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 ھای بھداشتی، پروتکل٢مرحلھ                   
	 K]-[٢١12 -کی: و ایمنی

 برای والدین

 توصیھ ھمچنین ،]١٢مقطع کودکستان تا پایان کالس [ ١٢ -کی رسامحیط مدتنظیمات برای  COVID-19 راھنمایاساس  بر
	 سیسی، وزارت بھداشت، وزارت آموزش و پرورش و ایمنی کار بیھای بیمرکز کنترل بیماری

 ]١٣٩٩ ،شھریور ۵[معادل  ٢٠٢٠اوت،  ٢۶: بھ روز رسانی
 

بھ جلو  پیشمدیریت استراتژی و  گیرسی از بیماری جھانبعدی برای عبور بی ھایقدمرسانی شده است: اطالع سیبازگشایی بی طرحتوسط  راھنما و دستورالعملاین 
19-COVID 19بھ جلو  پیشمدیریت حرکت  یستچک لو در راستای  سیبی-COVID 19اطالعات و منابع ایمنی کار  ،سیبی-COVID االت ؤسھمچنین ، سیبی

از سر  ٢٠٢٠در ماه ژوئن  آموزانمعدودی از دانشبا حضور تعداد کھ  ھای داخل کالسآموزشاطالعاتی کھ توسط بر اساس  بھ عالوه. COVID-19 در مورد متداول
آموزان دانشدر  COVID-19 عالئمدر صورت بروز  و ھمچنین اقداماتی کھ اجراقابل ھای کنترل و شیوه ابتال از کلید پیشگیری راھنما. این ، بھ دست آمده استگرفتھ شد

 )(BCCDC سیل بیماریھای بیمرکز کنتربھ سایت  ،COVID-19. برای اطالعات بھ روزرسانی شده در مورد کندمشخص می رابھ کار گرفتھ شود باید یا کارکنان 
 نمایید.مراجعھ 

 
ھستند،   COVID-19کھ کودکان، در معرض خطر بسیار کمتري براي ابتال و انتقال اصلسی و این در بی COVID-19 فعليِ  ]اپیدمیولوژيگیرشناسی [ھمھبر اساس 

سالمتي و ایمني کودکان و ضمن حمایت از  ،متوسطھآموزان دوره و راھنمایی، و بیشتر دانش طع ابتدایياآموزان مقتواند برای ھمھ دانشسی ميدر بی ١٢ -مدارس کی
و کنترل  ابتالاقدامات بھداشت عمومی و پیشگیري از  تا حد ممکن بیشترباید  [SD43] ۴٣دیمدارس اس .ھندل کالس در محیط مدرسھ تشکیل دھای داخآموزش ،کارکنان

 اجرا کنند. بھ نحوی کھ در این راھنما تعریف شده، در معرض قرار گرفتن را 
 

یا  یگروھاست. ھم COVID-19 گسترشسی برای جلوگیری ازھای اصلی استراتژی بییکی از مؤلفھ بھ عنوان واره، ھمی و از نزدیکروضح تتعامال کاھش تعداد
ھمگروھی در مدارس باعث کاھش چشمگیر د. استفاده از ماننبا ھم می مدرسھ آموزشی کل یک ترمکھ  اننکو کار آموزانای از دانشدستھعبارت است از ، آموزشی ھایگروه

نوان یک اقدام دھد. بھ ععادی را در مدرسھ می-بھ-ی نزدیکحضوری در محیطبھ صورت آموزان امکان یادگیری بھ اکثر دانش حالعین شود، در تعداد تعامالت فردی می
 در ارائھ آموزش داشتھ باشد. یممکن است تأثیرات ،پذیریبھ دلیل کاھش انعطاف آموزشیھای در گروه آموزاندانشداشتن بھداشت عمومی، نگھ

 
COVID-19 و کودکان 

   بسیار پایین است. ،COVID-19ویروس  بھسال)  ١٩تا  ٠کودکان (نرخ ابتالی  •
ابتال بھ بھ  مشکوکھا تعداد کمتری از آنی، حتی و براساس آزمایشات سرولوژیک ستا مثبت بوده COVID-19 ،کودکان ٪١کمتر از نتیجھ تست سی، در بی •

سال بخش كمتري  ١٩تا  ١٠سال در مقایسھ با كودكان بین  ١٠نیستند. كودكان زیر  COVID-19 ابتال بھکودکان در معرض خطر باالی  اکثر .ھستنداین بیماری 
 .اندهدادارد تأیید شده كودكان را تشكیل از كل مو

از یک عضو بزرگسال  بدن از طریق انتشار قطراتخانھ ھم افراد خانوادهبین ھای منتشر شده تا بھ امروز، اکثر موارد در کودکان نتیجھ انتقال بر اساس گزارش •
 رسد بزرگساالن عامل اصلی انتقال ھستند.خانوادگی، بھ نظر می ھایخوشھ. حتی در استبوده  داشتھ، COVID-19عالئم  کھخانواده 

بیماري  شدیداز عوارض و یا از قبل دارای مشکالت ریوي ھستند در معرض خطر بیشتری  بودهایمنی  دارای اختالل سیستمكھ  ھاییآنكودكان زیر یك سال، و  •
 مراجعھ كنید). سرکوب ایمنی وضعیت كودكان مبتال بھدر مورد  [BCCDC]سی دیسیسیبیھستند (براي جزئیات بیشتر بھ صفحھ  COVID-19از  ناشی

o  از  ناشیبیماري  از عوارض شدیدکودکانی کھ در معرض خطر بیشتریCOVID-19 آموزش بھ صورت توانند ھنوز می نیز قرار دارند
ھای بھداشتی خود مشورت دھنده مراقبتارائھفرزندشان، با د برای تعیین سطح ریسک نشومی رغیبت والدین و مراقبینحضوری دریافت کنند. 

