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 مقدمه  
سایی        انتقال هایراهدارد.  آن کنترل در مهمی نقش کرونا بیماری ایجادکننده عامل انتقال های راه شنا

 به طور تنفسی  هایویروس، کلی اصل  یک به عنوان ولی نشده است   مشخص  دقیق طور به هنوز ویروس این
 اسراس  بر. گردندمی منتقل آلوده اشریا   لمس یا و عطسره  یا سررهه  طریق زا یا قطرات ریز طریق از عمده

 نفس تنگی سرررهه، تب، همچون عالئمی با شرردید تا مالیم طیف یک از بیماری این کنونی هایدانسررته

 نماید. بروز تواندمی
 بینی ترشحات تخلیه عطسه، سرهه، طریق از انسان به انسان از کرونا ویروس انتقال اطالعات، آخرین طبق   

شد می دهان و صله  در تواندمی ویروس این. با  دیگر راه. شود  عطسه منتقل  یا سرهه  طریق از متری 2 تا 1 ها

ست  تماس ،انتقال ستگیره  تجهیزات، مانند ویروس به آلوده سطوح  و محیط با هاد  صندلی،  و میز ،هادرب د
سایلی  کلیه و برق کلیدهای و پریز ،هاپله نرده ، شیرآالت  ست  و ستفاده  مشترک  و عمومی به طور که ا می ا

 .شود

سب در روابط اجتماع        صله منا شتن ها صله ه   یمعن نیبه ا یدا ست که ها سا  یکیزیا باشد   ایاندازهبه  نیریاز 

دارد. هاصله  یخاص اریارزشمند و بس گاهیجا ها همه گیرینوع برخورد در  نی. اردیصورت نگ یماریانتقال بکه 

اسرررت که  یهی. بد اسرررتمتر  کی حداقل   ( 19-دی کوو) ی کرونا مار یاز ابتال به ب  یریجلوگ یامن برا یکیزیه

 گربه بیان دی. ابدیادامه  دیبوده و با یضرور ،در جامعه در چرخش باشد یماریکه ب یهاصله تا زمان نیا تیرعا

سب د    تینفر و عدم رعا کیابتال  یحت ،دیجد یکرونا روسیو یانتقال باال تیبا توجه به قابل صله منا  کیر ها

 شود.  تیدر اهراد آن جمع روسیو قالباعث انت یانفجار طوربه تواندمی ،تیجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کی دیحداقل با ،شررود  19-دیکوو یماریهرد به بی که ممکن اسررت منجر به ابتال   یبعد از تماس احتمال   

شت که آ  نانیروز( بگذرد تا بتوان اطم 14دوره کمون )معادل  ست     عالمتدارهرد مبتال و  ایدا  ینه ول ایشده ا

ستند که با ط  یاهراد ،سکه  گرید یرو جه ندارند. با تو یعالمت یول شوند میمبتال  ویروسدوره کمون به  یه

سا  یماریب توانندمی زیاهراد بدون عالمت ن کهاینبه   عموماً عالمت چون یگروه ب نیا ،منتقل کنند نیریرا به 
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سالم هرض   عنوانبه صورت  ،شوند یمهرد  شند. بنابرا  خطرناک تر نیریسا  یبرا توانندمیبالقوه  به   یقتو نیبا

 یبرا یماریکمون ب هایدوره ،نشود تیمناسب رعا یدر حال چرخش باشد و هاصله اجتماع امعهدر ج روسیو

 خواهد کرد. جادیا یدمیاپ یرا برا طوالنی تری انیهر هرد همواره پا

 یبه زندگ توانمی یگفت چه زمان تواننمیاسررت که  ایگونهبه  یماریگسررترش ب تیهنوز وضررع قتیحق در

روش  عنوان به هامدتتا  ،یاجتماع هاصررله گذاریبا  یزندگ اینگونهبتوان گفت که  دیشررا و برگشررت یعاد

 در نظر گرهته شود.  دیبا یمعمول یزندگ

 کاهش موارددر  % 95تا بیش از  هاگیریهمه در بعضی  یاجتماع هاصله گذاری مطالعات دقیق نشان داده که  

بیماری نقش داشررته اسررت. اما شررری اسرراسرری آن اسررت که از ابتدای امر به درسررتی برای آن   و گسررترش

و همه جوانب علمی و اجرایی آن در نظر گرهته شررده باشررد. در ابتدا باید این موضرروع برای همه   ریزیبرنامه

صل گیری اجتماعی           ستراتژی ها شی ا شد که برای اثربخ شده با شن  یک  م برایباید پذیرهت که این اقدا ،رو

  .مدت طوالنی به اجرا در خواهد آمد

سترش و قابل  ،تیو با توجه به ماه یهعل طیشرا  در صله گیری  ،19-دیکوو یماریانتقال ب تیگ از  یاجتماع ها

 ،ددرآمکاهش  ریکاهش تبعات نامطلوب آن نظ یبرا یول باشدمی همه گیری نیکنترل ا یراهکارها مهمترین

