندتان عالئم و غیبت مورد در و دارید نگه دور مدرسه از راها آن ،است بیمار شما زندفر اگر. است رایج بسیار

 هادام را خود یادگیری هستند خانه در که حالی در بتوانند آموزاندانش تا کنید درسی فرزند خود رادرخواست تکالیف. دهید

 .هستند امان درها آن که دهید اطمینانها آن به و افتاده اتفاق چیزی چه که دهید با کلمات ساده توضیح کودکتان به. دهند

 به مدرسه برونددر صورت تصمیم ملی می توانند کودکان سالم 

اگر هشدار ملی در خصوص عدم حضور در مدرسه برداشته شده  ،دهد نمی نشان را سرفه یا تب مانند عالئمی شما فرزند اگر

ید، مجدداً هشدار ملی در مورد عدم حضور در مدارس اعالم گردبفرستید. آماده باشید که اگر  مدرسه به راها آن است بهتراست، 

 دانش آموزان در خانه بمانند.

، یفرد بهداشت مناسب رعایت هایروشها آن به ،دارید نگه دور مدرسه از را کودکان اینکه جای بهمناسب آن است که 

رفه در زمان س تنفسی بهداشترعایت  ،دست مکرر شستشوی مانند ،دیگر هر مکان و رسهمد را در داب تنفسیآو  بهداشت دست

 خود های دست تا زمانی کهبیاموزید که ها آنبه  .را آموزش دهید سطل درب بسته درون دفع بهداشتی دستمال ها و و عطسه

 .نکنند لمس را خود بینی و دهان و چشم ،اندنشسته درستی به را

 صحیح دست هامراحل شستن 

 .کنید مرطوب روان آب با را هادست 1 مرحله

 .بمالید مرطوب هایروی دست بر را کافی صابون 2 مرحله

 ثانیه 20 برای حداقل را هاناخن زیر و دست انگشتان بین ،ها دست پشتی قسمت جمله از - ها دست سطوح تمام 3 مرحله

 .بمالید

 .بشوریدها را دست کامالً جاری آب با 4 مرحله

 .کنید خشک دست کن خشک یا مصرف یکبار حوله ،تمیز دستمال با را خود های دست 5 مرحله

 هر و تتوال/  دستشویی به رفتن عطسه؛ یا سرفه از بعد. بشویید غذا از بعد و قبل خصوص به به طور مرتب، را خود دستان

 ترسدس در راحتی به آب صابون و اگر. دستان خود را بشویید شده و تماس با سطوح داشته است، کثیف شما دستان که زمان
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 ،هستند کثیف وضوح به هادست اگر. کنید استفاده الکل ٪60 حداقل با الکل پایه با دست کننده ضدعفونی محلول یک از ،نیست

 بشویید. صابون و آب با راها آن همیشه

 بیایند کنار استرس با تا کنید کمک کودکان به

ادرار کردن در  ،خواب در مشکل از عبارتند متداول هایپاسخ. دهند پاسخ استرس به مختلف طرق به کودکان است ممکن

 . ماندن تنها از ترس ،عصبانیت ،بی قراری ،سر یا معده در درد ،رختخواب

 نسبت عادیهای  واکنشها آن که دهید توضیحها آن برای و دهید پاسخ حمایتی صورت به کودکان های العمل عکس به

 اطمینانها آن به ،دهید زمانها آن به آرامش برای و دهید فرا گوشها آن هایدغدغه به. هستند طبیعی غیر وضعیت یک به

 .ها را ستایش کرده و مورد محبت قرار دهیدآن مرتباً و هستند امان در که دهید

 ممکن مانند زمان خواب را حد تا را منظم های برنامه .کنید ایجاد استراحت و برای کودکان فرصت بازی ،امکان صورت در

 است ادهافت اتفاقی چه که دهید توضیح ،را بازگو کنید سن با متناسب هایواقعیت است افتاده اتفاق آنچه مورد در. کنید حفظ

 انبیها آن برای انجام دهند، محافظت از عفونت برابر در دیگران و خود به کمک برای توانند می آنچه درباره واضح هاییمثال و

 در مورد وقایع با دالیل منطقی و قابل فهم توضیح دهید.. کنید

 در ای خانه در باید شما" بگویید توانید می ،ماند می بیمارستان یا خانه در و است بیمار شما فرزند اگر ،مثال عنوان به

 رسناکت شاید) است سخت مواقع بعضی در که دانم می. است و مطمئن تر تر امن دوستانت و تو برای این زیرا، بمانی بیمارستان

