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  مقدمه

و  آموزاندانش ،فرهنگیانحفظ سالمت شرایط الزم براي  کردنمهفرای، از اماکن تجمع یکدر بازگشایی مدارس به عنوان ی

 يماریتماس ب رهیقطع زنج، کاهش مواجههبه منظور  و میلیون نفر جمعیت کشور را تشکیل می دهند) 15سایر کارکنان (که بالغ بر 

  . برخورداراست ییباال تیاهم از، 19 دیکوو

کاهش  يبرا ،یاجتماع يگذارفاصله قیاز طر ياژهیمقررات و ،یاصول بهداشت تیعالوه بر رعا ضرورت دارد در این راستا

  .شود گرفته نظر در آموزشی و مهارتی تیفعال تیمتناسب با سطح اضطرار و درجه اهم ،مواجهات

بازگشایی مدارس است و در  توجه قابل گذاري در ترددها، و تهویه مناسب از موارد رعایت فاصلهپیشگیري از تجمع، توجه به 

این  تأکیدکماکان اولویت شامل شستن دستها، فاصله فیزیکی مناسب و استفاده از ماسک براي همه افراد (شفا) در مدرسه مورد 

   دستورالعمل می باشد.

  

  پایه اصول

  سالمت مدرسه کمیته تشکیل -

  )پیوست(چک لیست و اقدام براي رفع مغایرت ها با همکاري مراجع ذیربط  مدرسه مطابق آمادگی وضعیت ارزیابی انجام -

  آموزان و مخاطبانهاي آموزش سالمت و رعایت بهداشت فردي براي  دانشتوجه به برنامه -

  رابط سالمتمراقب سالمت/ آموزان توسط پایش و مراقبت از سالمت دانش -

  گندزدایی مدرسه بهداشتی و مدون اجراي دقیق برنامه منظور به هاآن و نظارت بر عملکرد خدماتی نیروهايآموزش  -

  رسانی و اصالحیهاي اطالعداشتن ارتباط و تعامل با مخاطبان و مسئوالن نظارتی/ مدیریتی مافوق براي هرگونه فعالیت -

  تهیه و ثبت گزارشات براي پیگیري و رصد نظام مراقبت در مقابل کرونا طبق دستورالعمل هاي ابالغی -

  ي عوامل مدرسه بر واکسیناسیون کامل همه و تأکیدپیگیري  -

  همکاري با ناظران بهداشتی مراکز خدمات جامع سالمت -

  ها به رعایت اصول بهداشت فرديهمکاري انجمن اولیاء و مربیان براي دادن اطمینان خاطر به خانواده ها و ترغیب آن -

  

  یاجتماع يفاصله گذار

 صورت گیردتدریجی به صورت و هاي بهداشتی و حداکثر آمادگی بازگشایی مدارس با ارزیابی.  

o باشد.فعالیت مدارس روستایی و عشایري با رعایت پروتکل هاي بهداشتی، مجاز می  

o اي و متوسطه با رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی مجاز می هاي کارگاهی و مهارتی مدارس فنی و حرفهفعالیت

 باشد.

 در نظر گرفته شودبراي هر نفر  مساحتمتر  2,25و فاصله متر  1,5احتساب ها با تعداد افراد در کالس. 

 کاهش معلم آموز به دانشنسبت  ،ابتدایی و استثناییپایه اول آموزان پیش دبستانی، ضرورت کنترل و نظارت دانش با توجه به

  .یابد

 در تمامی   يمتر 1,5 با فاصله حداقل ،منیآن در فواصل الزم و ا ریدانش آموز و نظا ...نیمکت، کامپیوتر و  ،یدادن صندل قرار

 جهات صورت پذیرد.

  ق سرپرستی، کارگاه ها و مراجعه مثل کتابخانه، پذیرش، اطا بخش هاي پرکارکنان  میتقکاهش مواجهات مس ایجهت حذف و

  .باشد یمالزم  یکیپالست یکیزیاز موانع ف فادهتاس ، ...

  شوداجتناب عمومی  يدر محل ها هرگونه تجمعاز.   