 .باشد اشتهوجود د یقاطع و جامع تیریمد دیبا ،یو خدمات یو توقف مشاغل تجار یکاریب

ترل کن یماریب ،متخصررصررینکه از نظر  دیشرریاند یاجتماع هاصررله گذاری انیبه پا توانمی یزمان قتیحق در

 شده باشد. دایواکسن مؤثر پ ای یدرمان قطعو یا شده 

شت به کار  ،قانون کی عنوان به ،هر حال به سه  ،بازگ شت به هر اجتماعی     ،مدر شگاه و در هر حقیقت بازگ دان

ست که احتمال ابتال    یزمان ،هر هرد یبرا صور ا شد. لذا تا حد     گرانیانتقال به د ایو  یو یمت شته با وجود ندا

 ممانعت شود. ،هستند یجمع صورت بهکه  یحداقل در محل ،اهراداز حضور  دیامکان با

 

 مروری بر تجارب دنیا 

با تعطیلی موقت  19-کوویددر سررراسررر جهان به دلیل گسررترش پیشرررونده بیماری  آموزدانشمیلیون  هاده

به اثربخشری احتمالی   روشرنی بهجهانی  توصریه های و  دسرتورالعمل ها هر چند تمام . اندشرده مدارس روبرو 

شاره دارند اما   19-کوویدتعطیلی موقت مدارس برای کنترل  ست   سؤاالت  ترینسخت ا که آیا پیش رو این ا

 مجدداًبعد از طی شرردن دوره موقت تعطیلی مدارس، امکان بازگشررایی وجود دارد و اگر قرار اسررت مدارس   

اتی مراکز تحقیق سؤال با چه روشی باید باشد؟ برای پاسخ به این     بازگشایی شود چه زمان و در چه شرایطی و   

ژاپن از  وزیرنخسررت اخیراًاحتیای از دسررت نرود.  انبمختلفی در دنیا در حال ارزیابی موضرروع هسررتند تا ج

 است موضوعیاین ه است)مدارس در آن کشور صحبت کرد احتمال یک اهزایش انفجاری در صورت بازگشایی

شت      سان بهدا شنا شند میجهان نگران آن  یکه عموم جامعه کار شت و آموزش     (با سئوالن وزارت بهدا و از م

وه بازگشایی امن مدارس در نظر داشته و ارائه نمایند. در صورت ابتال    پرورش خواسته است تا طرحی برای نح  
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یاد زبار  متعاقباًبیماری را به منازل برده و اهراد خانواده را مبتال نمایند که  توانندمی هاآنکودکان در مدارس 

 نمایند. وارد ،رندضریب اشتغال تخت باالیی دا در حال حاضر نیز که هابیمارستانبیشتری بر نظام سالمت و و 

صیه بر تداوم          ست و تو شده ا صل ن صیه قطعی در این زمینه حا هنوز تحقیقات جامعی در جهان برای ارائه تو

شتی         سئولین بهدا شاوره م سنجیدن تمام جوانب با م شایی با  تعطیلی موقت و رعایت جنبه احتیای برای بازگ

 امدهای احتمالی است.گردش ویروس و پی مختلف منطقه و در نظر گرهتن سناریوهای

شان   صله که  دهدمییکی از مطالعات جدید ن شامل تعطیلی مدارس به مدت     گذاریها شدید که   5اجتماعی 

ست   سیدن به عددی ثابت و   مهمی در  نقشماه ا صعودی مبتالیان و ر  واندتمی روند نزولی متعاقباًتوقف روند 

دوم و سوم   هایموجو بازگشت مجدد بیماری  به   تواندمیداشته باشد و بازگشایی مدارس در زمان نامناسب     

 منتهی شود.اپیدمی 

 

 و مدارس هایدبستانشیپاجتماعی در  ذاریگفاصلهاهمیت 

شایی مدارس و     صمیم به بازگ ستانی ها یا  ت شرایطی که هنوز   هامهدکودکپیش دب  به اوج خود گیریهمهدر 

سیده  سد نمیبه نظر  نر ست که     که  ر شد و بدیهی ا ستی با سنگی     تواندمیکار در شت  سنگین و بازگ ن تبعات 

ست           ساالن ممکن ا ست که کودکان به همان اندازه بزرگ شده ا شد. اکنون ثابت  شته با اپیدمی را به همراه دا

 بسیار کمتر است.  هاآنعالئم بالینی بیماری در  عموماًمبتال به عفونت شوند ولی 

از عوامل اصلی گسترش عفونت در جامعه و منازل    توانندمین شرایطی دانش آموزان  بدیهی است که در چنی 

 هستند که بالقوه آنان ایزمینه هایبیماریخود و انتقال آن به والدین و اهراد سالمندی باشند که اغلب دارای 

ضه بیماری کووید  سوی دیگر باز دهدمیقرار  19-را در معرض ابتال به انواع پر عار شایی مدارس الزاماتی  . از  گ

شرایط   ایگسترده  ساز زمینهنیاز دارد و وزارت آموزش و پرورش برای این منظور باید اقدامات  را انجام داده و 

شایی      را از قبل آماده کرده باشررد.  صمیم بازگ شایی مدارس باید دو هفته از انعقاد ت زمان اجرای بازگ