 ادیع حالت به چیز همه زودی به. کنیم رعایت را قوانین باید دیگران و خود امنیت حفظ برای اما( باشد کننده خسته حتی یا

 .گرددمی بر
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 افراد جامعه و مراقبان/  والدین برای (چک لیستفهرست پایش )

 .دارید نگه درخانه راها آن بیماری صورت در و باشید داشته نظارت فرزندتان سالمتی بر. 1

  .بیاموزید خود فرزندان به را خوب بهداشتی های شیوه. 2

o  ًدعفونیض محلول یک از ،نیست دسترس در راحتی به آب و صابون اگر. بشویید سالم آب و صابون با را خود دستان مرتبا 

 بآ با را ها دست همیشه ،هستند کثیف وضوح به هادست اگر. کنید استفاده الکل درصد 60 حداقل با الکل پایه با دست کننده

 .بشویید صابون و

o هستند قابل استفاده و تمیز خانه در هاتوالت و است دسترس در سالم آشامیدنی آب که کنید حاصل اطمینان. 

o شود می دفع و ذخیره ،آوری جمع بهداشتی ی و کامالً راحت به زباله که کنید حاصل اطمینان. 

o کنید خودداری بینی ،دهان ،چشم ،صورت لمس از و تنفسی را رعایت کنید بهداشت. 

 که یدباش داشته یاد به. کنند بیان شانمعلمان و شما با را خود احساسات و کنند سؤال تا کنید تشویق را خود فرزندان. 3

 .کنید درکها را آن و باشید صبور. باشد داشته متفاوتی های واکنش استرس مقابل در است ممکن شما فرزند

 لوگیریبدنامی اجتماعی ج از ،یکدیگر به نسبت آموزان تعهد دانش یادآوری و با بیان واقعیت ها متناسب با شرایط سنی با -4

 .کنید

یق از طر) .کنید حمایت مدرسه محافظتی در اقدامات از توانید می چگونه که بپرسیدها آن از و باشید هماهنگ مدرسه با -5

 (دیگر موارد و انجمن اولیا مربیان
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 کودکان و آموزان دانش
 شامل که باشند داشته اطالع COVID-19 مورد در سن با متناسب و پایه اطالعات مورد در باید جوان افراد و کودکان

 معتبر هایسایت طریق ازرا  روز به و کافی اطالعات. باشد می آن انتقال از پیشگیری هایراه انتقال و هایراه عوارض، عالیم،

 .باشند داشته اطالع نیز شوند می داده نشر مجازی های شبکه در که اشتباه اطالعات از و کنند دریافت بهداشتی

 کودکان و آموزان دانش برای (لیست چکفهرست پایش ) 

 دبدانی اما. کنید اضطرار و عصبانیت ،اضطراب ناراحتی، احساس که است طبیعی حاضر، گیریهمه مثل شرایطی در -1

 صحبت لمانمع و مادر و پدر مانند اطمینان قابل افراد با توانید می و است آمده پیش برایتان مشکل این که نیستید تنها شما که

 .کنید کمک تان سالمتی و خودتان به تا کنید

 .کنید محافظت دیگران و خودتان از -2

 بشویید. ثانیه 20 مدت به صابون و آب با مرتب را دستهایتان -

 نکنید. لمس را صورتتان که باشید داشته خاطر به -

 نگذارید. اشتراک به دیگران با راها آن و نکنید استفاده دیگران هاینوشیدنی و هاغذا غذاخوری، ظروف از -

 .باشید تان جامعه و تان خانواده ،تان مدرسه خودتان، سالمتی فرمانده شما -3

 وصاخص بگذارید اشترک به خود دوستان و خانواده اعضای با ،اید یادگرفته بیماری از پیشگیری مورد در که را آنچه -

 خود. از کوچکتر های بچه برای

 ها.دست شستن کردن، عطسه و سرفه صحیح نحوه مانند دهید اموزش را صحیح رفتارهای -

 ینا باشید داشته یاد به. نکنید اذیت ،کردن مسخره و شوخیبا  بیماری این به را به خاطر ابتال خود دوستان هرگز -4

 .کند می مبتال تواند می را همه و نیست خاصی جنس یا سن نژاد، جغرافیایی، منطقه به متعلق ویروس

 .بمانید خانه در که بخواهید و دهید اطالع خانواده اعضای سایر یا خود، والدین به بیماری داشتید احساس که زمان هر -5