 ویدئوکنفرانس و اجتماعی هايتلفنی و استفاده از شبکه از تماس شود سعی و یابد کارکنان کاهش چهره به مواجهه چهره ،

 .شود استفاده ساختمان هستند،  یک داخل در که کارکنانی براي حتی ،جلسات برگزاري براي تلفن
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 زمان  حداقل باشد، در ناگزیر با یکدیگر ...و والدین،  ،دانش آموز، هنر آموز ،کادر اداري چهره به چهره مواجهه که در صورتی

 .، برگزار شودو وجود تهویه هوایی مناسب متر و با استفاده کامل از ماسک 1,5ممکن و با رعایت فاصله ایمن حداقل 

 شود انجام هاکالس بین مختلف هايزمان در و زمان حداقل در آموزاندانش هايکالس بین استراحت.  

 شود جلوگیري ازدحام و آموزاندانش آمد و رفت زمانیهم از که شود تعیین ايگونهبه مدرسه پایان و شروع ساعت. 

  ،حتی المقدور از ورود و تردد افراد و اشخاص و مراجعات متفرقه به محیط مدرسه جلوگیري در واحد نگهبانی و ورودي مدرسه

 .فاصله گذاري اجتماعی رعایت گردد به نحوي باشد که هاي پاسخگویی از ورودي مدرسهبعمل آید و شیوه

  بر محیط بهداشت و تجهیزات و فضا ایمنی شرایطمتر فضا براي هر دانش آموز،  2,25به منظور حفظ فاصله گذاري به ازاي 

 .شود رعایت ربطذي کارشناسان نظر و موجود هايدستورالعمل اساس

  آموز از قبیل ریاضی، فیزیک، شیمی، گونه مدارس، به دروس نیازمند تعامل بیشتر معلم با دانشآموز در ایندانشساعات حضور

  .شود استفادهمجازي  فضاي بستر از آموزش سایر دروسبراي اختصاص یابد و  ...زیست شناسی، دروس مهارتی و

  تواند از  فضاي حیاط با رعایت استانداردهاي بهداشت محیط، میبرداري ، بهرههستنددر مناطقی که از نظر آب و هوایی مساعد

 .از راهکارها باشد یکی

 استفاده یی جابجا يخودرو برا نیسرنش تی، از نصف ظرفآموزان و کارکناندانشو ذهاب  ابیا سیبودن سروصورت فعال در

  .ردیپذ صورت ییدر جابجا منیا يفاصله گذار تیرعا يو ذهاب برا ابیا يهاسیتعداد سرو شیافزا .شود

 خروج و  ورود ریو مس ها، کارگاهسیاز جمله نمازخانه، سلف سرو یعموم يمتر در قسمت ها 1,5حداقل  منیفاصله ا تیرعا

  .است یالزام

 گذاري اجتماعی در محیطهاي نفره، با رعایت فاصله 15هاي ورزشی فرهنگی، به صورت انفرادي و یا گروه هاي حداکثر فعالیت

 باز بالمانع است. 

 طبق دستورالعمل ضمیمه می باشد.   ،فعالیت مدارس شبانه روزي واجد خوابگاه 

 هاي آموزان در شرایط گروهارائه خدمات آموزشی در مدارس استثنایی، پیش دبستانی و اول ابتدایی به دلیل قرارگرفتن این دانش

 یبهداشت پروتکل تیرعا با ییاستثنا مدارس یتوانبخش يهاتیفعالپذیر، ترجیحاً به صورت غیر حضوري انجام شود. آسیب

 .است بالمانع یدرمان و یخدمات مراکز

  

  یمراقبت و بازتوان ،يغربالگر

  

  19-دیکوو يریگ در همه دانش آموزان و کارکنان مدارس يغربالگر .1

  :ردیانجام پذ ریز يهاتی، فعالمدارسبازگشایی از  شیپ ،است  الزم

  به مدرسهبه بیماري واگیر  یا مشکوك دانش آموز مبتال نفرستادن مورددر  هاآن بودن متعهدوالدین براي به آموزش الزم 

   شود.انجام 

 امات داق ،آموزان و کارکناندانش الئم بیماري در بین عدر صورت مشاهده  مراقب سالمت مدرسه/ رابط بهداشت الزم است