نه که از بازگشایی عجوال  شود میتوصیه   شدت به)به دلیل هرصت ارزیابی خطر مجدد( و   فاصله داشته باشد   

فوق " های یکی از گروه عنوانبه کودکان   و مدارس اجتناب شرررود. نباید هراموش کرد که       ها مهدکودک 

و این ماهیت  دستن ین یخوب "یفاصله گذاران اجتماع " یول شوند میشناخته   "بیماری کنندهپخش

 کودکی است.
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 :  گروه هدف

 عادی  مدارس  :شامل آموزشی مراکز 

ستثنائی  مدارس هعالیت - ستور  طبق ا  ماعال پرورش و وزارت آموزش که خواهد بود تکمیلی ایعمل الد

 .نمایدمی

که دانش آموزان دارای امتحان نهایی  هاییپایهبرای  جزبه خوابگاه دارای روزیشربانه  مدارس هعالیت -

 گردد.تا اطالع ثانوی لغو میهستند،  و کنکور

 

 :شیوع بیماری به شرایط کنونیتوجه  با کلی الزامات

 :باشدموارد ذیل می شامل کامل هنی و اجرایی منوی به داشتن امکانات دارسم ییبازگشا

 ؛دارسم زیاد درکلیه سطوح دارای امکان تماس  یضدعفون مدون برنامه  

 ؛دست کنندهضدعفونیمناسب  هایمحلولو مایع صابون  نیتأم  

  ای هبر اساس دستورالعمل  ) ی و متناسب به مقدار کاه شده اشاره اقالم  از الزامات این کار این است که

برای  ایبرنامهو  موجود باشدمدرسه در محل  مدرسه( یهفته 2حداقل ذخیره مصرف  ابالغی و برای

 شده آن تدوین شده و آماده اجرا باشد. بندیسطحپایش و گزارش دهی 

  کلیه دانش آگاهی  مدارس های سالندرس و  های کالسدر  صندلی هامناسب برای  هاصله گذاریامکان

 آموزشررهای از طریق ارائهمدرسرره از احتیاطات الزم در زمان شرریوع بیماری   کارکنانآموزان، معلمین و 

 ؛ الزم

 ستفاده از امکانات غربالگری عمومی و      ثبت سالمت دانش آموزان، معلمان و کارکنان با ا ضعیت  دوره ای و

 ؛  www.salamat.gov.irسایت

     سپس ابتدايي( با ارزيابي سطه و  ر آمادگي و های بهداشتي و حداکث بازگشايي پلکاني مدارس)ابتدا، دوره متو

 د؛ها و شهرهای دارای وضعيت سفيبا اولويت استان

 

 پایه اصول

 است کرونا بیماری مدیریت ملی ستاد عهده بر مدارس بازگشایی برای گیریتصمیم. 

    با  یازن مورد امکانات و الزامات نمودن هراهم جهت تواندمی سررتادهای اسررتانی زیرمجموعه سررتاد ملی

 منظور به ایکمیته روستا یا و شهر ناحیه/ محله هر در ،ل آموزش و پرورشکداری و اداره استانهماهنگی 

 .دهد تشکیل مدارس امکانات و هضاها شرایط بررسی

 هداشتیب ملزومات تهیه و انسانی نیروی تامین، پشتیبانی، تدارک خصوص حمایت الزم را در ستاد استانی 

 .باشدمی  دارعهده مدارس نیاز مورد ضروری و
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 شری     ارزیابی انجام سه،  ضعیت آمادگی و برنامه مدر شایی  برای الزم و ست  بازگ شایی،  از پس. ا  الزم بازگ

، چک لیسررتمطابق برای اطمینان از حفظ آمادگی الزم ( باریک هفته دو هر) ایدوره هایاسررت ارزیابی

 صورت پذیرد. 

 یا و پرورش و آموزش در سررالمت مراقب جمله از بهداشررت امور در نظارتی و آموزشرری انسررانی نیروی 

از اشررخاص حقیقی/  بهداشررتی خدمات خرید یا جامع سررالمت وخدمات  مرکز از بهداشررتی کارشررناس

 گردد. تأمین حقوقی، باید

  به منظور آموزش دیده یخدمات یروین کی حداقل ازمندین آموزیدانش تیجمع به توجه با مدرسرررههر 

 هتوج. است ...  و عیما صابون  وجود بر نظارت زباله، یبهداشت  دهع ،یضدعفون  و نظاهت مدون برنامه یاجرا

 .است یالزام مدارس ییبازگشا یبرا یخدمات یروین نیتأم به

 گرددمی ابالغ کشوری وزارت آموزش و پرورش ستاد امتحانات آخر سال توسط برنامه. 