 سنی گروههای با متناسب سالمت آموزش
 گسترش کنترل و از پیشگیری برای مختلف سنی هایگروه آموزان دانش تشویق برای پیشنهاداتی حاوی زیر متن

COVID-19 رفته گ قرار بحث مورد بیشتر...(  و جنسیت ،توانایی ،زبان) کودکان خاص نیازهای اساس بر باید ها فعالیت .است

 .منطبق شوند و

 دبستانی پیش سنی گروه

 ویشستش و سرفه و عطسه هنگام در آرنج با بینی و دهان پوشاندن مانند باشد سالمتی رفتارهای اموزش بر تمرکز -

 .هادست مکرر

 .شود خوانده آواز ای شعر هادست شستن هنگام ها،دست شستشوی ثانیه 20 مناسب زمان تمرین برای -

 .کنید تشویق ،شویند می را هایشاندست موقع به و مکرر طور به که کودکانی -

 هندد انجام بیماری هنگام درها آن باید که نچهآ ،(تب و عطسه سرفه،) عالیمو یا شبیه سازی  هاعروسک از استفاده با -

 .دهید موزشآ را

 که دانندب تا کنند باز را خود بازوهای که دهید یادها آن به برای این منظور بنشینند، کالس در فاصله با باید کودکان -

  .کنند رعایت را فاصله باید چطور
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 دبستانی سنی گروه

 با ومتناسب صحیح شیوه به و دهید می گوش خوبی به کودکان هاینگرانی و سواالت به که باشید داشته اطمینان -

. ندکن بیان را شاناحساسات که کنید تشویق راها آن. کنید غرق زیاد اطالعات در راها آن نیست الزم دهید، می پاسخ شانسن

 حاضر شرایط در توانندمی موارد این که دهید توضیح و کنید صحبت ،کنند تجربه است ممکن که مختلفی هایواکنش مورد در

 .باشند طبیعی

 لهفاص مفهوم. دهند انجام دیگران و خودشان سالمت حفظ برای را زیادی کارهای توانند می کودکان که کنید تاکید -

 توضیحها آن به را( امکان حد تا دیگران با تماس عدم تجمعات، از اجتناب ،دوستان کنار در داشتن فاصله)  اجتماعی گذاری

 .هادست رمکر شستشوی و ارنج با سرفه و عطسه بینی هنگام و دهان پوشاندن مانند شود سالمتی رفتارهای روی بر تاکید. دهید

 سترشگ چگونگی کهکارهایی را انجام دهید . کنید کمک بیماری کنترل و پیشگیری مفاهیم درک برای کودکان به -

وان می ت راحتی به ،سفید کاغذ روی بر نآ کردن اسپری و بطری در رنگی بآ ریختن با مثال انعنو به. دهد نشان را ها ویروس

 .داد ن نشا را قطرات آلوده انتشار چگونگی مطلب درک

 رد را براق اکریلی پودرهای از کمی مقدار. دارد اهمیت صابون و بآ با رمکر شستشوی چرا که دهید نشان کودکان به -

 سپس ماند، خواهند باقیها آن از قدرچ که شد خواهند متوجه بشویند، آب با فقط که بخواهیدها آن از و بریزید ها بچه دست

 .ببینید دوباره و بشویند ثانیه 20 مدت به را هادست صابون و آب با که بخواهید

 پیشنهاد را محور سالمت رفتارهای و شناسایی را پرخطر رفتارهای که بخواهید و بدهید موزانآ دانش به را متن یک -

 .پوشاند میبا دست  را خود دهان سرفه هنگام او. است مدهآ مدرسه به است شده سرماخوردگی دچار که معلم یک مثال،. کنند

 از یک کدام. یدآ می کالس به سپس و کند می تمیز را خود دستان مرطوب دستمال با او. دهد می دست خود همکاران با او

 چیست؟ شما پیشنهاد و نیست؟ صحیح معلم این کارهای

 اول متوسطه سنی گروه

 .شود می داده پاسخ آموزان دانش هاینگرانی به حاصل کنید که اطمینان -

ان برای ایش اجتماعی گذاری فاصله مفهوم. کنند محافظت سایرین و خود از توانند می موزانآ دانش اینکه بر تاکید -

 که یتواقع اینبر  .شود تمرکز هادست شستشوی و سرفه و عطسه بهداشت مانند محور سالمت هایبرفعالیت. شود داده توضیح