 .را انجام دهندالزم بهداشتی 

  برنامه  ،سالم افراد از هاآن جداکردن و بیمار یا مشکوك به بیماري براي کنترل ورود احتمالی کارکنان مدرسهالزم است

 .کند تعیینفوق  آموزاندانش سرپرست یا والدین به رسانیاطالع براي ايشیوههمچنین و  ی داشته باشدمشخص

  ترجیحاً به از نظر وجود عالئم بیماري (معلمان و سایر کارکنان، آموزان، دانش يو همهروزانه در بدو ورود به مدرسه و

 غربالگري شوند. روش مراقبت سندرومیک)

 مدرسه در سامانه هاي مراقبت از کرونا، نسبت به ثبت و گزارش مبتالیان اقدام نماید و در صورت نیاز به تصمیم گیري با 

 کارشناسان ناظر بهداشت، مشورت نماید.
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  ریپذ بیآس يها مراقبت از گروه . 2

دارند، در نظر گرفته  قرار عارضه دار 19 -دیکوو يماریمعرض ابتال به ب که در ي، به عنوان افرادپزشک معتمد یبا گواه ریگروه ز سه

  :شده است

  

   :يا نهیزم يماریبا ب مارانیب -الف  گروه

 یتنفس يهایماریب ،وابسته به انسولین ابتید ،باال فشارخونهاي کلیوي، هاي کبدي، بیماريبیماري، یعروق -یقلب يماریب

   .(شاخص توده بدنی) BMI  <40 - آسم مقاوم به درمان ،يا نهیزم

  

  :یمنیبا نقص ا مارانیب -ب گروه

 – یدرمان یمیش - دو هفته از شیدر روز ب زولونیپردن میلی گرم 12,5 از شیببه میزان  دیکواستروئیتحت درمان با کورت

   اعضاء وندیپ -  های میبدخ

  

کودکان ذهنی و اوتیسم  ،محدودیت بینایی شدید ،هاآموزان مبتال به فلج مغزي با ناتوانی حرکتی در دستدانش -مادران باردار  -گروه ج 

  .و چند معلولیتی که توانایی خود مراقبتی مستقل مثل شستن دست ها و نگهداري ماسک ندارند

  

(در خصوص کارکنان آموزش و پرورش با  .ریزي گرددبه صورت غیرحضوري و مجازي برنامه ان و کارکنان فوق ترجیحاًآموزدانش فعالیت

  .د)باشنظر کمسیون پزشکی فرهنگیان می

  

 19 -دیبا سابقه کوو نیدر شاغل یبازتوان . 3

براي بازگشت به مدرسه الزم دوران درمان و نقاهت،  یپس از ط ،19 -دیکوو يماریبه ب مبتال آموزان و کارکنان مدارسدانش -

  .دنریقرارگمعتمد ادارات مناطق/ شهرستان یا مراکز جامع سالمت پزشک  یابیمورد ارزاست 

بر عالئم بیماري کرونا) تحت هر شرایطی تأکید داراي عالئم بیماري (با معلمان و سایر کارکنان آموزان/ ورود و یا حضور دانش -

 .باشدبه مدرسه ممنوع می

  یید پزشک معتمد آموزش و پرورش می باشد.أشرایط و میزان استفاده از استعالجی کرونا براي کارکنان و معلمان مدرسه با ت -

  

 و کار طیسالمت مح یکنترل اقدامات .1

  يبهداشت و حفاظت فرد .1

 دیکن زیپره گریکدی و بغل کردن  یرو بوس ،دست دادن از.  

  شودداده افراد الزامی است و نحوه استفاده صحیح از آن توصیه و آموزش استفاده از ماسک براي همه.  

 افراد ملزم به استفاده از وسائل شخصی می باشندي همه.  