 

 غربالگری و بیماریابی

 در شررود، داده اطمینان والدین بهباید . اسررت مهمی نکته کودکان بیماری مورد در والدین اظهاری خود 

ستراحت  نیازمند آموزدانشکه  صورتی  سازی  و ا شد  منزل در جدا شکلی ، با سه  و تحصیلی  نظر از م  مدر

در سررررامررانره   آموز دانش هم   کرره هم والرردین و   اسررررت ضرررروری. الزم و کرد  نخواهررد   پیرردا 

 www.salamat.gov.ir سه روز   نامثبت  اهزارنرم مجدداً، طول هر هفته(بار در  2) باریکنموده و هر 

 نمایند. روزرسانیبهرا تکمیل و 

 در سررامانه  نام ثبت) این اقدام www.salamat.gov.ir   بار در  2: بار یکهر سرره روز  روزرسررانیبهو
 مدارس نیز انجام شود. کارکنان معلمان و ( باید در موردطول هر هفته

   منوی به گواهی اندکه مشررکوک و یا مبتال به بیماری بوده کارکنانیو  آموزدانشبازگشررت به مدرسرره ،

 خواهد بود.پزشک 

 ریمد. گردد نییتع مارییب به مشررکوک کارکنان و آموزان دانش به یدگیرسرر یبرا مدرسرره برنامه دیبا 

 کردن جدا کنترل  ورود احتمالی و برای هرآیندیبا توجه به نتایج حاصررل از خود اظهاری، مدرسرره باید، 

شکوک به بیماری  بیمار کارکنان و آموزان دانش شک،     یا م سرهه خ تنگی نفس، اختالل )اهراد دارای تب، 

 به انیرسر اطالع برای ایشریوه  در مورد دانش آموزان و نموده مشرخص  سرالم  اهراد از (بویایی و چشرایی 

 . نمایند تعیین آموزان دانش سرپرست یا والدین

 نتایج سامانه و یا وجود یکی از عالئم احتمالی بیماری در یک   به توجه با ،باشد  الزم صورتیکه  در

سه   ایزوالسیون  ،کارکنان یا آموزان دانش یا چند نفر از و در اطاقی تمیز که از قبل موقت در مدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             باشد، انجام شود. سپس و در اسرع وقت: به این کار اختصاص داده شده

  شوند هرستاده خانه به ای داده ارجاع سالمت جامع خدمات مراکز به :بزرگسال افراد . 

http://www.salamat.gov.ir/
http://www.salamat.gov.ir/


6 

 

 سالمت، خدمات مرکز خدمات جامع  در تیزیو ای خانه به کودک انتقال یبرا نیوالد به :کودکان

 شود. رسانی اطالع

 باشد آماده و آگاه موارد این به نسبت قبل از باید مدرسه مسئولین و بهداشت مربی. 

 سه  کارکنان و آموزدانش از اعم 19-کووید بیماری به ابتال صورت  در  بهبود از پس روز 14 تا حداقل، مدر

 بازگشت به مدرسه منوی به گواهی پزشک خواهد بود. .شوند حاضر مدرسه در نباید عالئم

   در معرض بیماری عارضه  در معرض خطر اهراد به عنوان معتمد پزشک  تأییدیه گواهی با گروه ذیل سه /

سمی  نباید  و شده  گرهته نظر در دار سه  بیماری، در گیریهمهپایان تا اعالم ر ضر  مدر  تهیه. شوند  حا

قبل از بازگشایی و اعالم آن به منطقه/ ناحیه آموزش و پرورش الزامی  کارکنانآموزان و  این دانش لیست

 :است

 .مادران باردار1

 تنفسی هایبیماری دیابت، هشارخون، عروقی، –قلبی بیماری :ایزمینه بیماری با بیماران . 2

 40( بیشتر از BMIمزمن، شاخص توده بدنی) و ایزمینه
 در12/5  میلیگرمlپردنیزولون از بیش کورتیکواستروئید با درمان تحت :ایمنی نقص با بیماران . 3

اعضا   ، اهرادی که پیوندهابدخیمی ، اهراد دچاردرمانیشیمی هفته، بیماران تحت دو از بیش روز

 .اندشده

 ه مواردب رسیدگی و دریاهت خصوص در ارتباطی هایکانال است الزم کرونا بیماری استانی مدیریت ستاد 

 . نماید اعالم مخاطبان به سراسری طور به را تخلفات و شکایات

 ست  الزم ضع  که ا سه  تیو شوینده ها و ...(   مدر شت محیط، موجودی  شده و  )بهدا ، گزارش اقدامات انجام 

 محل در روزانه )در صرررورت وجود(مشرررکوک یا بیمار مدرسررره کارکنان و نامعلمتعداد دانش آموزان، 

 .شود ثبت مدرسه در یمخصوص

 

 :و بهداشت فردی  محیط بهداشت

 اهصندلی و میز، هاپنجره و در هایدستگیره، هانرده) شوندمی لمس زیادی اهراد توسط که سطوحی ،
مک  ابزار، ورزشررری لوازم ید   ( غیره و آموزشررریک قل    با به  دو روزی حدا  اسررراس بر و تمیز مرت

 .دباش برقرار ساختمان نقای کلیه در مناسب تهویه و شوند ضدعفونی، شدهابالغ هایدستورالعمل

 سه و   کار ساعات  طول در بار دو حداقل روزانه هاتوالت و هادستشویی  ، آبخوری در انتهای  باریکمدر
 .شوند ضدعفونی شدهابالغ هایدستورالعمل اساس بر نوبتکار مدرسه یا انتهای 

