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 تحصیلی مدارس  به کار( پیش از شروع  الف

نظام و دانش آموزان،  ، کارکنانداشته باشدآگاهی و تسلط  شرایط سالمتی کادر آموزشیبر  باید به صورت روزانه . مدرسه۱

 به اداره مسئول گزارش دهد. را اجرا کرده و ۱»گزارش روزانه« و »گزارش صفر« 

 هایو مهارتآگاهی های  و به آموزشاجراء کرده برای تمامی کارکنان و کادر آموزشی   نظام پیشگیری و کنترل را. مدرسه ۲

 و غیره بپردازد. )ضدعفونی( زداییمراقبت شخصی و میکروب

انجام دهد و با باز کردن ح وسطزدایی پیشگیرانه عملیات میکروبرس به نظافت تمام و کمال پرداخته، امد ، قبل از شروع .۳

 را انجام دهند.ه تهویه هوا ها بپنجره

اید ب  پس از بازگشت  اند، دهش  ارکنان و دانش آموزانی که از منطقه سکونت و تحصیل خارج. تمامی کادر آموزشی، ک۴

 توانند به مدرسه بازگردند.می  شوند، پس از طی این دوره    قرنطینه خانگیروز    ۱۴

اجناس پیشگیری و مایع دستشویی، مایع ضدعفونی کننده دست، ماسک، دستکش، مایع ضدعفونی و دیگر انبار برای ذخیره . ۵

 آماده شود.کنترل 

 
ی گزارشات تا گزارش کنونی، حتی اگر وضعیت جدیدی پیش ی زمانی اولین گزارش در برگهشود که از بازهنظام گزارش صفر« به نظامی گفته می»  ۱

شود و هدف توسط مسئول ذی ربط مشخص می اتی بین گزارش« )صفر( نوشته شود. زمان گزارش و فاصله۰ی گزارشات »نیز باید در برگهباشد نیامده 

 م. -از این کار تسلط و آگاهی بر جدیدترین اوضاع است. 

 یکرونا یروساز و یناش یهذات الر یدمیاپ  یو کنترل همگان یشگیریپ  یسمدر پاسخ به مکان ینچ یدولت یشورا یشپ  چندی

نموده  یحرا چاپ و توض «طبق قانونبر  یدجد یاز کرونا یناش یهذات الر یدمیاپ  علمی و کنترل یشگیریپ  دقت در»  ید،جد

منتشر  کز آموزشیدر مرا یدجد یکرونا یروساز و یناش یه و کنترل ذات الر یشگیریپ  یهامهارت  حطر یزن یمهو در قالب ضم

 یپس از شروع ترم به همراه نحوه یبهداشت یها، مراقبت کز آموزشیمرااز شروع ترم  یشپ یبر آمادگ یهطرح با تک ینکرد. ا

را ارائه  یانتظارات فن یره،شدن و غ  لودهمشکوک به آ یهاآمدن نشانه یشدر صورت پ  یفور یازهایبرآوردن ن یبرخورد برا

 .داده است



 

 

بیماری را از خود نشان   عالئم  در صورتی که فردی تب یا دیگر،  برپا شود  در مکانی نسبتاً مستقل  اتاق قرنطینه موقتالزم است  .  6

 داسازی و قرنطینه موقت صورت گیرد. ج داد، فوراً

باشد،   و واضح  مشخصکاری  ، نظام  دکنن  تنظیم  را    پیش طرح رسیدگی فوری به نیازهای پیشگیری و کنترل اپیدمیمدارس، .  7

تمرین برگزار شود، مدیر مدرسه اولین مسئول پیشگیری و کنترل اپیدمی های آموزش و  دوره  ،ودهای فردی مشخص شمسئولیت 

 در این واحد است.