 ژل الکل یا از محلول مایع و استفاده صابون و تمیز آب با و مکرر دست مرتب شستشوي هايدستورالعمل باید مدرسه 

 با پایه الکل محلول یا ژل، امکان صورت در .کند اعمال آموزاندانش و کارکنان، معلمان براي را دست کنندهضدعفونی

 .داده شود قرار درس هايکالس همه در را دست کنندهضدعفونی

 ند؛یماسک و دستکش استفاده نما ،یاز لباس حفاظت دیدر هنگام نظافت با یخدمات يروهاین   

 در صورت داشتن دفتر  د؛یچهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کن صیتشخ ستمیاز س حاًیترج اب،یثبت حضور و غ يبرا

  .امکان ضدعفونی فراهم گردد ،حضور و غیاب
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 د؛ییدستکش استفاده نما ای يآسانسور، از دستمال کاغذ يها تماس با دکمه يبرا  

  آرنج  یداخل قسمت که دستمال وجود نداشت از یدر صورت،  شود. ستفادها يستمال کاغذداز  سرفه کردن ایهنگام عطسه

  ؛دیموقع سرفه و عطسه استفاده کن

 شود؛ يخوددار یضدعفون ایو دهان قبل از شستن  ینیها با چشم، بتماس دست از   

 ضرورت دارد؛ منیفاصله ا تیو رعا یمهر و سجاده شخصها استفاده از نمازخانه در   

  توسط دانش آموزان ممانعت گرددبه ویژه از همراه داشتن موبایل و وسائل الکتریکی غیرضروري.  

  بدن و مستعد نمودن افراد  یمنیا ستمیس فیآن بر تضع ریثأت لیبه دل و هرگونه مواد دخانی اتیاستعمال دخانممنوعیت

  ؛توسط والدین و مراجعین گوشزد گردد ،روسیو به در ابتال

 دوش گرفته  (در صورت امکان) بزرگتر هايمدارس و مجتمع در سطح ژهیبه و ییبعد از گندزداهاي خدمات کارکنان قسمت

 .نمایند را تركمدرسه از لباس کار  ریغ یبا لباسدر هنگام خروج و 

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

 شود فراهم آموزان دانش براي آشامیدنی سالم آب محروم مناطق در. 

 کنند استفاده ماسک از هاي ایاب و ذهاب عمومیصورت استفاده از سرویس در آموزاندانش. 

 وایت ماژیکگچ/  آموزاندر صورت امکان، دانش .آموزان جدا باشدگچ و یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلمان و دانش 

 .باشند به همراه داشته شخصی برد

 ًباشند داشته همراه به دستمال کاغذي و مصرف باریک کاغذي آموزان لیوانمعلمان و دانش ترجیحا. 

 تا حد امکان کمترین وسایل را بین خانه و مدرسه جابجا کند آموزاندانش حاًیترج.  

 کنند استفاده ماسک از باید مدرسه در حضور زمان مدت در آموزانو دانش کارکنان و معلمان يهمه. 

 هاي کار عملی و آزمایشگاهی خودداري شوداتاق کپی، اتاق آبدارخانه، هاي خاص مدرسه از قبیل دفتر،از تجمع در محیط. 

 شود روزآوريبه و کنترل مدارس سرایداران و مستخدمین سالمت گواهی. 

  

   ییبهداشت موادغذا  .2

 ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس تعطیل می باشدهرگونه فعالیت بوفه.  

 آموزان و کارکنان مدرسه در مدرسه مجاز نمی باشدسرو غذاي گرم براي معلمان، دانش.  

  به آبدارخانه مدرسه مجاز نمی باشدمتفرقه تردد افراد.   

 جداً فروشنده، یا و آموزاندانش توسط مدرسه در شده تهیه یا و خانگی هايساندویچ و غذایی مواد کردن دست به دست از 

 .شود خودداري

 شسته آن بطري مصرف از قبل کهآشامیدنی  هاياز آب ترجیحاً .شود توصیه بیشتر مایعات از استفاده آموزاندانش به 

 .کندمی بدن مناسب ایمنی حفظ و سموم دفع به کمک فراوان و کافی اندازهبه مایعات نوشیدن .کنند استفاده، استشده

 به طور کامل و بر اساس اصول بهداشتی شستشو شده و پوست آن گرفته شود میوه، باید مصرف صورت در. 

 شود خودداري باز و ايفله غذایی مواد خرید از. 

 شود ممانعت مدارس در غیره و کالباس، سوسیس مثل شده فرآوري یا کنسروي هايفراورده هرگونه مصرف و یا توزیع از. 