 مناسررب هایمحلول و مایع صررابون) بهداشررتی وسررایل، سررالم آشررامیدنی آب دارای باید مدارس 
ش  زباله مدیریت امکانات و( کنندهضدعفونی  ستورالعمل  و دنبا شت  هاید  ار گندزدایی و محیط بهدا

 . کنند رعایت
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  سه شی لوله دارای باید مدر سه  به مجهز دربدار زباله سطل  و مایع صابون  ک شد  زبالهکی  تصور  در. با
 . شود استفاده مایع صابون هایبطری از، مایع صابون کشیلوله نبود

  قل    و تأمین حدا ته  2دپوی  نده ضررردعفونی مواد ایهف  ،ماسرررک  ، دسرررتکش، مایع  صرررابون، کن
 . باشدمی بازگشایی جهت الزامات دیگر از... و کاغذیدستمال

  سه شوی      قوانین باید مدر ست ست و مکرر  مرتب ش ستفاده و  مایع صابون  و تمیز آب با د  محلولاز  ا
 صررورت در. کند اعمال آموزان دانش و کارکنان، نامعلم برای را دسررت کنندهضرردعفونی ژل یا الکل

 .دداده شو قرار درس هایکالس همه در را دست کنندهضدعفونی الکلبا پایه  محلول یا ژل، امکان

 باشند داشته شخصی کنندهضدعفونی محلول بهتر است نامعلم از یک هر. 

 گردد هراهم آموزان دانش برای آشامیدنی سالم آب محروم مناطق در. 

 باشند داشته همراه به دستمال و مصرف باریک کاغذی لیوان آموزان دانش. 

 دستکش و ماسک از ایاب و ذهاب عمومی هایسرویسصورت استفاده از  در بهتر است آموزان دانش 
 .نمایند استفاده

 بهتر است در صورت امکان، ن و دانش آموزان جدا باشد. اگچ و یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلم
 .باشند به همراه داشته شخصی برد وایت گچ/ ماژیک آموزاندانش

 سید  زمان وجود صورت   در وشود   کنترل مدارس سرایداران  و مستخدمین  سالمت  گواهی  به ،سر ر
 .شود روزآوری

 باشند داشته همراه به کاغذی دستمال و مصرف باریک کاغذی لیوان معلمان است بهتر. 

 نمایند. استفاده یشخص ریتحر لوازم از دیبا آموزاندانش 

  سایل  حاًیترج سه  در آموزان دانش و س  آموز بایددانشو  بماند مدر ایل را بین تا حد امکان کمترین و
 .ندخانه و مدرسه جابجا ک

 صوص  در شوی س ش  خ سه  روزانه لباس االمکانحتی ت ضای   و آموزان دانش مدر وارد نکردن آن به ه

 .گردد تأکید والدین به خانهعمومی 

 دستکش  معمولی و ماسک  از بهتراست که  کارکنان و نامعلم کلیه مدرسه  در حضور  زمان مدت در 

 .نمایند استفاده

 ستفاده از   تماس از گردد سعی  و یابد کاهش کارکنان چهره به مواجهه چهره  هایشبکه تلفنی و ا

سات  برگزاری برای اجتماعی ستند،    یک داخل در که کارکنانی برای حتی جل ستفاده  ساختمان ه  ا

 .شود

  حداقل باشد، در  ناگزیر ن مدرسه با یکدیگر اچهره کادر اداری و معلم به چهره مواجهه که درصورتی 

 .زمان ممکن و با رعایت هاصله ایمن حداقل یک تا دو متر، برگزار شود

 ممنوع شود.  اکیداًروبوسی  دادن و دست مانند یکدیگر با اهراد تماس 

   یل دهتر،     های محیطتجمع در مدرسررره از قب نه،     خاص  خا بدار تاق  آ تاق  کپی، ا کار عملی و   های ا

 شود.نآزمایشگاهی انجام 
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 کالس: برگزاری فضای

  گذاریهاصررله برای اجرای طرح در حال حاضررر   درس هایکالس هایصررندلی  میز و نیب هلهاصرر 

  اجتماعی نیاز به تغییراتی دارد:

   ست، از ضا الزم ا شود که     ایگونهبه هاکالس یتمام ه ستفاده  صله ا تا حد ممکن  هاصندلی  نیب ها

 مناسب باشد. 

   برای  هاکالسو آرایش  شررود تیرعا اهراد از هم در کالس نیمتر ب 1-2الزم اسررت هاصررله حداقل

 هضای موجود تغییر یابد. یهمهاز  برداریبهره

 ًهایسرالن  از توانمی .شرود  اسرتفاده  آموزان دانش حضرور  برای موجودهضراهای   ترینبزرگ از ترجیحا 

 .نمود استفاده موارد این در نمازخانه یا امتحانات، نهارخوری

 یا شررهر امکانات به توجه با جدیدی هضرراهایدر صررورت نیاز و به طور موقت، ، باال جمعیت با مدارس در 