 است. موجود اینجاکنند. اطالعات بیشتر در 
 اغلب با تب درجھ پایین و سرفھ خشک ھمراه است. ر بوده، کھتخفیف اگر باشد، معموالً  در كودكان، COVID-19بروز عالئم  •

 
COVID-19 و مدارس 

شروع ابتدای در مدرسھ وجود دارد. بخشی از آن بھ علت تعطیلی گسترده مدارس در سراسر جھان  داخل محیطدر  شده ئیدتأبیماری انتقال دودی دال بر عشواھد م •
 است. COVID-19 گسترشبرای جلوگیری از  گیربیماری جھان

o  ًگزارش شده است. نیز شده منزویموارد  ھایاگرچھ شیوع، ھ استوجود داشتحداقل انتشار فراتر از حالت شاخص در موارد ثبت شده، معموال 
 اجتماعات باشند. محیط مدارس یادر  COVID-19کودکان عامل اصلی انتشار کھ رسد بھ نظر نمی •
 است.گذاشتھ پذیر کودکان آسیب اجتماعی-سالمت روان و اقتصادی ویرتوجھی منفی و بھ طور قابلشدید تأثیرات  مراکز نگھداری کودکتعطیلی مدارس و  •

 . دخواھد ش رسانیبا دسترسی بھ اطالعات جدید بھ روز و ی است کھ در حال حاضر موجود بوده،شواھدمدارک و این اطالعات بر اساس بھترین 
 
 اقدامات بھداشت عمومی 

 دستھ جمعی ھایگردھمایی
کند. این دستور برای مدارس صدق منع می را رویدادنفر بھ منظور یک  ۵٠، گردھمایی بیش از گردھمایی دستھ جمعی ھایرویدادبرای  یبھداشت استان مسئول مقامدستور 

 دشوار باشد. اقدامات کنترلی  عمالاِ  ممکن است کھ و آمدهھم کھ افراد در آن گردبوده، جایییک نوبتی متمرکز  ھایرویدادر کند. این برنامھ بنمی
 

  و مدیریت شیوع  ھاتماسموردیابی، رھگیری 
 نتیجھ تست کند. ھنگامی کھدوره بیماری کمک می رسشناسایی زودبھ  ، حتی موارد خفیف،COVID-19دارای عالئم سرماخوردگی، آنفلوانزا یا  فردھر از  تست فعال

COVID-19  کھ آیا و این بوده،یا بخشی از شیوع محلی  تأیید شده موارد خوشھبخشی از یک آیا وی شود  تعیینشود تا توجھی انجام میقابل ھای، تالشباشدفردی مثبت
بھ عنوان تماس ، انددر ارتباط بوده COVID-19 تأیید شده کھ با مورد نھ ھمھ افرادی. یا خیر در معرض خطر ابتال ھستند وی ھستنددر تماس نزدیک با ی کھ دیگرافراد 

 .شودمحسوب مینزدیک  تماسکند کھ چھ کسی تعیین می. بھداشت عمومی دنشومی لقیتنزدیک 
 

یا بخشی از شیوع  تأیید شده موارد خوشھبخشی از یک آیا وی شود  تعیینشود تا توجھی انجام میقابل ھای، تالشباشدفردی مثبت  COVID-19 نتیجھ تست ھنگامی کھ
کرده  پیشگیری COVID-19از انتقال بیشتر  تاشود می عمالی کھ یک شیوع در محلی اتفاق بیفتد، اقدامات خاص بھداشت عمومی در آن محل اِ وقت. یا خیر بوده استمحلی 

مدیریت ھمکاری ، بھداشت عمومی با کند تأیید COVID-19 مثبتمورد  بھ عنوانرا آموز یک کارمند یا دانشبھداشت عمومی مدرسھ و دیگران را ایمن نگھ دارد. اگر 
الزم است کھ آیا  ، وباید خود را منزوی کنند باشند بوده تماسآموزی کھ با آن شخص در کارمند یا دانش آیاکند، از جملھ این کھ می را تعییناقدامات الزم  انجاممدرسھ 

 ند.شومطلع  آموزاندانشھای و خانوادهدیگر کارکنان 
 

 خود انزوایی و قرنطینھ
مورد ھای بھداشتی دھنده مراقبتو توسط یک ارائھ هدر، خود را منزوی کهنددر خانھ ما باید COVID-19و کارکنان دارای عالئم سرماخوردگی، آنفوالنزا یا  آموزاندانش

 شود ھر کسی کھ دارای این عالئم، حتی خفیف بوده تست شود.. توصیھ میارزیابی قرار بگیرند
 

با یک مورد ھای نزدیک بھداشت عمومی، تماس درخود را منزوی کنند. کا نیزاند تأیید شده، بوده ی کھ بیماری اوکسانی کھ در تماس نزدیک با فرد شود،حتی توصیھ می
ھستند،  COVID-19در معرض خطر انتشار  و گشتھرادی کھ از سفر خارج از کشور بازمعموالً برای اف قرنطینھواژه د. کنمی رسانیشناسایی کرده و اطالع را تأیید شده
 .استمحفوظ 
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 گردندسی باز میالمللی کھ بھ بیبرای مسافران بین ییخود انزوا
روز خود را منزوی کنند. این شامل  ١۴موظفند بھ مدت  ،اندو کارکنانی کھ بھ خارج از کانادا سفر کرده /دانشجویانآموزانکلیھ دانش، بر اساس دستورات استانی و فدرال

