ﻣرﺣﻠﮫ  ،٢ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
و اﯾﻣﻧﯽ :ﮐﯽ[K-12]١٢ -
ﺑرای واﻟدﯾن
ﺑر اﺳﺎس راھﻧﻣﺎی  COVID-19ﺑرای ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﻣدارس ﮐﯽ] ١٢ -ﻣﻘطﻊ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس  ،[١٢ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺑﯽﺳﯽ ،وزارت ﺑﮭداﺷت ،وزارت آﻣوزش و ﭘرورش و اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﯽﺳﯽ
ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ٢۶ :اوت] ٢٠٢٠ ،ﻣﻌﺎدل  ۵ﺷﮭرﯾور[١٣٩٩ ،
اﯾن راھﻧﻣﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗوﺳط طرح ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺑﯽﺳﯽ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت :ﻗدمھﺎی ﺑﻌدی ﺑرای ﻋﺑور ﺑﯽﺳﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﺟﮭﺎنﮔﯾر و ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗراﺗژی ﭘﯾش ﺑﮫ ﺟﻠو
 COVID-19ﺑﯽﺳﯽ و در راﺳﺗﺎی ﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﻣدﯾرﯾت ﺣرﮐت ﭘﯾش ﺑﮫ ﺟﻠو  COVID-19ﺑﯽﺳﯽ ،اطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر  COVID-19ﺑﯽﺳﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺳؤاﻻت
ﻣﺗداول در ﻣورد  .COVID-19ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻣوزشھﺎی داﺧل ﮐﻼس ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺗﻌداد ﻣﻌدودی از داﻧشآﻣوزان در ﻣﺎه ژوﺋن  ٢٠٢٠از ﺳر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت .اﯾن راھﻧﻣﺎ ﮐﻠﯾد ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺑﺗﻼ و ﺷﯾوهھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻗﺎﺑل اﺟرا و ھﻣﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﺋم  COVID-19در داﻧشآﻣوزان
ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده در ﻣورد  ،COVID-19ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺑﯽﺳﯽ )(BCCDC
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑر اﺳﺎس ھﻣﮫﮔﯾرﺷﻧﺎﺳﯽ ]اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژي[ ﻓﻌﻠﻲ ِ  COVID-19در ﺑﯽﺳﯽ و اﯾن اﺻل ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ،در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗري ﺑراي اﺑﺗﻼ و اﻧﺗﻘﺎل  COVID-19ھﺳﺗﻧد،
ﻣدارس ﮐﯽ ١٢ -در ﺑﯽﺳﯽ ﻣﻲﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان ﻣﻘﺎطﻊ اﺑﺗداﯾﻲ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،و ﺑﯾﺷﺗر داﻧشآﻣوزان دوره ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﻼﻣﺗﻲ و اﯾﻣﻧﻲ ﮐودﮐﺎن و
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،آﻣوزشھﺎی داﺧل ﮐﻼس در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .ﻣدارس اسدی [SD43] ۴٣ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﯾﺷﺗر اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﭘﯾﺷﮕﯾري از اﺑﺗﻼ و ﮐﻧﺗرل
در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﺷده ،اﺟرا ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎھش ﺗﻌداد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﺿوری و از ﻧزدﯾﮏ ،ھﻣواره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺗراﺗژی ﺑﯽﺳﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ازﮔﺳﺗرش  COVID-19اﺳت .ھﻣﮕروھﯽ ﯾﺎ
ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از دﺳﺗﮫای از داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﮫ ﮐل ﯾﮏ ﺗرم آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﮕروھﯽ در ﻣدارس ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﭼﺷﻣﮕﯾر
ﺗﻌداد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓردی ﻣﯽﺷود ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ اﮐﺛر داﻧشآﻣوزان اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری در ﻣﺣﯾطﯽ ﻧزدﯾﮏ-ﺑﮫ-ﻋﺎدی را در ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽدھد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻧﮕﮫداﺷﺗن داﻧشآﻣوزان در ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎھش اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ در اراﺋﮫ آﻣوزش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 COVID-19و ﮐودﮐﺎن
• ﻧرخ اﺑﺗﻼی ﮐودﮐﺎن ) ٠ﺗﺎ  ١٩ﺳﺎل( ﺑﮫ وﯾروس  ،COVID-19ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن اﺳت.