 

 شروع ترم تحصیلی مدارسپس از    (ب

، کارکنان  وضعیت سالمت  بررسیتقویت نظام  ،  کارکنان و دانش آموزان  ی،کادر آموزش  یسالمت  یطشرا  آگاهی و تسلط روزانه بر  .8

به   تهیه و ارائه گزارش »گزارش صفر« ونظام »گزارش روزانه« و  اجراء ،در دو نوبت صبح و ظهر و دانش آموزان کادر آموزشی

 .اداره مسئولمدیر 

حوادث غیر  های ناشی از  گذاری شده تا از آسیببه طور واضح عالمتشود،    به طور مناسبی نگهداری  کنندهاز مایعات ضدعفونی.  9

ثر مؤ)فردی( باید اقدامات مراقبت  کاربرونی، عفضد عملیات. هنگام جلوگیری شودتش سوزی و .. خورده شدن یا آمترقبه مانند 

 را اتخاذ کند.

ها ، سالنآزمایشگاه،  ، کاری )مانند کالس، خوابگاه، کتابخانه، تحصیلیهای زندگیهرنوع از مکان  اهمیت ویژه به نهویه هوا در    .۱۰

 و صورت بگیردهر روز باید حداقل سه بار تهویه ، (سلف، دفتر اساتید و آموزش، سرویس بهداشتی و غیرههای ورزشی، و زمین

توان از سیستم تهویه هوا  ، همچنین میباز شود هاامکان برای تهویه هوا پنجره تا حدها ، در کالسدقیقه باشد ۳۰هر بار حداقل 

تازه، خروج  هوای ورود کافی بودن، بایست از امن بودن سیستم تهویه دستگاه تهویه هوا، می در صورت استفاده از  کرد.استفاده 

 .اطمینان حاصل کردهوای تهویه شده به سمت خارج از ساختمان 

، سلف و ، کتابخانهخوابگاهپاکیزگی و ضد عفونی کردن سطح اجسام، باید نظافت و پاکیزگی محیط کالس، افزایش توجه به  .۱۱

های راه پله، ، نرده آب ی درها ، شیر. برای دستگیره عفونی و ثبت کردضد دفعات  ممنظ به طورها را حفظ کرد و دیگر مکان

توان از ها باالست، می،  تجهیزات بدنسازی داخل باشگاه و اجسامی که تعداد دفعات تماس با سطح آنهای خوابگاهحفاظ تخت

مرطوب برای    یا دستمال(  ۵۰۰mg/L～۲۵۰گرم بر لیتر )  میلی  ۵۰۰الی    ۲۵۰  مؤثر  دارای کلرحاوی کلر  مواد ضدعفونی کننده  

 .عفونی استفاده کردضد

شود دانش ، توصیه میرا ضدعفونی کند  های خودشوسیله  بایدهر فرد    :اخوریعفونی وسایل غذ  پاکیزگی و ضدتوجه ویژه به    .۱۲

دقیقه با جوشیدن یا  ۱۵اخوری به مدت شستن وسایل غذاخوری ، وسایل غذاخوری خود را بیاورند. بعد از آموزان وسایل غذ

 حاوی کلر یعفونی کنندهمواد ضد  آن را در  توان. هم میزدایی استفاده کردتوان از قفسه گندگردش بخار استریل شود، یا می

 را شست.  مواد ضدعفونی کنندهیست ته مانده های  با، بعد گندزدایی میدقیقه خیساندبه مدت سی     ۲۵۰mg/L  مؤثر  دارای کلر

برای ضدعفونی کردن یا خیساندن وسایل بهداشتی   ۵۰۰mg/L مؤثر دارای کلرحاوی کلر ی . باید از مواد ضدعفونی کننده۱۳

  .استفاده کرد، بعد از سی دقیقه خیساندن، با آب شسته شود

، در مدارس هر چهل الی چهل پنج نفر یک روشویی ندک. مطمئن شوید ابزار سرویس بهداشتی در مدرسه بدون مشکل کار می۱4

ضدعفونی اختصاص داده شود، در صورت وجود شرایط از وسایل مخصوص ، مایع دستشویی و صابون وغیره برای   /. متر6با طول  

 شود.اعم از شیر چشمی و ظرف مایع دست شویی چشمی برای ضدعفونی استفاده 



 

 

سته بندی زباله به خوبی ، زباله ها به موقع جمع آوری و پاکسازی شوند و ابزار حمل و ده تفکیک زباله ها اهمیت داده شودب  .۱۵

عملیات های منظم در زمان ۵۰۰mg/L مؤثر داری کلرحاوی کلر ی از مواد ضدعفونی کننده با استفاده توان، میتمیز شود

 ضدعفونی را انجام داد.