 است. موجود اینجا. اطالعات بیشتر در شودنیز می کننددر مدرسھ شرکت می کھ از خارج آمده آموزاندانش
 
 اقدامات محیطی 

 عفونینظافت و ضد
 ھایکنندهو ضدعفونی نظافت راھنمایسند ضروری است. مدارس باید مطابق با  COVID-19از انتقال  جھت پیشگیری اشیاء و سطوح آلودهعفونی منظم و ضد نظافت
 شوند. و ضدعفونی  نظافت، سیدیسیسیھای عمومی بیمحیط

 
 : موارد زیر است شاملکھ 

 ساعت. ٢۴یکبار در نظافت و ضدعفونی عمومی محوطھ حداقل  •
 ساعت. ٢۴دو بار در ھر شوند، حداقل نظافت و ضدعفونی سطوحی کھ زیاد لمس می •
 نظافت و ضدعفونی سطوحی کھ بھ وضوح کثیف است. •
 د.شوھای روی برچسب پیروی دستورالعملو از  کردهاز مواد شوینده و مواد ضدعفونی کننده موجود در بازار استفاده  •

o  تجاری  ھاینامبرای[brand] سطوح سخت در برابر ویروس کورونا  ھایکنندهعفونیضدست فھرکننده، عفونیخاص و محصوالت ضد-(COVID
 د.نمایی مالحظھ [Health Canada]را از سالمت کانادا  (19

 شوند را محدود کنید.لمس متناوب اشیایی کھ بھ راحتی تمیز نمی •
 خالی کنید.روزانھ زبالھ را  ھایسطل •
 پوشیدنو بعد از  ھا را قبل، ادرار). دستآبریزش بینی، استفراغ، مدفوع ،لامثبھ عنوان بدن دستکش یکبار مصرف بپوشید (مایعات ھنگام تمیز کردن خون یا  •

 دستکش بشویید.
 ھای درسی، کاغذ یا سایر محصوالت کاغذی وجود ندارد.از طریق کتاب COVID-19بر انتقال ویروس  دال و شواھدی ھیچ مدرک

 
  ع فیزیکی موان/ عبور و مرور جریان 

 گذاری فیزیکیفاصلھتوان در مواقع عادی نمیکھ ھایی در مکانشود. میھدایت مدرسھ در سرتاسر رھا جریان عبور و مرور و پوست کفپوشروی  ھایعالمتبا کاربرد 
 .ممکن است موانعی نصب شود باشد،در تعامل  آموزشییا گروه  یگروھھمخارج از  ی کھ شخص با افراد متعددیھایجا نمود وحفظ را 

 
	و مدیریت اقدامات اداری 

ھای تواند در محیطکند. این امر میکمک می COVID-19از انتشار  پیشگیریدارد، بھ کاھش تعداد تعامالت حضوری و از نزدیکی کھ یک فرد با افراد مختلف طی روز 
 گذاری فیزیکی .و فاصلھ ھایھمگروھاز طریق دو رویکرد متفاوت اما مکمل انجام شود:  ١٢ -مدرسھ کی
 .دماننمدرسھ با ھم می آموزشی کل یک ترمنان کھ کآموزان و کارای از دانشدستھعبارت است از  ھمگروھی •
 ی دومتری بین دو یا چند نفر است. گذاری فیزیکی حفظ فاصلھفاصلھ •

 
 آموزشیھای گروه/ ھا یھمگروھ
 دھد.گذاری فیزیکی، کاھش مین نیاز بھ رعایت مداوم فاصلھبدورا فرد در مدرسھ دارد یک کھ تعداد تعامالت حضوری و از نزدیکی  آموزشیھای ھا / گروهیھمگروھ
 نفر تشکیل شود. ۶٠حداکثر ازتواند ی میھمگروھ، یک مدارس ابتدایی و راھنماییدر  •
 .نفر تشکیل شود ١٢٠حداکثر ازتواند ی میھمگروھ، یک مقطع متوسطھدر  •
 متشکل از دانشجویان و کارمندان ھستند. ھاھمگروھی •

 
اقدامات انجام تر برای رعایت مداوم کھ کودکان کم سن اصل، با آگاھی از این ودشمیدر مدارس ابتدایی و راھنمایی از تعداد کمتری تشکیل  آموزشیھای ھا / گروهیھمگروھ

ھا در دبیرستان آموزشیھای ھا / گروهیھمگروھ .دارندتوانایی کمتری عالئم بیماری  روان و منسجم بیانو و تشخیص  ،، کاھش تماس فیزیکیھافردی از جملھ بھداشت دست
حفظ اطمینان از ، ھادستتماس فیزیکی، رعایت بھداشت  بھ حداقل رساندن مداومھایی برای کودکان در چنین محیط تواناییچرا کھ  ،شودمیاز تعداد باالتری تشکیل 

 عالئم بیماری، افزایش یافتھ است.روان و منسجم و تشخیص و بیان ی است، کھ ضرور جاییکی در گذاری فیزیفاصلھ
 