• در ﺑﯽﺳﯽ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐﻣﺗر از  ١٪ﮐودﮐﺎن COVID-19 ،ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت و ﺑراﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺳروﻟوژﯾﮑﯽ ،ﺣﺗﯽ ﺗﻌداد ﮐﻣﺗری از آنھﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﺳﺗﻧد .اﮐﺛر ﮐودﮐﺎن در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻛودﻛﺎن زﯾر  ١٠ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻛودﻛﺎن ﺑﯾن  ١٠ﺗﺎ  ١٩ﺳﺎل ﺑﺧش ﻛﻣﺗري
از ﻛل ﻣوارد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﻛودﻛﺎن را ﺗﺷﻛﯾل دادهاﻧد.
• ﺑر اﺳﺎس ﮔزارشھﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،اﮐﺛر ﻣوارد در ﮐودﮐﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن اﻓراد ﺧﺎﻧواده ھمﺧﺎﻧﮫ از طرﯾق اﻧﺗﺷﺎر ﻗطرات ﺑدن از ﯾﮏ ﻋﺿو ﺑزرﮔﺳﺎل
ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﻋﻼﺋم  COVID-19داﺷﺗﮫ ،ﺑوده اﺳت .ﺣﺗﯽ در ﺧوﺷﮫھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎل ھﺳﺗﻧد.
• ﻛودﻛﺎن زﯾر ﯾك ﺳﺎل ،و آنھﺎﯾﯽ ﻛﮫ دارای اﺧﺗﻼل ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑوده و ﯾﺎ از ﻗﺑل دارای ﻣﺷﮑﻼت رﯾوي ھﺳﺗﻧد در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری از ﻋوارض ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎري
ﻧﺎﺷﯽ از  COVID-19ھﺳﺗﻧد )ﺑراي ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﯽﺳﯽﺳﯽدیﺳﯽ ] [BCCDCدر ﻣورد ﻛودﻛﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺳرﮐوب اﯾﻣﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻛﻧﯾد(.
 oﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری از ﻋوارض ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎري ﻧﺎﺷﯽ از  COVID-19ﻗرار دارﻧد ﻧﯾز ھﻧوز ﻣﯽﺗواﻧﻧد آﻣوزش ﺑﮫ ﺻورت
ﺣﺿوری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ رﯾﺳﮏ ﻓرزﻧدﺷﺎن ،ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﻣﺷورت
ﮐﻧﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوﺟود اﺳت.
• ﺑروز ﻋﻼﺋم  COVID-19در ﻛودﻛﺎن ،اﮔر ﺑﺎﺷد ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺧﻔﯾفﺗر ﺑوده ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﺎ ﺗب درﺟﮫ ﭘﺎﯾﯾن و ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ ھﻣراه اﺳت.
 COVID-19و ﻣدارس
• ﺷﻮاھﺪ ﻣﻌﺪودی دال ﺑﺮ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺄﺋﯾد ﺷده در داﺧل ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ وﺟود دارد .ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮔﺳﺗرده ﻣدارس در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در اﺑﺗدای ﺷروع
ﺑﯾﻣﺎری ﺟﮭﺎنﮔﯾر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔﺳﺗرش  COVID-19اﺳت.
 oدر ﻣوارد ﺛﺑت ﺷده ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺣداﻗل اﻧﺗﺷﺎر ﻓراﺗر از ﺣﺎﻟت ﺷﺎﺧص وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﮔرﭼﮫ ﺷﯾوعھﺎی ﻣوارد ﻣﻧزوی ﺷده ﻧﯾز ﮔزارش ﺷده اﺳت.
• ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﻧﺗﺷﺎر  COVID-19در ﻣﺣﯾط ﻣدارس ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﮐودک ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾد و ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﻣﻧﻔﯽ روی ﺳﻼﻣت روان و اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐودﮐﺎن آﺳﯾبﭘذﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑر اﺳﺎس ﺑﮭﺗرﯾن ﻣدارک و ﺷواھدی اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣوﺟود ﺑوده ،و ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد.

اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
دﺳﺗور ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﺑﮭداﺷت اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرای روﯾدادھﺎی ﮔردھﻣﺎﯾﯽ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾش از  ۵٠ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﯾﮏ روﯾداد را ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن دﺳﺗور ﺑرای ﻣدارس ﺻدق
ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑر روﯾدادھﺎی ﯾﮏ ﻧوﺑﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑوده ،ﺟﺎﯾﯽﮐﮫ اﻓراد در آن ﮔردھم آﻣده و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ِاﻋﻣﺎل اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﺷوار ﺑﺎﺷد.