ستا  سه  اختیار در رو سه  که گیرد قرار پرورش و آموزش و مدر ضای  دو در پرجمعیت مدر  مدیریت مجزا ه
 نکارشناسا نظر و موجود هایدستورالعمل اساس بر محیط بهداشت و تجهیزات و هضا ایمنی شرایط. شود

 .گردد تائید ربطذی

  با رعایت اسررتانداردهای  هضررای حیایاز  برداریبهره ،در مناطقی که از نظر آب و هوایی مسرراعد باشررد

 .باشد هاراهکار ی ازیک تواندمیبهداشت محیط، 

 

 درسی: نامهبر

 و دیگر رویدادهایی که موجب ، جلسررات هاگردهماییمسررابقات، ، اردوها، ورزش برنامه صرربحگاه، سرراعت

سمی انتهای اپیدمی   ،شود میتجمع و ازدحام  ستراحت بین   لغو گرددتا زمان اعالم ر دانش  هایکالسو ا

 انجام شود. هاکالسمختلف بین  هایزمانآموزان در حداقل زمان و در 

 شود. لغو )با موضوعات درسی و غیر درسی(برنامههوق یهاکالسیه کل 

 ( و کوچک دونوبته، ،تیپرجمع مدارس) مناسب یهضا و رساختیز تیمحدود با مدارس در...،  

 باشد. دایر هاکالسهفته  در روز 3 پایه هر برای کهنحویبه شده ترکوتاه مدرسه ساعات 
  مدارس، به دروس نیازمند تعامل بیشرررتر معلم با  گونهایندر  آموزدانشسررراعات حضرررور

 .اختصاص یابد و... دروس مهارتی ،از قبیل ریاضی، هیزیک، شیمی، زیست شناسی آموزدانش

  شود پیگیریمجازی  هضای بستر از آموزش سایر دروس هرایند. 

 ازدحام و آموزان دانش آمد و رهت زمانیهم از که گردد تعیین ایگونهبه مدرسه پایان و شروع ساعت 

 .شود جلوگیری
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 آموزش سالمت فردی و عمومی:
  در پایه اطالعات درباره کاملی غیرحضرروری در هرصررت باقیمانده تا بازگشررایی و بعد از آن آموزش 

 از جلوگیری چگونگی و انتقال هایراه، مربوطه عوارض، بیماری عالئم شررامل کرونا بیماری خصرروص
 . گردد ارائه هاخانواده برای، انتقال

 به صورتی که بدون ایجاد   .مطلع باشند  19-و نیز دانش آموزان باید از عالئم بیماری کووید هاخانواده

در اضرطراب در ایشران عالئم بیماری را بشرناسرند و بدانند که در صرورت داشرتن هر یک از عالئم       

یا اعضررا  خانواده، از هرسررتادن کودک به مدرسرره خودداری کنند. به این منظور، عالوه بر  آموزدانش

مجازی اختصرراصرری مدارس برای   هایکانالملی، اسررتانی و شررهرسررتانی، اسررتفاده از    هایشرربکه

 بود.خواهد  کنندهکمکدر مورد بیماری و ارائه موارد الزم، از این طریق هم بسیار  رسانیاطالع

 با متناسررب محورسررالمت و بهداشررتی رهتارهای و کرونا بیماری کنترل و پیشررگیری نحوه آموزش 
مراقب سالمت نزدیکترین   /بهداشت  مربیان و معلمین توسط  ور دوره ایطبه  مختلف سنی  هایگروه

 .شود ارائه آموزان دانش به مرکز خدمات جامع سالمت

 دانش ویژه به مخاطبین کلیه به عملی و حضوری  صورت  به هاآموزش، مدارس بازگشایی  اول روز در 
 .گردد ارائه آموزان

 و سرررههپوشرراندن دهان و بینی به هنگام  جمله از، صررحیح بهداشررتی رهتارهای تمرین بر 

، هادست  مداوم شستشوی    و خمیده آرنج داخلدستمال تمیز یا استفاده از    وسیله  به عطسه 
 .گردد تأکید

 تا دو  یک حداقل هاصررله  رعایت مانند مفاهیمی قالب در «اجتماعی گذاریهاصررله » مفهوم

  با غیرضرررروری هیزیکی تماس نداشرررتن، ازدحام از پرهیز، و اهراد دیگر دوسرررتان از متری
 را آموزان دانش سالمت و ایمنی تواندمی که مهمی اقدامات از یکی عنوانبه، غیره و، دیگران

 .گردد تشریح، کند تأمین

 همراه به که کنید تشرویق  را هاآن و شرده  ارائه آموزان دانش به مناسرب  آموزشری  پوسرتر  و پمفلت 
 .کنند مطالعه را آن خانواده اعضا  سایر و والدین

  ستر شی  پو ستن    صحیح  نحوه آموز ست  ش سی  مراقبت و هاد شتی  هایسرویس  در تنف  تابلو و بهدا
 .گردد نصب مدرسه بهداشتی اعالنات

 اصول به نسبت مدارس ذهاب و ایاب هایسرویس رانندگان و سرایداران، مستخدمین کلیه است الزم 
  .ببینند آموزش بیماری کنترل و پیشگیری

 
 

 تغذیه دانش آموزان:

 گردد تا اطالع ثانوی تعطیل ناهارخوری/ سلف سرویس و... باید/ سالم تغذیه پایگاه . 