 ،ھر جا کھ عملی باشد ،آموزشیھای در گروهگذاری فیزیکی دو متری نیست. شد، اما نیاز بھ رعایت فاصلھ خواھد غیبرتتماس فیزیکی رساندن حداقل بھ ، آموزشیدر گروه 
این ، ھاد. در صورت نیاز بھ ردیابی تماسشومی غیبرت آموز ھمواره روی یک صندلی ثابت بنشیند]بھ این صورت کھ ھر دانش -مترجم[ ثابت بھ صورت ھاچیدمان صندلی

 . تواند بھ بھداشت عمومی کمک کندمیامر 
 

 آموزشیھای گروه/ ھا یھمگروھتعامل بین 
 آموزشاز  حمایتضمن  ، البتھرسانندببھ حداقل  راگروه نیستند آن کھ عضو  ییھایھمگروھبا در تعامل  (کارمندان و سایرین) تعداد بزرگساالنسعی خواھند نمود تا مدارس 

 تا حدی کھ عملی باشد.و  یک محیط مثبت، سالم و ایمن در
 

 احتمالبھ  ،آموزاندانشبندی جدول زمانبھ دلیل اجرای  متوسطھ، مدارسھستیم. در  آموزشیھای گروه گیرانھرتیبات سختشاھد ت تدایی و راھنمایی، بھ احتمالدر مدارس اب
 .شودمیگذاری فیزیکی و کاھش تراکم فاصلھ کھ شامل رعایت ھستیم ھاییکارراه شاھد

 
 ھای مختلف معاشرت کنند.یگروھھمدر  خود آموزان ممکن است بخواھند با ھمساالن، دانش، ناھار)استراحت (بھ عنوان مثال: زنگ تفریح اوقاتدر 

 
توانند تماس فیزیکی را بھ حداقل میبودند اگر در محیط باز . معاشرت کنندھای مختلف یگروھھمتوانند با ھمساالن خود در آموزان می، دانشمدارس ابتداییدر  •

 گذاری فیزیکی را حفظ کنند.توانند فاصلھمی بودند پوشیدهبرسانند یا اگر در محیط سر
ھای مختلف معاشرت کنند. یگروھھمگذاری فیزیکی با ھمساالن خود در فاصلھ رعایتتوانند در صورت آموزان می، دانشمتوسطھمدارس راھنمایی و در  •

 گذاری فیزیکی را حفظ کنند.مختلف، فاصلھ ھاییگروھھمھنگام معاشرت با ھمساالن خود در  آموزان بایددانش
 

 ھای مدرسھگردھمایی
 د.اافتخواھد گروھی اتفاق ھمھای مدرسھ تا حدی کھ عمالً ممکن باشد، محدود خواھد بود و بھ صورت حداقل درون گردھمایی

 
 گذاری فیزیکیفاصلھ

گذاری فیزیکی فاصلھاز حفظ  در صورت لزومتا  ،کاھش یابدمتوسطھ  مدارس اخلتعداد افراد دخاصی  ھر زماندر  ممکن استفضای فیزیکی،  ھاییتبا توجھ بھ محدود
 ترکیبی از راه دور/ حضوری شود.  آموزشیترتیبات ممکن است منجر بھ امر اطمینان حاصل شود. این 

 
 دیگر ھاییکارراه
 پذیر باشد، بھ اجرا درخواھد آمد.امکان ١٢ -در محیط مدرسھ کی کھ ھر جازیر  ھایکارراه

 ، دست دادن).بغل کردن(بھ عنوان مثال:  نزدیک پرسیاز سالم و احوالاجتناب  •
 .شانصورت بھ لمس نکردنان نکآموزان و کاردانش غیبرت •
 .پذیر باشدافراد تا جایی کھ امکانکردن پراکنده  •
 شود. ازدحاماز مانع  ،ناھار و زنگ تفریحاوقات ، از مدرسھ کودکان برداشتنو  رساندنھای زمان در کھھایی کارایجاد راه •
 .اوقاتبیشتر  ربھ فضای باز دآموزان دانشبردن  •
 .قبل و بعد از بازی در فضای باز ھادستمناسب بھداشتی انجام اقدامات  طمینان ازا •
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آموزان و بین دانشرا ھایی کھ فضای بیشتری یا فعالیتکند]، آموز بھ تنھایی فعالیت میکھ ممکن گروھی بوده اما دانش -مترجم[ ھای فردیفعالیتگنجاندن بیشتر  •
 کند. غیب رکارمندان ت
o د. بھ حداقل برسانکھ تماس فیزیکی و تبادل اشیاء را  ھای گروھیفعالیت تطبیقآموزان مقطع ابتدایی، برای دانش 
o ھایی کھ نیاز بھ تماس فیزیکی دارد.از فعالیتاجتناب و  یھای گروھفعالیت نبھ حداقل رساند، متوسطھآموزان راھنمایی و برای دانش 

، شوندکھ وارد مدرسھ می کارمند (بھ عنوان مثال: بازدید کنندگان)غیر ساالنبھداشتی، داوطلبان و سایر بزرگ ھایدھندگان مراقبتمراقبین، ارائھاز میان والدین،  •
ھا، کنندهساز، ایمنینامزدھای معلم ،(بھ عنوان مثال ندآموزان مفیددانش تندرستیو  آموزشکھ برای کنند میرا حمایت  ییھاکھ فعالیت بھ کسانیدادن اولویت 