ﻣوردﯾﺎﺑﯽ ،رھﮕﯾری ﺗﻣﺎسھﺎ و ﻣدﯾرﯾت ﺷﯾوع
ﺗﺳت ﻓﻌﺎل از ھر ﻓرد دارای ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔﻠواﻧزا ﯾﺎ  ،COVID-19ﺣﺗﯽ ﻣوارد ﺧﻔﯾف ،ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ زودرس دوره ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت
 COVID-19ﻓردی ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺗﻼشھﺎی ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود آﯾﺎ وی ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺧوﺷﮫ ﻣوارد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﯾوع ﻣﺣﻠﯽ ﺑوده ،و اﯾنﮐﮫ آﯾﺎ
اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ وی ھﺳﺗﻧد در ﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻧﮫ ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده  COVID-19در ارﺗﺑﺎط ﺑودهاﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت  COVID-19ﻓردی ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺗﻼشھﺎی ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود آﯾﺎ وی ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺧوﺷﮫ ﻣوارد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﯾوع
ﻣﺣﻠﯽ ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﯾوع در ﻣﺣﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،اﻗداﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در آن ﻣﺣل ِاﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﺗﺎ از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﺷﺗر  COVID-19ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐرده
و دﯾﮕران را اﯾﻣن ﻧﮕﮫ دارد .اﮔر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ داﻧشآﻣوز را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣورد ﻣﺛﺑت  COVID-19ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ،ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣدﯾرﯾت
ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ داﻧشآﻣوزی ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺷﺧص در ﺗﻣﺎس ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد ،و آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮐﻧﺎن دﯾﮕر و ﺧﺎﻧوادهھﺎی داﻧشآﻣوزان ﻣطﻠﻊ ﺷوﻧد.
ﺧود اﻧزواﯾﯽ و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن دارای ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔوﻻﻧزا ﯾﺎ  COVID-19ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده ،ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐرده و ﺗوﺳط ﯾﮏ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣورد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دارای اﯾن ﻋﻼﺋم ،ﺣﺗﯽ ﺧﻔﯾف ﺑوده ﺗﺳت ﺷود.
ﺣﺗﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری او ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ،ﺑودهاﻧد ﻧﯾز ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد .ﮐﺎدر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﻣﺎسھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد
ﺗﺄﯾﯾد ﺷده را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .واژه ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ از ﺳﻔر ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ و در ﻣﻌرض ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر  COVID-19ھﺳﺗﻧد،
ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
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ﺧود اﻧزواﯾﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔردﻧد
ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗورات اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻓدرال ،ﮐﻠﯾﮫ داﻧشآﻣوزان/داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔر ﮐردهاﻧد ،ﻣوظﻔﻧد ﺑﮫ ﻣدت  ١۴روز ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل
داﻧشآﻣوزان از ﺧﺎرج آﻣده ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﻣﯽﺷود .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوﺟود اﺳت.

اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾطﯽ
ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ
ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻧظم اﺷﯾﺎء و ﺳطوح آﻟوده ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧﺗﻘﺎل  COVID-19ﺿروری اﺳت .ﻣدارس ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﻧد راھﻧﻣﺎی ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎی
ﻣﺣﯾطھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯽﺳﯽﺳﯽدیﺳﯽ ،ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
• ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻮطﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ.
• ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ھﺮ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ.
• ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻮح ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.
• از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد.
 oﺑﺮای ﻧﺎمھﺎی ﺗﺠﺎری ] [brandﺧﺎص و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ (COVID-
) 19را از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ] [Health Canadaﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• ﻟﻤﺲ ﻣﺘﻨﺎوب اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺳﻄﻞھﺎی زﺑﺎﻟﮫ را روزاﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
• ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﻮن ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﻣﺪﻓﻮع ،ادرار( .دﺳﺖھﺎ را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن
دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ھﯾﭻ ﻣدرک و ﺷواھدی دال ﺑر اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس  COVID-19از طرﯾق ﮐﺗﺎبھﺎی درﺳﯽ ،ﮐﺎﻏذ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎﻏذی وﺟود ﻧدارد.