 .کنیدتأکید  ،باشند خانواده اعضا سایر برای سالمتی رفتار مدل توانند می موزانآ دانش

مکن ی که ممتفاوت هایواکنش مورد در .بیماری این بدنامی اجتماعی به پاسخ و پیشگیری برای آموزان دانش تشویق -

 اساتشاناحس بیان به راها آن. باشد طبیعی شرایط این در نداتو می موارد این که دهید توضیح و کنید صحبت شود، تجربهاست 

 .کنید تشویق

 آموزان دانش. دهند ترویج را عمومی سالمت مورد در واقعیت ها که بخواهیدها آن از و کنید ایجاد آموزی دانش انجمن -

 .به نمایش بگذارند مدرسه تبلیغات و پوسترها طریق از را خود عمومی سالمت تبلیغاتی هایگهیآ توانند می

 شده مانجا مطالعات منابع اطالعاتی مانند. بگیرید کمک سالمت و بهداشت با مرتبط نکات آموزش برای افراد سایر از -

 هایسیاست تدوین آن دنبال به و پاندمی تاریخچه مورد در اجتماعی مطالعاتو همچنین ....  و بیماری انتقال ویروس، مورد در

 یک عنوان به و نقادانه تفکر برای را موزانآ دانش تواند می رسانه سواد آموزش. را مد نظر قرار دهید عمومی وسالمت بهداشت

  توانمند نماید. جامعه در فعال شهروند

 دوم متوسطه سنی گروه

 .شود می داده پاسخ آموزان دانش هاینگرانی حاصل کنید که به اطمینان -

 ادهد توضیح اجتماعی گذاری فاصله مفهوم. کنند محافظت سایرین و خود از توانند می موزانآ دانش اینکه بر تاکید -

 . شود تمرکز هادست شستشوی و سرفه و عطسه بهداشت مانند محور سالمت هایبرفعالیت. شود
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مکن م که متفاوت هایواکنش مورد در. بیماری این بدنامی اجتماعی به پاسخ و پیشگیری برای آموزان دانش تشویق -

 اساتشاناحس بیان به راها آن. باشد طبیعی شرایط این در نداتو می موارد این که دهید توضیح و کنید صحبت است تجربه شود،

 .کنید تشویق

 عاتمطال. منابع اطالعاتی مختلف مانند بگیرید کمک سالمت و بهداشت با مرتبط نکات آموزش برای افراد سایر از -

 را مد نآ ثانویه اثرات و پاندمی تاریخچه مورد در اجتماعی مطالعات و همچنین بیماری انتقالنحوه  ویروس، مورد در شده انجام

 تاب تواند می عمومی هایسیاست چطوردرباره موضوعات مختلف را تشویق کنید مثالً اینکه  تحقیق و بررسی نظر قرار دهید.

 . کند تقویت را اجتماعی همبستگی و آوری

های  شبکه و رادیو عمومی، های رسانه طریق از را خود عمومی سالمت تبلیغاتی های اگهی توانند می آموزان دانش -

 کی عنوان به و نقادانه تفکر برای را اموزان دانش تواند می رسانه سواد آموزشتوجه به  .اجتماعی به اطالع دیگران برسانند

 . توانمند نماید فعال شهروند

 

 COVID-19تهیه غذا و مالحظات مرتبط با مواد غذائی در مورد بیماری 

 غذا قیاز طر COVID-19احتمال انتقال 

مبتال شونداما از آنجا  COVID-19شده به  یبسته بند ایطبخ  ییمواد غذا قیرسد که افراد از طر یبه نظر م دیکه بع اگرچه

با قطرات  میمستق ریو غ میتماس مستق قیتماس شخص به شخص و از طر قیاز طر یتنفس یماریب نیا هیانتقال اول ریکه مس

وردن و خ یمواد غذائ قیاز طر یماریباشد، احتمال انتقال ب یه مفرد آلود کردنصحبت  یحت ایدر زمان سرفه، عطسه و  یتنفس

 ایغذا  قیانتقال از طر یبرا یتا کنون شواهد یتنفس یهاروسیوجود دارد. اگرچه که در مورد و یبهداشت ریغ دنیو آشام

 وجود ندارد. ییغذا یبندبسته
لوده شدن دارند اما آ ازی( نوانیح ای)انسان زبانیم کیبه  ریتکث یشوند و برا ریتکث ییتوانند در مواد غذا یها نمروسیو کرونا