  

  تجهیزات بهداشت ابزار و .3

  گندزدایی:

آموزش الزم ارائه  ،دارس تهیه گردد و به نیروي مسئولم ي سطوح داراي امکان تماس زیاد درهمه گندزدایی مدون برنامه -

 .گردد
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 .آماده سازي مدرسه براي شیفت بعد در نظر گرفته شود راي گندزدایی وبزمان مناسب  در مدارس دو شیفته، -

 جهت الزامات دیگر از ...و کاغذيدستمال، ماسک، دستکش، مایع صابون، کنندهضدعفونی مواد ايهفته 2دپوي حداقل و تأمین -

  .باشدمی بازگشایی مدارس

 .اطمینان حاصل شود گندزدا و از ایمنی محل دپوي مواد ضدعفونی کننده -

   .شوند ییبعد از هر بار استفاده گندزدا زاتیو تجه لیوسا ،و بازي یورزش يهاصورت وجود سالن در -

   .است يمصرف ضرور کباری/یشخص یبهداشت لی، استفاده از وساسالن ورزشی رختکن و حمام در -

  .انجام شود راهروها نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و هیدست ها با پا کنندهیمواد ضد عفون يصب ظروف حاون -

  س،یسرو سلف يها یو صندل زیم،خدمت، مبلمان، تخت يزهایم رینظ ،تماس مشترك يسطوح دارا نظافت به صورت مستمر -

ها و سایت کامپیوتر، کارگاه ها، راهروها، سالن اجتماعات،اتاق ،یبهداشت يهاسیسرو کمدهاي وسائل، ها،رهیراه پله ها، دستگ

  انجام شود.  ...و  و حیاط ر محوطهتجهیزات د

بدو ورود و خروج  گندزدایی مشمول  ....موزان استثنایی شامل ویلچیر، عصا، وسائل توانبخشی و آکلیه لوازم شخصی دانش -

  .باشندمی

  .ردیانجام گ ییگندزدا و ندهیمرحله شو نیب یاختالط چگونهیه دیبوده و نبا گریکدیجدا از  ییمرحله نظافت و گندزدا دو -

 زیبهتر هواکش ن هیتهو ها باز گذاشته شوند و جهت از افراد بوده و درها و پنجره یخال دیها باو نظافت، سالن ییگندزدا هنگام -

  .روشن باشد

  .)ابدی یم کاهش ساعت 24محلول پس از گذشت  ییکارا(و استفاده شود  هیروزانه ته دیکلره با يگندزدا يهامحلول -

 روزانه ییشستشو و گندزدابراي  فتیمصرف در طول ش کباریها و استفاده از ماسک مرتب دست يشستشو يالزم برا امکانات -

  .شود فراهم دیپرسنل مسئول نظافت با يلباس کار برا -

  .شودوجود دارد استفاده  یکه امکان آلودگ ییهامکان ییگندزدا يمخصوص فقط برا یت از -

 یکار مناسب و مقاوم در برابرخوردگ لباس شامل ماسک و يحفاظت فرد لیوسا از دیافراد مسئول نظافت در هنگام نظافت با /فرد -

  .ندیستفاده نماا

  .)دیده حرکت چیرا به صورت مارپ یت( دیبرسان انینقطه مقابل به پا اینقطه آغاز و در طرف  کیرا از  نظافت -

- "ر"چند  يدارا دیبا شودیاستفاده م رهیها و غها و سالننظافت کف اتاق يکه برا "ییهای تیاضاف "س "   .باشند 

   .شسته شودغ در آب دا ستیبایم ،یها، دستمال نظافت و تاز استفاده از پارچه پس -

   . دیبعمل آ یالزم در ارتباط با برق گرفتگ يهااطیاحت ییهنگام گندزدا در -

آالت خشک  نیماش و زاتیتجه تیکار شسته و به روش مناسب بسته به ظرف انیبعد از پا ییآالت گندزدا نیو ماش زاتیتجه -

  .گردند

  

  بهداشت ساختمان  .4

 :تهویه  

  .درجه باشد 45، پنجره بازشونده به میزان کالسدرصد از مساحت سطح 20حداقل  -

   .گرددباز باشند، فراهم می السطرف ک 2ها در بیشترین تهویه طبیعی در زمانی که پنجره -

  



 