 دانش توسرط  مدرسره  در شرده تهیه یا و خانگی هایسراندویچ  و غذایی مواد کردن دسرت بهدسرت  از 
 .شود خودداری جدا هروشنده یا و آموزان
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 از قبل که معدنی هایآب ترجیحاً. نمایند اسررتفاده بیشررتر مایعات از شررود توصرریه آموزان دانش به 
ست  شده  شسته   آن بطری مصرف  ستفاده ، ا  به کمک هراوان و کاهی اندازهبه مایعات نوشیدن . کنند ا

 .کندمی بدن مناسب ایمنی حفظ و سموم دهع

 سته  طریق از ویروس کرونا انتقال امکان صیه . دارد وجود غذایی مواد هایب  مصرف  از قبل گرددمی تو

 .دنشو شستهبه صورت بهداشتی و یا  ضدعفونی هابسته

 مدرسه( نباید در مدرسه صورت گیرد. کارکناندانش آموزان و  ،نا)برای معلم سرو غذای گرم 

 شستشو گردیده و پوست آن           ، بایدمیوه مصرف  صورت  در شتی  صول بهدا ساس ا به طور کامل و بر ا
 گرهته شود.

 شود خودداری باز و ایهله غذایی مواد خرید از. 

 رد غیره و کالباس، سوسیس   مثل شده  هرآوری یا کنسروی  هایهراورده هرگونه توزیعمصرف و یا   از 
 .شود ممانعت مدارس



 دانش آموزان:ایاب و ذهاب 
 کنترل و پیشررگیری اصررول به نسرربت مدارس ذهاب و ایاب هایسرررویس رانندگان کلیه اسررت الزم 

 .ببینند آموزش بیماری

     ،شود که برای ایاب و ذهاب دانش آموزان صیه  سایل نقلیه عمومی و یا   االمکانحتیبه والدین تو از و

ستفاده نکرده و     سبت    ترجیحاًسرویس ا شان ن صل دور  آموزدانشبه جابجایی  خود سیله   در هوا با و
.اقدام نمایند ،نقلیه شخصی و در هواصل نزدیک، با رعایت اصول ایمنی به صورت پیاده

 صله  تیرعا ، ذهاب و ابیا هایسرویس  حذف امکان عدم صورت  در  سیسرو  در منیا ها

 اصول تیرعا به موظف راننده و بوده یالزام )یسوار خودرو کی در راننده جز نفر 2 حداکثر(
. است یابالغ هایدستورالعمل اساس بر هاسرویس ییگندزدا

 شود رعایت سرنشینان متر 1 حداقل هاصله به مربوی مالحظات باید .

 انتقال از قبل، صررربح) مدرسررره ذهاب و ایاب سررررویس به آموزدانش ورود از قبل روز هر 
 نقلیه وسیله (، خانه به آموزدانش انتقال از قبل و مدرسه  اتمام از پس و مدرسه  به آموزدانش

.گردد ضدعفونی



      سایل نقلیه ستفاده از و صورت ا شخصی   در  سبت  باید آموزان ، دانشغیر ش  نکات کلیه به ن  و تیبهدا

 نمایند. رعایت را هاآن و بوده عمومی آگاه ونقلحملاستفاده از وسایل  ایمنی
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حال تحصرریل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شررماره............................ شرراغل 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 
 ام:عالئم زیر را نداشتهسه روز اخیر در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرهه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □
 

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با هرد مب 2سابقه تماس نزدیک )هاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 
 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ هردی از اهراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا هرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ه

 □( متر 2دقیقه در هاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک
 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با هرد   -

 

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی هوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 
مجددا در سرررامانه کنم شرررده از طرف کارهرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارهرما/ نماینده معرهی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشریاری، دقت و صرداقت ثبت نموده  پاسرخ کلیه پرسرش  ثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 
 

 امضا                                                    تاریخ                 نام و نام خانوادگی                     
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1
  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4
  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7
  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست 
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار های ده ب سی، قطره ا ای و هوابرد د، تما

 شود.وسایل باید به اهراد آموزش داده بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 
 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

  کنید.باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 
 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 
 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محاهظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 لمس شده کمی در تماس باشیدبا سطوح  -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسرررت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسرررایل حفاظت هردی     روش 

قبل از خارج شرردن از محل کار/پایان شرریفت کاری،    غشرراهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت هردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 

    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالها خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ستکش اول را از دست ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

  دارید. )شکل اول از سمت چپ(دستکش درآورده شده را با دستکش نگه 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب ها

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      سک، آن سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ما سک را باز کنید و  ابتدا بندهای پایین ما

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

سایل     (3 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالها ضد    حفاظت هردی، د شویید یا از یک  ه کنندعفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 : گندزداهای سطوح4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسرررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسرررتفاده  نکات عمومی
 کنید.

