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 بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی

 دانش آموزان نیوالد

 ست. اطم  ینکته مهم فرزندتان یماریدر مورد ب شما  یخود اظهار ش   دا نانیا   ازمندین اوکه  یصورت  درد یشته با

است    یزم و ضرور النخواهد کرد.  دایپ و مدرسه  یلیاز نظر تحص  ی، مشکل است در منزل  یاستراحت و جدا ساز  

سامانه  فرزندتانو هم  شما که هم  سه روز  ثبت   www.salamat.gov.ir در  بار در   2) کبارینام نموده و هر 

 کنید. یروزرسان و به لیتکم را زارفا ، مجدداً نرم(طول هر هفته

 ئم درالاز ع کیدر صررورد داشررت  هر   و شرریدمطلع با (نفس یسرررفه، ت ، تن ) 19-دیکوو یماریئم بالاز ع  

 د.یکن یبه مدرسه خودداراو رستادن فخانواده، از  یاعضا دی ر ای فرزندتان

 خواهد بود. پزشکی به گواه طبوده، منو یماریبه ب المبت ایکه مشکوک و  فرزندتان سهربازگشت به مد 

 در مدرسرره حاضررر    دینبا ئمالع روز پس از بهبود 14، حداقل تا 19-دیکوو یماریبه بفرزندتان  الدر صررورد ابت

  .پزشک خواهد بود یبه گواه ط. بازگشت به مدرسه منودشو

    فه ندارد بهتر است سر ایمانند ت   یمتالع چیفرزند شما ه اگر. دیاگر فرزندتان سالم است، او را به مدرسه بفرست

سه برود  ص  که  یم ر ا ،به مدر شت  هیتو صوص یی هااخطار ای یعموم یبهدا شر        درخ سه منت ضور در مدر عدم ح

 شده باشد.

 تا بر استرس خود غلبه کند دیبه فرزندتان کمک کن. 

 .به فرزندتان گوش زد کنید از لحظه خروج از خانه تا بازگشت حتما ماسک بزند 

 و در   گذردیکه چه م دییبه او ب و د؛یفرزندتان به او بده یعاد متناسرر  با گروه سررن الآنچه رخ داده، اط درباره

انجام دهد، مثال واضررح و  یماریبه ب الاز ابت  رانیمحافظت از خود و د یبرا تواندی م که آنها ییکارها حیتوضرر

 .دیشفاف بزن

 دیاست، او را به مدرسه نفرست ماریو اگر ب دیکن شیفرزندتان را پا یمتالس. 

 دیآن ها باش یال و نه،یزم  یو در ا دیرا به فرزندتان آموزش ده حیصح یاقداماد بهداشت.   
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 ادیمعلمش مطرح کند و احسرراسرراتش را بروز دهد.. به  ایرا با شررما و  شیکه سرروالها دیکن  یفرزندتان را ترغ  

شته  ش       یمتفاوت یهاکه فرزند شما ممک  است واکنش   دیباش  دا شته باشد؛ صبور با سترس دا و او را درک   دیبه ا

 .دیکن

 ستا   دیتوانی چطور م دیو بپرس  دیبا مدرسه هماهنگ کن  شتر یعاد بالاط افتیدر یبرا   یاز اقداماد مدرسه در را

 (.رهیو غ انیو مرب ایانجم  اول قیزطر)ا دیکن یبانیآموزان پشت دانش یمنیو ا متالس حفظ

 انتخود حاًیو ترج نیداستفاده نک  سیسرو  ایو  یعموم هینقل لیاز وسا  مکاناالی ، حتفرزندتانو ذهاب  ابیا یبرا  

به صورد    یمنیاصول ا  تیبا رعا ک،یواصل نزد فو در  یشخص   هینقل لهیواصل دور با وس  فدر  او یینسبت به جابجا 

 کنید.اقدام  اده،یپ

 نفر جز  2)حداکثر  سیدر سرررو م یاصررله اف تیو ذهاب، رعا ابیا یها سیدر صررورد عدم امکان حذف سرررو

بر اسرراس   ها سیسرررو ییگندزدا اصررول تیو راننده موظف به رعا بودهی ( الزامیخودرو سرروار کیدر  راننده

 .است یغالاب یهادستورالعمل

  شود. تیرعا نانیمتر سرنش 1صله حداقل فابه  طحظاد مربوالم دیو ذهاب با ابیا یها سیسرودر 

      سرو ستفاده از  صورد ا ست در  ستفاده       یو ذهاب عموم ابیا یها سیدانش آموزان بهتر ا از ماسک و دستکش ا

 کنند.