 .)اوطلبان برنامھ موادغذایی و غیرهد
o اند.قبل از ورود باید تأیید کنند کھ الزامات یک بررسی بھداشت روزانھ را تکمیل کرده ،کنندگان لیھ بازدیدک 
o  کھ وارد مدرسھ می شوند را نگھ دارند. کنندگانیکلیھ بازدیدتاریخ، نام و اطالعات تماس  ی ازستفھرمدارس باید 

 .کنندگان مدرسھبازدید کردن تعدادمحدود  •
 

 ھای فوق برنامھفعالیت
 ،مختلف ھاییھمگروھگذاری فیزیکی بین اعضای فاصلھ حفظ تواند برقرار باشد، در صورتی کھمی عالقھ خاصھای باشگاهورزش، ھنر یا  از قبیلھای فوق برنامھ فعالیت

 اند.ارائھ دادهھایی اندازی مجدد توصیھراه طرحھر مرحلھ از  ھای ورزشی برایھیئتاعضای ، انجام شود. بھداشت مناسبکاھش تماس فیزیکی و رعایت 
 

دوباره ارزیابی  ٢٠٢٠در این دوران نباید برگزار شوند. این مورد در اواسط پاییز  ھا، مسابقات قھرمانی و جشنوارهرقابتی ای از جملھ مسابقاترویدادھای درون مدرسھ
 خواھد شد.

 
 خدمات غذایی

 است.غذایی  ھایو وعده ھای فروشبرنامھ کھ شامل ارائھ دھند،خدمات غذایی  داده و قرار آموزشبھ عنوان بخشی از را غذا  سازیآمادهتھیھ و ھمچنان توانند مدارس می
 تریاضافھ ھیچ اقدامکھ الزم نیست مصرف شود،  کھ آن را تھیھ کرده )یآموزان(دانش یتوسط ھمان دانش آموز ود وتھیھ ش آموزشبھ عنوان بخشی از  غذایی اگر •

، [FOODSAFE]آموزش دیده ایمنی غذا  درکا، لامثبھ عنوان اقدامات و الزامات معمولی ایمنی مواد غذایی، ِاعمال شود. ( ر از آنچھ در این سند بیان شده وفرات
 و غیره). ،ایمنی مواد غذایی طرح

ایمنی کار اند (از جملھ برای فروش)، با استفاده از غیر از کسانی کھ آن را آماده کردهداخل یا خارج از مدرسھ برای مصرف افرادی در  تھیھ شده یھاغذاارائھ  •
 . عملیات کاریھایی برای بازگشت بھ ھای شبانھ: پروتکلھا، بارھا و کلوپھا، کافھسی در رستورانبی

 ).پختنیفروش اقالم ، تولد ھایآموزان قرار گیرد (بھ عنوان مثال پذیراییمدارس اجازه نخواھند داد کھ مواد غذایی خانگی در دسترس سایر دانش، در این دوران •
 

 .دھند، ادامھ میدرا با یکدیگر سھیم شھا کھ نباید مواد غذایی و نوشیدنی اینتأکید بھ مدارس ھمچنان 
 
	شخصی اقدامات	

  در خانھ بمانید دبیماریاگر 
تماس  مشخص شده کھ در یا بھ خارج از کانادا سفر کرده روز گذشتھ ١۴در  یا ودهب COVID-19مدرسھ، کھ دارای عالئم  سایر افراد آموز، کارمند یادانش •

 فرزندان کارمندان خدمات اساسی.، از جملھ باید در خانھ بماند و خود را منزوی کند اندبودهیک مورد تایید شده یا شیوع بیماری با نزدیک 
ھای دھنده مراقبتباید توسط یک ارائھ ،است COVID-19 عالئم ، آنفوالنزا یا مشابھکھ دارای عالئم سرماخوردگی ،مدرسھ سایر افراد آموز، کارمند یادانش •

 بھداشتی ارزیابی شود.
o عالئم سرماخوردگی، آنفلوانزا یا مشابھ عالئم  مندیآموز یا کارکی از اعضای خانواده دانشاگر یCOVID19 کھ مشروط بر این، داشتھ باشد

 خود ارزیابی رود کھ عضو خانواده دارای عالئم، پیگیرِ در مدرسھ حاضر شود. انتظار میھنوز ممکن است ، آموز/کارمند بدون عالئم باشددانش
 ھای بھداشتی باشد.دھنده مراقبتتوسط یک ارائھ

o فصلی یا سایرعالئم مشابھ  حساسیتبا کھ  یآموزان و کارمندانشدانCOVID-19 کھ مربوط بھ وضعیتی است کھ از قبل وجود داشتھ است،  مواجھند
 توسطبخواھند کھ عالئم، باید آن توانند بھ حضور در مدرسھ ادامھ دھند. در صورت بروز ھرگونھ تغییر در ، میعادی بھ حالتاین عالئم  ھنگام بروز

 د.نھای بھداشتی ارزیابی شودھنده مراقبتارائھ
ھای عفونی تنفسی یا سایر بیماری COVID-19والدین و مراقبین قبل از فرستادن کودک خود بھ مدرسھ، باید بھ طور روزانھ عالئم سرماخوردگی، آنفوالنزا،  •

 را بررسی کنند.
o رود.کودکی ھرگونھ عالئمی داشتھ باشد، نباید بھ مدرسھ ب اگر 

 قرار دھند.  ارزیابیمورد  COVID-19عالئم سرماخوردگی، آنفوالنزا یا برای کارکنان و سایر بزرگساالن، پیش از ورود بھ مدرسھ، باید روزانھ خود را  •
o .اگر کارکنان یا بزرگسالی ھر گونھ عالئمی داشتھ باشد، نباید وارد مدرسھ شود 