 .به هنگام تدریس ماسک بزنند  معلمانشود  . توصیه می۱6

استفاده از  از ، قبل و بعدغذااقدامات بهداشتی را انجام دهند، قبل از خوردن  به طور جدی دانش آموزان و.کارکنان آموزشی ۱7

های مدرسه و ابزارهای عمومی، بعد ر،  کامپیوت، بازگشت از محیط بیرون، استفاده از ابزارهای بدنسازیزباله ، بعد از لمستوالت 

با اشیای  تماس، بعد از شوند(هایی که به راحتی آلوده می)ارگان ی حساس بدنهاو ارگان مالش چشم قبل از از لمس حیوانات،

در هنگام شستن دست باید از صابون یا مایع دستشویی استفاده کرد، در هنگام شستن  وها را شست بایست دستآلوده، می

  .توان از ژل ضدعفونی دست استفاده کردمی ها رعایت شود، همچنیندرست شستن دست بایست قواعدمی

 ثبت شده،های مرخصی درخواستو ها، خروج و بازگشت زود هنگام غیبت های ناشی از بیماری تقویت شود.مدیریت غیبت .۱8

 و گزارش داده شود. شده گیریپیپرس و جو و و دانش آموزان های ناشی از بیماری کادر آموزشی، کارکنان در مورد غیبت

 در مقیاس بزرگ خودداری شود.  هااز برگزاری فعالیت  .۱9

های برگزار شود. روش های الزمها همایش در خصوص پیشگیری و مراقبت آموزشی، دانش آموزان و خانواده  . برای کارکنان۲۰

در  .های خوب آموزش دهیدینه کردن عادتش و نهادها را برای پرورو آن به دانش آموزان نشان دادهدرست شستن دست را 

 استفاده شود. آستین لباس برای پوشاندن بینی و دهانیا هنگام سرفه یا عطسه از دستمال کاغدی 

 

 مشکوک  یهانشانهبه    یفور  رسیدگی  نحوه  پ(

 ینی،ب  یزشو آبر  یگرفتگ  ی،همچون تب، سرفه خشک، ضعف و خستگ  ییهانشانه  یدارا   یو ادار  ی. اگر کارکنان بخش آموزش۲۱

شده مراجعه کنند. الزم   یینتع  یهایمارستانمربوطه گزارش داده و به ب  ینبه مسئول  یعاًمراتب را سر  یدگلو درد و اسهال باشند با

 یخوددار یدبا یعموم یهنقل یلوسا یرمثل اتوبوس، مترو و سا یعموم یهنقل یلاز وسا ستفادهبه ذکر است که تا حد امکان از ا

 ( استفاده شود. یاستاندارد )مانند ماسک جراح یبهداشت یهااسکاز مباید  یرشود و در مس

گلو درد و اسهال  ینی،ب یزشو آبر یگرفتگ ی،مانند تب، سرفه خشک، ضعف و خستگ یی. اگر دانش آموزان دچار نشانه ها۲۲

 مدرسه گزارش داده تا اقدامات الزم انجام شود. ینبه مسئول یعاً سر یدشوند با

به  یعاً سر یدبا، دانش آموزان یاکارکنان  ید،اسات ینکرونا در ب یروساز و یناش یهذات الر یماریب ی. در صورت وجود احتمال۲۳

افراد   یبرا  شرایط،  یتریکنند تا با مد  یمربوطه همکار  یو کنترل گزارش دهند و با بخش ها  یماریاز ب  یشگیریپ   ی مسئولاداره 

 .یایدن یشپ  یمشکل یکشاننزد

مشکوک مطلع شوند تا  ینشانه ها یرهمچون تب، سرفه خشک و سا ییاز نشانه ها یدبا یو جمع یعموم ی. در رابطه با زندگ۲4

 الزم برسند. یبه آگاه

 یتوضع  یانو دانش آموزان مدرسه( را در جر  یادار  یآموزش  ین)مسئول  یمارانب  یهادارند خانواده  یفهمسئول وظ  ین. متخصص۲۵

 ها قرار دهند.آن 

 