ﺟرﯾﺎن ﻋﺑور و ﻣرور  /ﻣواﻧﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﻋﻼﻣتھﺎی روی ﮐﻔﭘوش و ﭘوﺳﺗرھﺎ ﺟرﯾﺎن ﻋﺑور و ﻣرور در ﺳرﺗﺎﺳر ﻣدرﺳﮫ ھداﯾت ﻣﯽﺷود .در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ ﻋﺎدی ﻧﻣﯽﺗوان ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ
را ﺣﻔظ ﻧﻣود و ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺗﻌددی ﺧﺎرج از ھﻣﮕروھﯽ ﯾﺎ ﮔروه آﻣوزﺷﯽ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣواﻧﻌﯽ ﻧﺻب ﺷود.

اﻗداﻣﺎت اداری و ﻣدﯾرﯾت
ﮐﺎھش ﺗﻌداد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﺿوری و از ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف طﯽ روز دارد ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧﺗﺷﺎر  COVID-19ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺣﯾطھﺎی
ﻣدرﺳﮫ ﮐﯽ ١٢ -از طرﯾق دو روﯾﮑرد ﻣﺗﻔﺎوت اﻣﺎ ﻣﮑﻣل اﻧﺟﺎم ﺷود :ھﻣﮕروھﯽھﺎ و ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ .
• ھﻣﮕروھﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از دﺳﺗﮫای از داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﮫ ﮐل ﯾﮏ ﺗرم آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.
• ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫی دوﻣﺗری ﺑﯾن دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر اﺳت.
ھﻣﮕروھﯽھﺎ  /ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ
ھﻣﮕروھﯽھﺎ  /ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺗﻌداد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﺿوری و از ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد در ﻣدرﺳﮫ دارد را ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣداوم ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
• در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ھﻣﮕروھﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺣداﮐﺛر از ۶٠ﻧﻔر ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.
• در ﻣﻘطﻊ ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﯾﮏ ھﻣﮕروھﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺣداﮐﺛر از ١٢٠ﻧﻔر ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.
• ھﻣﮕروھﯽھﺎ ﻣﺗﺷﮑل از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ھﺳﺗﻧد.
ھﻣﮕروھﯽھﺎ  /ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ از ﺗﻌداد ﮐﻣﺗری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾن اﺻل ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳنﺗر ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻣداوم اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت
ﻓردی از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ ،ﮐﺎھش ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،و ﺗﺷﺧﯾص و ﺑﯾﺎن روان و ﻣﻧﺳﺟم ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﻣﺗری دارﻧد .ھﻣﮕروھﯽھﺎ  /ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ در دﺑﯾرﺳﺗﺎنھﺎ
از ﺗﻌداد ﺑﺎﻻﺗری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐودﮐﺎن در ﭼﻧﯾن ﻣﺣﯾطھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﻣداوم ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ ،اطﻣﯾﻧﺎن از ﺣﻔظ
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿروری اﺳت ،و ﺗﺷﺧﯾص و ﺑﯾﺎن روان و ﻣﻧﺳﺟم ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗرﻏﯾب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دو ﻣﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در ﮔﺮوهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ]ﻣﺘﺮﺟﻢ -ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ھﻤﻮاره روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ[ ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎسھﺎ ،اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ھﻣﮕروھﯽھﺎ  /ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ
ﻣﺪارس ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ( در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ھﻤﮕﺮوھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ آن ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺿﻤﻦ ﺣﻣﺎﯾت از آﻣﻮزش
در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﻤﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺷﺎھد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫ ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ھﺳﺗﯾم .در ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﺟرای ﺟدول زﻣﺎنﺑﻧدی داﻧشآﻣوزان ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل
ﺷﺎھد راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﮐﺎھش ﺗراﮐم ﻣﯽﺷود.
در اوﻗﺎت اﺳﺗراﺣت )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ ،ﻧﺎھﺎر( ،داﻧشآﻣوزان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﻧد ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود در ھﻣﮕروھﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﺷرت ﮐﻧﻧد.
•
•

در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ ،داﻧشآﻣوزان ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود در ھﻣﮕروھﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﺷرت ﮐﻧﻧد .اﮔر در ﻣﺣﯾط ﺑﺎز ﺑودﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﺣداﻗل
ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﯾﺎ اﮔر در ﻣﺣﯾط ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
در ﻣدارس راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ،داﻧشآﻣوزان ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود در ھﻣﮕروھﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﺷرت ﮐﻧﻧد.
داﻧشآﻣوزان ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود در ھﻣﮕروھﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.

ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﻣدرﺳﮫ
ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣدود ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﺻورت ﺣداﻗل درون ھﻣﮕروھﯽ اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد.
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻓﺿﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌداد اﻓراد داﺧل ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ،ﺗﺎ در ﺻورت ﻟزوم از ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود .اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از راه دور /ﺣﺿوری ﺷود.
راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ دﯾﮕر
راهﮐﺎرھﺎی زﯾر ھر ﺟﺎ ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ﮐﯽ ١٢ -اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﺟرا درﺧواھد آﻣد.
• اﺟﺗﻧﺎب از ﺳﻼم و اﺣوالﭘرﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :ﺑﻐل ﮐردن ،دﺳت دادن(.
• ﺗرﻏﯾب داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻟﻣس ﻧﮑردن ﺻورتﺷﺎن.
• ﭘراﮐﻧده ﮐردن اﻓراد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد.
• اﯾﺟﺎد راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎنھﺎی رﺳﺎﻧدن و ﺑرداﺷﺗن ﮐودﮐﺎن از ﻣدرﺳﮫ ،اوﻗﺎت ﻧﺎھﺎر و زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ ،ﻣﺎﻧﻊ از ازدﺣﺎم ﺷود.
• ﺑردن داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﺎز در ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت.
• اطﻣﯾﻧﺎن از اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب دﺳتھﺎ ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺑﺎزی در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز.
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•

•

•

ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓردی ]ﻣﺗرﺟم -ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﮔروھﯽ ﺑوده اﻣﺎ داﻧشآﻣوز ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧد[ ،ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﯾن داﻧشآﻣوزان و
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗرﻏﯾب ﮐﻧد.
 oﺑرای داﻧشآﻣوزان ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ ،ﺗطﺑﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺗﺑﺎدل اﺷﯾﺎء را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد.
 oﺑرای داﻧشآﻣوزان راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔروھﯽ و اﺟﺗﻧﺎب از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ دارد.
از ﻣﯾﺎن واﻟدﯾن ،ﻣراﻗﺑﯾن ،اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،داوطﻠﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻏﯾرﮐﺎرﻣﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن( ﮐﮫ وارد ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺷوﻧد،
اوﻟوﯾت دادن ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای آﻣوزش و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ داﻧشآﻣوزان ﻣﻔﯾدﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻧﺎﻣزدھﺎی ﻣﻌﻠﻣﯽ ،اﯾﻣنﺳﺎزﮐﻧﻧدهھﺎ،
داوطﻠﺑﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوادﻏذاﯾﯽ و ﻏﯾره(.
 oﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻗﺑل از ورود ﺑﺎﯾد ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﺑﮭداﺷت روزاﻧﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐردهاﻧد.
 oﻣدارس ﺑﺎﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺎم و اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد را ﻧﮕﮫ دارﻧد.
ﻣﺣدود ﮐردن ﺗﻌداد ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣدرﺳﮫ.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﻗﺑﯾل ورزش ،ھﻧر ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎص ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ھﻣﮕروھﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف،
ﮐﺎھش ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ و رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﻧﺎﺳب ،اﻧﺟﺎم ﺷود .اﻋﺿﺎی ھﯾﺋتھﺎی ورزﺷﯽ ﺑرای ھر ﻣرﺣﻠﮫ از طرح راهاﻧدازی ﻣﺟدد ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ اراﺋﮫ دادهاﻧد.
روﯾدادھﺎی درون ﻣدرﺳﮫای از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت رﻗﺎﺑﺗﯽ ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺷﻧوارهھﺎ در اﯾن دوران ﻧﺑﺎﯾد ﺑرﮔزار ﺷوﻧد .اﯾن ﻣورد در اواﺳط ﭘﺎﯾﯾز  ٢٠٢٠دوﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺧواھد ﺷد.
ﺧدﻣﺎت ﻏذاﯾﯽ
ﻣدارس ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﮭﯾﮫ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻏذا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از آﻣوزش ﻗرار داده و ﺧدﻣﺎت ﻏذاﯾﯽ اراﺋﮫ دھﻧد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻓروش و وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ اﺳت.