 دهد. بر اساس یم شیافزا کند،یسطوح را لمس م نیکه ا یفرد یرا برا یاحتمال آلودگ یبا قطرات تنفس یسطوح و مواد غذائ

مس و  یضد زنگ و تا چهار ساعت رو لیو است کیپالست یساعت رو 72تواندتا  یم COVID-19 روسیو ریاخ یپژوهش ها

 ینسب یانجام شده است که در آن رطوبت و دما یشگاهیآزما طیدر شرا قیتحق نیمقوا زنده بماند. اگر چه که ا یساعت رو 24

 یآلوده بودن سطوح ظرف ها و بسته بند مالشود، اما احت یم ریتفس یواقع یزندگ طیدر مورد شرا اطیبا احت دیکنترل شده و با

به مخاط ها من جمله مخاط دهان و  روسیشود. ورود و یماریتواند باعث انتقال ب یرا مطرح کرده که م روسیبه و یمواد غذائ

 اشند.ب تالءتوانند منشاء اب یبعد از طبخ، م روس،یآلوده شده به و ییمواد غذا نرویتواند باعث ابتالئ شود که از ا یم زیحلق ن

فاظت ح لیبه پرسنل آموزش داد تا با استفاده از وسا دیبا ییمواد غذا یشدن غذا و بسته بنداز آلوده  یریمنظور جلوگ به

 ینکات تنها در صورت نیا تیزا مؤثر باشند، اما رعا یماریها و عوامل ب روسیمانند ماسک و دستکش در کاهش انتقال و یشخص

 . داستفاده شون حیمؤثر خواهند بود که صح

 شود. تیرعا دیغذا با عیو توز یبسته بند ه،یمراحل ته یتمام یدر ط یکیزیو فاصله ف یاصول بهداشت تیرعا ن،یبر ا عالوه

 یماریب یدهان-یاز انتقال مدفوع یآلوده جدا شده، شواهد مارانیاز نمونه مدفوع ب  COVID-19(RNA) یکیماده ژنت اگرچه

 یتواند باعث ابتالء شود. لذا شستشو یم یابع آب و مواد غذائدر من روسیاست که وجود و یهیلحظه وجود ندارد. اما بد نیتا ا

اصل مهم حتمًا  کیغذا بهداشت دست به عنوان  هیاست و به خصوص هنگام ته یضرور شهیدست بعد از استفاده از توالت هم

 شود. تیرعا دیبا

 COVID-19 میاز عال ی: آگاهییکننده مواد غذا عیو توز هیته کارکنان

 هیاگاه باشند. به توص مینسبت به عال دیدخالت دارند، با ییمواد غذا عیو توز یبسته بند ه،یکه در چرخه ته یافراد یتمام

غذا  هیکارمندان شاغل در بخش ته یدر خانه بمانند. لذا تمام دیکنند با یم یماریکه احساس ب یبهداشت، افراد یسازمان جهان
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به صورت زود هنگام و ماندن در خانه و حاضر  یماریاست که با توجه به عالئم ب نیو مهم ا هآگاه بود COVID-19از عالئم  دیبا

 شوند. گرانیبه د یماریب تینشدن در محل کار، مانع سرا

 ، که کارکنان مواد غذائی باید از آنها آگاه باشندCOVID-19 عیشا عالئم

 باالتر( ای گرادیدرجه سانت 37.5تب )درجه حرارت  •

 هر نوع سرفه و نه فقط سرفه خشک -سرفه  •

 نفس یتنگ •

 ییایو بو ییاختالالت چشا یحت ایو  یگوارش میمانند عال یگرید میو عال یخستگ •

 ییغذا عیکارکنان بخش صنا یبرا یضرور یبهداشت اقدامات

  هیثان 20 یشستشو با آب و صابون حداقل برا -بهداشت مناسب دست  •

 بر الکل یکننده دست مبتن یاستفاده مکرر از ضد عفون •

تمال و دس یعطسه؛ دفع بهداشت ایهنگام سرفه  ینیمناسب: استفاده از ماسک و پوشش کامل دهان و ب یبهداشت تنفس •

 شستن دستها

 درب ها رهیمانند دستگ یمکرر سطوح کار و نقاط لمس یکردن و ضد عفون زیتم •

 مانند سرفه و عطسه دارد یتنفس یماریب میکه عال یبا هرکس کیاز تماس نزد یریجلوگ •

بوده و به منظور کاهش خطر  یمانند بوفه در مدارس ضرور ییمواد غذا عیفروش و توز یدر محل ها یکیزیحفظ فاصله ف •