 خانه  یعمومی ضررافبه  او با لباس مدرسرره شرردناز وارد و  بشرروییدروزانه  فرزندتان،لباس مدرسرره  مکانی احت

 کنید.خودداری 

 ش   الاط شته با شت  اط  یبرا. دیعاد به روز و موثق دا مانند   یکرونا به منابع معتبر یماریعاد به روز درباره بالدا

  شوند ی که دهان به دهان نقل م یعاتیشا و  اد نادرست الع. نسبت به اط دیکن مراجعهوزارد بهداشت   وب سایت 

 .دیباش اریشهشوند،  یپخش م یمجاز یفضا در ای

 وزارد بهداشت  ادیشکا ییسامانه پاسخ و» 190شماره تلف  با  یبهداشتو گزارش عدم رعایت نکاد  مالاع برای

 ب یرید.تماس  «ی،درمان و آموزش پزشک
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 آموزان دانش

   شرایط همه گیری کووید ساس ناراحت    یعیطب 19در  ست که اح شته      ایترس  ،یسردرگم  ،ین ران ،یا شم دا خ

ش  س  می توانیم و میست ین که تنها یم. بدانمیبا  ای  یاز والد یکیال مث) یمصحبت کن  ،میکه به او اعتماد دار یبا ک

  یمنیمت و االدر حفظ سرر یشررترینقش ب میتوان یم ،میکه دار یاحسرراسررات . با صررحبت کردن درباره(ها معلم

 م.یداشته باشمان  و مدرسه مانخود

 و از منابع میریب  ادی یماریب  یدرباره ا یمدهفرصرررت  مان، به خودیمرا مطرح کن میکه در ذه  دار یتاالسرررو 

 .میکن افتیعاد درالاط معتبر

 یممحافظت کن  رانیو د ماناز خود 

o یم.یبشو هیثان 20خود را مرتباً با آب و صابون به مدد  یدستها 

o .از لحظه خروج از خانه تا بازگشت، حتما ماسک بزنیم 

o  م.یکه به صورد خود دست نزن یمداشته باش ادیبه 

o یم.به صورد مشترک استفاده نکن  رانیخود را با د یدنیبشقاب و قاشق و چن ال، غذا و نوش وان،یل 

 یم.باش شرویو جامعه پ ماناده مدرسه، خانومت خود، الدر حفظ س 

o ستان  میری یم ادی یماریاز ب یریش  یآنچه درباره پ صوص با کودکان کم  و به مان را با خانواده و دو   خ

 یم.، به اشتراک ب ذارماناز خود تر س 

o شت  تیدر رعا سرفه   ینکاد بهدا شو     ایعطسه کردن در دستمال    ایاز جمله  شست دست   یآرنج خود و 

 .کم س  خانواده یاعضا یخصوص برا ، بهیمباش ال و ها،

  ضا   رید ای  یبه والد ،میکن یم یماریاگر احساس ب ست کن  یمسرپرست خود ب و   ایخانواده  یاع که  یمو درخوا

 .میبمان در خانه

  یم.نخر یاز بوفه خوراکو  یمتعارف نکنرا به همکالسی هایمان  یخوراکدر مدرسه 

  ندهیم.دست به آنها و  یریمدر آغوش ن خود را دوستان 

 کنیم تیرعا در نمازخانهرا  م یو فاصله اکنیم استفاده  یاز مهر و سجاده شخص. 
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 یمآن شسته شده، استفاده کن یبطر یشده که قبل از مصرف رو یبطر از آب. 

  یم.رف و دستمال به همراه داشته باشمص کباری یکاغذ وانیلدر مدرسه 

 یمبه همراه داشته باش یبرد شخص تیوا کیماژیا  در صورد امکان، گچ. 

 یم.یاستفاده نما خود یشخص ریاز لوازم تحر 

  خانه و مدرسه جابجا    یرا ب لیوسا   یتا حد امکان کمتر دیبا ب ذاریم.در مدرسه   مان را لیوسا  در صورد امکان

 یم.کن

 نکنیم.تجمع  ،یش اهیآزما و یکار عمل یاتاق ها ،یتر، اتاق کپفد لیخاص مدرسه از قب یها طیدر مح 

 کنیم. یجدا خوددار مان یخان  یها چیساندو ویی دست کردن مواد غذا از دست به 

 ستفاده   شتر یب عادیاز ما ستفاده         یبطر مصرف  که قبل از یمعدن یهاآب حاًی. ترجکنیما ست، ا آن شسته شده ا

 .کندی مکمک بدن  یمنیسموم و حفظ ا عفد راوان بهفو  افیاندازه ک به عادیما دنی. نوشیمکن

   پوست آن قبل از مصرف   و وییمش میوه را ب یبه طور کامل و بر اساس اصول بهداشت    دیبا وه،یدر صورد مصرف م 

 یم.ری را ب

  در و پنجره های کالس را نبندیم( دارد جریانکالس در هوای تازه توجه کنیم که(. 

         در صرورد مشراهده فردی در مدرسره که عالیم سررماخوردگی مانند سررفه و یا سرایر عالیم تنفسری دارند، به

 دهیم.  اطالع مسئولی  مدرسه 

 

 

 

 

 

 