 مطمئن شوید.از تماس کاهی سطوح با ماده گندزدایی کننده 

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کنندهسفید. 4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 
و ضررردعفونی بر پایه الکل دارای    

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در
به    یک میکروب  با طیف گسرررترده اسرررت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسرررت. الکل اغلب برای گندزدایی سرررطوح کوچک       

به  ثال د ) یال عنوان م پل دوز،    رپوش السرررتیکی و های دارویی مولتی
ترمومترها(و گاهی سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

سطوح     به .2 ستفاده از آن برای گندزدایی  شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا
 گردد.کوچک محدود و در هضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث   عنوان گندزدا می طوالنی از الکل به  اسرررتفاده مکرر و   .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت
 خاص شود.

ها باید خالی از اهراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظاهت، سررالن .4

ها باز گذاشررته شرروند و جهت تهویه بهتر اسررت هواکش نیز   و پنجره
 روشن باشد.

گام   .5 به    در هن ظات الزم  ندزدایی مالح منظور جلوگیری از خطر گ

 نظر گرهته شود.گرهتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 سک   ها و امکانات الزم برای  ستفاده از ما ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازا  هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شررسررتشررو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   
 هراهم شود.
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گندزدایی قوی و موثر که ماده هعال آن هیپوکلریت سردیم در از   .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است بین بردن باکتری، قارچ و ویروس 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر هعال می
دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سرررفیدکننده      .2

طور گسررترده در دسررترس اسررت و برای    کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می
ا غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری  هبا این حال سررفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سررایر مواد شرریمیایی واکنش نشرران می  به
 ها باید با احتیای مصرف گردند.سفیدکننده

اسررتفاده نادرسررت از سررفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان     .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی هسازی توصی  رقیق
دیدگی کارکنان مراقب بهداشررتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا
 ضروری است:

بند ضررد آب و دسررتکش و عینک برای  اسررتفاده از ماسررک، پیش  -

 شود.برابرپاشیدن توصیه میمحاهظت از چشم در 
های با تهویه مناسب مخلوی نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سررررد مخلوی گردد )آب گرم  نده  یدکن سرررف
 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ینده خانگی همراه سررایر مواد شررو ها بهکنندهکار بردن سررفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش
عنوان مثال گازهای سرررمی در هنگام شررریمیایی خطرناک شرررود. به

کننده با مواد شرروینده اسرریدی مانند موادی که مخلوی کردن سررفید

گردد و این گاز  شرررود، تولید می کردن توالت اسرررتفاده می  برای تمیز
حت گردد. در      توامی یا جرا عث مرگ  با تدا از مواد  ند  صرررورت لزوم اب

کننده برای شررروینده اسرررتفاده نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
نده    یدکن به سرررطوح    ها موجب خوردگی در هلزات می  سرررف ند و  گرد

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا سفید  از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر  -

شک    15گردد بالهاصرله باید به مدت   دقیقه با آب شرسرته و با یک پز

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 کودکان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور از دسترس 

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سررازی قید شررود و ه نموده و بر روی آن برچسررب تاریخ رقیقتازه تهی

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا
گردد، بنابراین ابتدا سطوح ها میکنندهشدن سفیدهعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشررر با  ندزدایی  بل از گ شرررده و ق

 از مواد آلی گردد. کننده عاریسفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصررد   5 های سررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سرردیم  عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س
سفیدکنند          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .ه به آب را تنظیم کنیدبرای د

هیپوکلریت سرردیم، از دو برابر بیشررتر از   درصررد 5/2های حاوی سررازی سررفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصررد هیپوکلریت سرردیم یک محلول  5برای سررفیدکننده حاوی سررازی: کلر قابل دسررترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ندزدایی از طریق غوطه مان تما  کردن اقالم: ورگ یه می    30س ز ها،  شرررود )برای ت یدقیقه توصررر
 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

 غ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات کردن مدهوع، استفرا نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99گندزدا واحد  1



 
 

   سرهه، دهان و بینی خود را با هنگام عطسه و 

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 زباله بیندازید؛

                                                       
 

 سررررمرراخوردگی داریررد در منزل اگر عالئم
 استراحت کنید؛

ها در هوای سررررد و خشرررک انتقال    ویروس

ید هوای محیط مرطوب     سرررریع با ند و  تری دار
 داشته شود؛نگه

  را  سرطوحی که در تماس مکرر با آن هسرتید
 گندزدایی نمایید؛

 
 با مصررررف میوه و خود را سررریسرررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
خود آموزش دهید؛ به اطراهیان 

 

 
 

 

 
 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 
 

 های خود را قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب و  20تا باالی مچ به مدت حداقل 

 ترسی بهصابون مایع بشویید و درصورت عدم دس
 کننده بر پایه الکلآب سالم از مواد ضدعفونی

 استفاده نمایید؛

 

  تماس با اهرادی که مریض هستند از

دادن با اهراد از روبوسی و دست. خودداری کنید

متر از اهراد بیمار  2تا  1دیگر بپرهیزید )هاصله 
     شود(؛ ظحف

 

 وک حتما از ماسک استفاده اهراد بیمار و مشک
 نمایند؛

 
 

 دهان خودداری وزدن به چشم، بینی از دست
 ؛کنید

 
 