استفاده  سیبی COVID-19ارزیابی -ابزار خوددھد، باید از  COVID-19 باید خود را منزوی کنند یا تست یآموزدانشکسانی کھ مطمئن نیستند کھ آیا ایشان یا  •
  کند.

o برای، پزشک خانواده یا پرستار تأیید شده تماس بگیرند تا ٨١١شود با توصیھ می یشانھمچنین بھ ا COVID-19 ھای عفونی دستگاه و سایر بیماری
 تنفسی ارزیابی شوند.

o بھداشت عمومی محلی تماس بگیرند. واحدھای بیشتر با راھنمایی دریافتتوصیھ کرد کھ برای  ایشانتوان بھ در صورت وجود نگرانی، می 
ھا گونھ فعالیتوجود ندارد. این ایییفھوظ مسئول COVID-19 تستدرجھ حرارت یا  چک کردن، بیماری عالئم برایآموزان یا کارکنان دانش اسکرین جھت •

 ھای بھداشتی محفوظ است.برای متخصصان مراقبت
 

 .درج شده است [C] ج ا عنوان ضمیمھچھ باید کرد، ب آموز یا کارمندان در مدرسھ بیمار شددانشاگر کھ این مورد در اطالعاتی برگھ یک
 

 ھابھداشت دست
 مواد غذایی و توانند از اشیاء، سطوح،رکنان میآموزان و ھم کاانتشار بیماری است. ھم دانش کاھش برای روش موثرترین ساده صابونو  آب با اھدست دقیق شستشوی

آموزان آموزش داده و را بین دانش تمرینی این ھاشیوه توانندو کارکنان می. والدین انجام دھندرا  ھاکنند. ھمھ باید بھداشت دقیق دست پخشو  گرفتھرا  افراد میکروب سایر
 تقویت کنند.

 
 :انجام داد را ھادستدقیق  بھداشت توانمی چگونھ
 صابون ضد باکتری الزم نیست. COVID-19رای بثانیھ بشویید.  ٢٠خود را با آب و صابون ساده حداقل  ھایدست •
 دھد.ھا با آب و صابون ساده را تغییر نمیثیر شستشوی دستأدما ت •
 ٪۶٠حداقل  حاوی الکل پاک کننده دستمحلول ھستند)، از آموزان و کارمندان در فضای بیرون اگر سینک دستشویی در دسترس نیست (بھ عنوان مثال: دانش •

 استفاده کنید.
ھا بھ وضوح دست چرکاگر نباشد.  ھا مؤثراز بین بردن میکروب ایربالکل  حاوی پاک کننده دست محلول ممکن استشود، ھا بھ وضوح دیده اگر کثیفی دست •

 حاوی پاک کننده دست محلولاز بھ دنبال آن  وحاوی الکل  دستاز یک دستمال ابتدا ، بودشود. اگر در دسترس ن استفاده صابونآب و  ترجیجاً از شودمیدیده 
 استفاده کنید.الکل 

 سی مراجعھ کنید.دیسیسیبی پوستر شستشوی دست، لطفاً بھ اھدست بھداشت انجام نحوه مورد در اطالعات کسب برای •
 

 .درج شده است [B] ب ا عنوان ضمیمھ، برا انجام دھند ھاتباید عمل بھداشت دس یقعایا کارمندان چھ مو انآموزدانش کھاین مورد در اطالعاتی برگھ یک
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 آداب تنفسی
 و کارکنان باید: آموزانشدان

 د.نبالفاصلھ بھداشت دست را انجام دھرا دور ریختھ و  استفاده شدهھای یا عطسھ کنند. دستمالدر آرنج خمیده یا دستمال کاغذی سرفھ  •
 د.نخودداری کنستھ، شُ ھای نَ بھ چشم، بینی یا دھان خود با دستاز دست زدن  •
 د.نخودداری کن [vaping]دود کردن  ھایھ، سیگار یا دستگاهستشُ نَ  کارد، قاشق و چنگال و استفاده مشترک از نوشیدنیو  غذاییاز سھیم شدن ھرگونھ مواد  •

 آموزش داده و تقویت کنند. آموزاندانش ھب را ھاتمرینھا و شیوهتوانند این والدین و کارکنان می
 
	)PPE(تجھیزات محافظ شخصی 	

 ھای غیرپزشکیماسک
 خود باشد، استفاده شود. خانھ ھمیا خانواده  آموزشیخارج از گروه  یو در نزدیکی فرد ندگذاری فیزیکی را حفظ کماسک غیرپزشکی باید در شرایطی کھ فرد نتواند فاصلھ

 
خود  آموزشیارج از گروه یا ھر زمان کھ خ ،مشترک مانند راھروھا ھایکانھا و ممانند اتوبوس ترددموظفند در فضاھای پر  متوسطھآموزان مقطع راھنمایی و دانش
 بپوشند. پزشکیھای غیرماسکگذاری فیزیکی وجود ندارد، جایی کھ امکان حفظ فاصلھند، ھست
 

نیاز ( و برداشتن صحیح ماسک بھ و از روی صورت گذاشتنبرای کمک  نیاز بھ، ھمچنین ھابھ دلیل افزایش احتمال لمس صورت و چشم
 .شودھای غیرپزشکی توصیھ نمیآموزان دبستانی ماسکبرای دانش )بھ افزایش تماس فردی نزدیک کارکنان مدرسھ