 مهم است. اریبس یماریانتقال ب

 بوفه مدارس  ایفروشندگان  یبرا یعمل اقدامات

 متر کیفاصله حداقل  تیتعداد افراد در صف به منظور رعا میتنظ •

 افراد در صف ستادنیا یقرار دادن عالئم برا •

 دارانیخر یکردن دست ها یکننده در محل فروش جهت ضد عفون یگذاشتن مواد ضد عفون •

 توسط فروشنده یحفاظت لیاستفاده از ماسک و وسا •

 انیو مشتر نیتوسط والد انهیبه تماس مانند پرداخت ماه ازیبدون ن یهابه استفاده از پرداخت قیتشو •

 شوند یکه مکررا لمس م یکردن مرتب سطوح یضد عفون •

 نکات کلیدی در توزیع مواد غذائی در مدارس

 مورد  دیدر مدارس با لینشده است اما موارد ذ هیارا ییمواد غذا قیاز طر یماریاز انتقال ب یشواهد جد کهیوجود با

 :ردیتوجه قرار گ

 به صورت کامل  دیبا وهیها، م وهیکرده و در صورت فروش م یروباز در بوفه مدارس خوددار ییمواد غذا عیاز توز دیبا

 شده باشد. یو بسته بند یشسته، ضد عفون

 و فروخته  عیتوز ییغذا عیشده در صنا یشده و مواد کامال پخته شده و بسته بند یفروش مواد خام جدا خود دار از

 شود.

 شود. یضد عفون دیبا ییمواد غذا بسته 

 گردد. یکامال شسته و ضد عفون ییقبل از مصرف هر ماده غذا دستها 

 یا وهیشده است. ماست م یو ضد عفون هیاست که در منزل ته یسالم یو عده ها انیبه استفاده از م یینها هیتوص، 

با آموزش مناسب بهداشت دست قبل  دیهستند که با یمناسب یوعده ها انیو تخم مرغ آب پز سفت، م وهیخشک م یتکه ها

 مصرف شوند. ییاز مصرف هر ماده غذا
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 غذا عیتوز هایسالن درنکات کلیدی 

 کنند. افتیدر یسالمت دوره ا یگواه دیبا یغذاخور یکارکنان شاغل در سالن ها تمام 

 ستین یتوجه کرد که کاف دیاست اما با یاقدام مناسب یتب سنج قیاز طر یورود به سالن، غربالگر هنگام. 

 چیاستفاده شود و به ه یشخص لیاز ظروف و وسا حاًیترج ای( و ینکات بهداشت تیبار مصرف )با رعا کیظروف  از 

 به اشتراک گذاشته نشود. لیعنوان وسا

 در محل وجود داشته باشد. ینکات بهداشت تیرعا آموزش 

 کار کردن در  حی)ماسک و دستکش( استفاده کرده و آموزش نحوه صح یحفاظت فرد لیاز وسا دیکارکنان با یتمام

 ارائه شود. شانیبه ا لیوسا نیاستفاده از ا نیح

 شود. یروزانه ضد عفون دیکارکنان با یهالباس 

 شود. یبه صورت روزانه و قبل از ورود افراد و بعد خروج ضد عفون دیغذا با عیتوز محل 

 دست در محل وجود داشته باشد. یضد عفون یکننده و محلولها یونضد عف مواد 

 شده اند. هیمجوز و معتبر ته یدارا ییغذا عیشود که از صنا عیشده توز یبسته بند ییاست مواد غذا بهتر 

 مناسب محل از الزامات است. هیغذا و تهو افتیدر نیافراد در ح نیب یکیزیفاصله ف حفظ 

 به صورت همزمان وارد شوند. دیشده و افراد نبا یتجمع افراد در محل خود دار از 

 روباز باشد. طیدهد، مح یاجازه م طیالمقدور اگر شرا یحت و 

 انجام شود  میطبق روال قد یغذاخور طیدر مح دیالمقدور صرف غذا نبا یکار ممنوع است و حت طیغذا در مح صرف

رف و پس از ص شیکردن سطوح پ یممکن بوده و ضدعفون یدر آن به سادگ یفاصله گذار تیکه رعا زیتم یها طیدر مح دیو با

 قابل انجام است، استفاده شود. طیسطوح و مح یغذا برا

  

 بعامن

1- https//www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-

for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4 

2- COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidance 
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