٦ 
 

  
اي که اتاق  به نحو مؤثري خارج شود، بگونههاي تولید شده در هر یندهالس شده و آالهواي تمیز باید به طریق مؤثر وارد هرک -

  .هاي منتقله از هوا بین افراد حاضر در فضاي داخلی گرددمانع از انتشار عفونت

  .فراهم گردد کالسدر در ساعت  هوا ضیبار تعو 6شرایط بگونه اي فراهم شود که امکان حداقل  -

   .باشد کالسهاي مکشی باید متناسب با مساحت سطح تعداد فن -

  .جهت خروج هوا باز باشند ددرص25ها به میزان ها و درب، پنجرهياز کولر آبی و گاز تفادهاس ورتص در -

   .استفاده شود یسقف پنکه ایتوان از پنکه می کالسبه منظور افزایش حرکت هوا در داخل  -

   .ورودي از هواي آزاد تأمین شوداي تنظیم شود که حداکثر جریان در صورت استفاده از سیستم تهویه مطبوع، سیستم بگونه -

 .دقیقه باز باشد 10ها تهویه شود و پنچره ها به مدت هر یک ساعت یکبار هواي کالس ،در صورت نیاز به وسائل گرمایشی -

  .ه باشندتآموزان حتی المقدور با پوشش کافی در کالس حضور داشدانش

 مناسب و مستمر هیبه منظور تهوها سالن يهااز هواکش و بازگذاشتن درها و پنجره استفاده -

  .شود انجام یبهداشت يهاسیاقامت و سرو يهامناسب محل هیتهو  -

  .مناسب باشد اتاقک آسانسورها داراي تهویه فعال و -

  

 هاي بهداشتیسرویس:  

  .گردد هیتعب یبهداشت يهاسیها و سرودر توالت يو دستمال کاغذ عیصابون ما یکش لوله ستمیس - 

 .در هوا پخش نشوند هاکروبیتا م دیدر آن را بگذار ،یتوالت فرنگ فونیس دنیاز کش قبل -

 اساس بار در انتهاي کار مدرسه یا انتهاي نوبت برمدرسه و یک کار ساعات طول در بار دو حداقل روزانه ها،توالت و هادستشویی -

  .شوند گندزدایی شدهابالغ هايدستورالعمل

  .مجزا باشد دیبا یبهداشت يهاسیسرو یینظافت و گندزداها و وسائل دستمال سطل، -

آنها را به حالت  ،هاي بهداشتیسرویس ،ساختمانخروجی  هاي ورودي و رهیها با در و دستگدست میکاستن از تماس مستق جهت - 

  .گرددسهولت تردد از جک و آرام بند درها استفاده  يبرا ای )درصورت امکان( .و یا مجهز به پدال باز شونده باشند باز مهین

  

 پسماند: 

 یدار پدالبدر يهاطلدر س یتبهداش وهیبه ش ماندهاپس دفع -

 یکیپالست يها سهیدر ک ماندپس يجمع آور یتمالحظات بهداش یتمام تیرعابا و دفع پسماند  يآور جمع ئولمس نلپرس -

  .را در دستور کار قرار دهند فتیمحکم در آخر هر ش
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 ،آبسرد کن ها: آبخوري و آب آشامیدنی  

  ( موارد داراي پدال یا چشم الکترونیک بالمانع است) .صورت موقت به ي سنتی ها و آب سردکن هايآب خور حذف  -

 عیتوز ستمیدر کل س در لیتر گروم میلی0,8تا حداکثر  0,5 ماندهیحداقل کلر آزاد باق زانیمتوسط ناظران ( ماندهیغلظت کلر باق شیپا -

  .)حفظ گردد

کارشناسان مرکز ی توسط اکلیاشرش ای يگرماپا فرمیبه کل یاز عدم وجود آلودگ نانیاطم يبرا یدنیآب آشام یکروبیم تیفیک شیپا -

  بهداشت

  

  : پیوست ها

 چک لیست ارزیابی آمادگی و عملکرد مدرسه در رعایت پروتکل هاي بهداشتی -

 هاي مدارس شبانه روزي بهداشتی خوابگاهپروتکل  -

  ) سالمت کمیته ( کرونا بیماري مدیریت اي مدرسه کمیته وظایف -