 
 .اگر دانشجویی تحمل ماسک غیرپزشکی را ندارد، نیازی بھ پوشیدن آن ندارد

 
آموزان و بزرگساالن کھ در باال ذکر شد یک انتخاب شخصی برای دانش ھاییموقعیتاز  صورت یا محافظ صورت در مدارس خارجپوشیدن ماسک غیرپزشکی، پوشش 

عات یا اجتما آییگردھمھای غیرپزشکی، نباید ازدحام جمعیت، ماسک در صورت پوشیدن. حتی شود، با احترام رفتار زنندمیاست. بسیار مھم است کھ با افرادی کھ ماسک 
 وجود داشتھ باشند. آموزشیھای مختلف گروهدر مذھبی 

 
شود زیرا اقدامات چندگانھ مؤثرتری در پیشگیری از مدرسھ توصیھ نمیحضور در ھای زمان تمامھای غیرپزشکی در پوشیدن ماسک

 :، مانندوجود داردقرار گرفتن  بیماری معرضدر و کنترل  ابتال
کھ و کارکنان ھنگام بیماری در خانھ مانده و در صورت نیاز خود را در خانھ منزوی کنند، از جملھ اطمینان از این آموزانکھ دانشاطمینان از این •

 ؛دھدبررسی روزانھ بھداشت را انجام  شود،ھر کسی کھ وارد مدرسھ می
 ؛و ضدعفونی نظافتسطح باال بردن  •
 ؛)آموزشیھای گروه( رادافھای ثابتی از آموزان و کارکنان در گروهقرار دادن دانش •
 ؛برای استفاده حداکثر از فضا آموزشیھای محیط تطبیق •
 و ؛آموزشیھای گذاری فیزیکی بین گروهفاصلھاطمینان از حفظ  •
 ھابھداشت مکرر دست •

 .دھدش میکھ خطر انتقال را کاھ کرده ایجادت چندین الیھ محافظت این اقداما
 

 درصورتی کھ، البتھ ماسک بپوشندآموزان، ھای بھداشتی موظفند ھنگام کار در نزدیکی دانشدھندگان مراقبتھای بھداشتی و سایر ارائھمراقبتدھنده خدمات کارکنان ارائھ
 آموزان نباشند.دانش آموزشیاز گروه  فردی ،از قبل

دھنده برای تعیین سطح ریسک فرزندشان، با ارائھد نشومی رغیبدارند، ت بیشتر بیماری شدید قراردر معرض خطر  COVID-19والدین و مراقبین کودکانی کھ بھ دلیل 
 .ھای بھداشتی خود مشورت کنندمراقبت

 

 خالصھ اقدامات کنترل کننده مدارس: [A]ضمیمھ الف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر بیمارید در خانھ بمانید -١
 

آموران و کارکنان با تمام دانش
نفلوانزا، آسرماخوردگی معمولی، 

COVID-19، یا ھر بیماری تنفسی دیگر 
 باید در خانھ مانده و خود را منزوی کنند.

 

 

 بھ حداقل رساندنگذاری فیزیکی و فاصلھ -۴
 تماس فیزیکی

 

آموزان و کارکنان را در صورت امکان دانش
 .پراکنده کنیدھای مختلف در مکان

 

 ببرید.  ازآموزان را بیشتر بھ فضای بدانش
 

 انتقال متناوب.و زنگ تفریح ھای زمان
 ھای فردی. فعالیتگنجاندن 

 

 ھایشانآموزان یادآور شوید کھ دستبھ دانش
 را نزدیک خود نگھ دارند.

 

 

 

 ھابھداشت دست -٢
 

بھ طور مکرر خود را  ھایدستباید  ھھم
 !ندبشوی

 مؤثرترین راه کاھش انتشار بیماری شستن
با آب و صابون ساده برای  ھادست کامل

 ثانیھ است. ٢٠مدت حداقل 
 

 

 

 بھداشت شخصی و دستگاه تنفسی -٣
 

 ھای خود را بپوشانید.سرفھ
 

 .صورت خود را لمس نکنید
 

مواد غذایی، نوشیدنی یا وسایل شخصی را 
 .با یکدیگر سھیم نشوید

 

 نظافت و ضدعفونی -۵
 

را حداقل  شوندسطوحی کھ زیاد لمس می
ساعت نظافت و ضدعفونی  ٢۴دوبار در 

 روز مدرسھ).طول  در کنید (یک نوبت
 

یک بار در نظافت عمومی مدرسھ حداقل باید 
 روز انجام شود. 

 

عفونی کننده از محصوالت تمیز کننده و ضد
 د.شورایج استفاده 
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 ا در مدرسھھبھداشت دستانجام ھای الزام بھ زمان: [B] بضمیمھ 
 :را انجام دھند ھاآموزان باید بھداشت دستدانشھایی کھ زمان
 .مدرسھ بھ ورود ھنگام •
 ناھار).وقت زنگ تفریح، ، لامثبھ عنوان استراحت ( اوقاتبعد از قبل و  •
 شوند).آموز نگھداری میدانشھایی کھ روی میز یا در قفسھ قبل و بعد از خوردن و آشامیدن (بھ استثنای نوشیدنی •
د (بھ عنوان مثال سالن ورزشی، وشمیگرفتھ  متعدد مورد استفاده قرار آموزشیھای کھ توسط گروه سرپوشیده آموزشیقبل و بعد از استفاده از یک فضای  •

 اتاق موسیقی، آزمایشگاه علوم و غیره).
 بعد از استفاده از توالت. •
 .ھابعد از عطسھ یا سرفھ درون دست •
 .وضوح کثیف ھستند ھا بھھر وقت دست •

 .عالئم بیماری داشت، چھ کاری باید انجام شود یآموزاگر دانش: [C] جضمیمھ 
 :عالئم بیماری داشت یآموزاگر دانش

 آموز را در خانھ نگھ دارندوالدین یا مراقبین باید دانش
 :نشان دادآموز در مدرسھ عالئمی اگر دانش

 

 باید مراحل زیر را انجام دھند: کارکنان
 .دببرنحت نظارت ت مکانیک  کرده و بھجدا  اناز دیگرآموز دارای عالئم را دانش بالفاصلھ -١
 .بیایندمدرسھ  بھ دنبال وی بھ آموز تماس گرفتھ تا در اسرع وقتمراقب دانش یا والدین با -٢
. در صورت عدم امکان، کارکنان باید ماسک غیرپزشکی پوشیده و یا صورت خود را را حفظ نماییدآموز بیمار دانش از متری ٢ی فاصلھ امکان، صورت در -٣

 استفاده کنند.کاغذی از یک دستمال برای پوشاندن بینی و دھان خود  البتھ اگر موجود بوده و بتوانند آن را تحمل کنند، در غیر این صورتبپوشانند 
و بھداشت  انداختھرا دور  استفاده شدهھای دستمال بالفاصلھھای خود را بپوشاند. عطسھتا سرفھ یا  هداد کاغذییک دستمال یا  غیرپزشکی ماسکآموز بھ دانش -۴

 .ه شودداانجام د ھادست
 د.ندھانجام را  ھابھداشت دقیق دست، دتماس داشتند. اگر نکن اجتناب(مانند مخاط ، بزاق)  زآمودانش بدن مایعات با تماس از -۵
 .دندھانجام را  ھابھداشت دقیق دسترا از مدرسھ بردند،  آموزدانش کھ بھ محض این -۶
نظافت د را، واستفاده شده ب ویو مناطقی کھ اخیراً توسط  گانھ مانده بودجدا بھ صورتدر آن  آموزدانش کھ فضایی باید آموزشیمرکز  نظافت مسئول کارکنان -٧

 ، مناطق مشترک).دستشوییکالس،  ،لامث بھ عنوانعفونی کنند. (و ضد
 ند.یایاز مدرسھ ب شانفرزندبھ دنبال ، باید در اسرع وقت است بیمار فرزندشاندادند کھ والدین یا مراقبین اطالع اگر بھ 
 شود. تعیینبھداشت عمومی باید با مشورت با مسئول بھداشت پزشکی مدرسھ بھ آموزان و یا کارکنان دانش بیماری گزارش آستانھ

یا  COVID-19 غیر از کھ عالئممبنی بر این ، ھای بھداشتی ارزیابی نشدهمراقبتتا زمانی کھ توسط یک متخصص  کند،می تجربھ را بیماری عالئم کھ یھر فرد
 .دوباره بھ مدرسھ بازگرددتواند نمی، دوشنبرطرف  ایشانعالئم  تا وقتی کھ و بودهنی عفوھای سایر بیماری

 
 بررسی روزانھ سالمت : [D] د پیوست

 د.یمرور کن و با وی شتھبھ مدرسھ وقت گذا تانکودک آمدنلطفاً قبل از  ،والدین و مراقبین
 

 ھر یک از عالئم زیر دارد؟ شما کودک آیا: بیماری عالئم -١
o تب 
o لرز 
o سرفھ یا بدتر شدن سرفھ مزمن 
o تنگی نفس 
o گلودرد 
o بینیگرفتگی /  آبریزش بینی 
o چشایییا  یاییاز بین رفتن حس بو 
o سردرد 
o خستگی 
o اسھال 
o از دست دادن اشتھا 
o تھوع و استفراغ 
o درد عضالنی 
o (چشم صورتی) ورم ملتحمھ 
o سرگیجھ 
o سردرگمی 
o درد شکم 
o بثورات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان دست یا پا 

 
 اید؟روز گذشتھ از سفر بھ خارج از کانادا بازگشتھ ١۴در اتان خانھھمخانواده از اعضای  یکیالمللی: آیا شما یا سفر بین -٢

 
 اید؟تماس داشتھ، تأیید شدهوی  COVID-19، با شخصی کھ ابتال بھ اتانخانھھمخانواده از اعضای  یکیشما یا شده کھ  أییدتتأیید تماس: آیا  -٣

 
 د.بھ مدرسھ بیای نباید)، فرزند شما حساسیت ،وضعیتی کھ از قبل وجود داشتھ نباشد (بھ عنوان مثالن سؤاالت "بلھ" باشد و عالئم آن مربوط بھ ای از یک ھر بھ تانپاسخ اگر

 
ھای دھنده مراقبتیک ارائھ یا ،٨١١ شماره ، کھ شاملبگیرید تماس بھداشتی ھایمراقبت دھندهارائھ با بیشتر بررسی برای ،داشت بروز ھاآن در بیماری عالئم از یک ھر اگر
 .شودمی نیز ،ئیدأمانند پزشک یا پرستار مورد تلیھ او

 
 .بدھید یا خیر COVID-19 تست باید استفاده کنید تا مشخص شود آیا COVID-19 ارزیابی-خود ابزار از ، ایدداده" بلھ" پاسخ ٣ یا ٢ سؤاالت بھ اگر

	