• اﮔر ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از آﻣوزش ﺗﮭﯾﮫ ﺷود و ﺗوﺳط ھﻣﺎن داﻧش آﻣوزی )داﻧشآﻣوزاﻧﯽ( ﮐﮫ آن را ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﻣﺻرف ﺷود ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻗدام اﺿﺎﻓﮫﺗری
ﻓراﺗر از آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺳﻧد ﺑﯾﺎن ﺷده و اﻗداﻣﺎت و اﻟزاﻣﺎت ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،اِﻋﻣﺎل ﺷود) .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎدر آﻣوزش دﯾده اﯾﻣﻧﯽ ﻏذا ]،[FOODSAFE
طرح اﯾﻣﻧﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،و ﻏﯾره(.
• اراﺋﮫ ﻏذاھﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده در داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﻣﺻرف اﻓرادی ﻏﯾر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن را آﻣﺎده ﮐردهاﻧد )از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرای ﻓروش( ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر
ﺑﯽﺳﯽ در رﺳﺗورانھﺎ ،ﮐﺎﻓﮫھﺎ ،ﺑﺎرھﺎ و ﮐﻠوپھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ :ﭘروﺗﮑلھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﺎری.
• در اﯾن دوران ،ﻣدارس اﺟﺎزه ﻧﺧواھﻧد داد ﮐﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺗرس ﺳﺎﯾر داﻧشآﻣوزان ﻗرار ﮔﯾرد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﭘذﯾراﯾﯽھﺎی ﺗوﻟد ،اﻗﻼم ﻓروش ﭘﺧﺗﻧﯽ(.
ﻣدارس ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯾد اﯾن ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﮭﯾم ﺷد ،اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد.

اﻗداﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ
اﮔر ﺑﯾﻣﺎرﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
• داﻧشآﻣوز ،ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﮫ دارای ﻋﻼﺋم  COVID-19ﺑوده ﯾﺎ در  ١۴روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔر ﮐرده ﯾﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ﺑودهاﻧد ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد و ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرزﻧدان ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧدﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ.
• داﻧشآﻣوز ،ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﮫ دارای ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔوﻻﻧزا ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋﻼﺋم  COVID-19اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷود.
 oاﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده داﻧشآﻣوز ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدی ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔﻠواﻧزا ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋﻼﺋم  COVID19داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾنﮐﮫ
ﭘﯾﮕﯾر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود
داﻧشآﻣوز/ﮐﺎرﻣﻧد ﺑدون ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧوز در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده دارای ﻋﻼﺋم،
ِ
ﺗوﺳط ﯾﮏ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﺷد.
 oداﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻓﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾرﻋﻼﺋم ﻣﺷﺎﺑﮫ  COVID-19ﻣواﺟﮭﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻗﺑل وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت،
ھﻧﮕﺎم ﺑروز اﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ اداﻣﮫ دھﻧد .در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در آن ﻋﻼﺋم ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط
اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷوﻧد.
• واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن ﻗﺑل از ﻓرﺳﺗﺎدن ﮐودک ﺧود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور روزاﻧﮫ ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔوﻻﻧزا COVID-19 ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺗﻧﻔﺳﯽ
را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
 oاﮔر ﮐودﮐﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود.
• ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﺎﯾد روزاﻧﮫ ﺧود را ﺑرای ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔوﻻﻧزا ﯾﺎ  COVID-19ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھﻧد.
 oاﮔر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺑﺎﯾد وارد ﻣدرﺳﮫ ﺷود.
• ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﺷﺎن ﯾﺎ داﻧشآﻣوزی ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺗﺳت  COVID-19دھد ،ﺑﺎﯾد از اﺑزار ﺧود-ارزﯾﺎﺑﯽ  COVID-19ﺑﯽﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد.
 oھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ  ،٨١١ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﺑرای  COVID-19و ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه
ﺗﻧﻔﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷوﻧد.
 oدر ﺻورت وﺟود ﻧﮕراﻧﯽ ،ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ واﺣد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
• ﺟﮭت اﺳﮑرﯾن داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑرای ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،ﭼﮏ ﮐردن درﺟﮫ ﺣرارت ﯾﺎ ﺗﺳت  COVID-19ﻣﺳﺋول وظﯾﻔﮫاﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .اﯾنﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﺑرای ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد اﯾنﮐﮫ اﮔر داﻧشآﻣوز ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺿﻣﯾﻣﮫ ج ] [Cدرج ﺷده اﺳت.
ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ
ﺷﺳﺗﺷوی دﻗﯾق دﺳتھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺳﺎده ﻣوﺛرﺗرﯾن روش ﺑرای ﮐﺎھش اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎری اﺳت .ھم داﻧشآﻣوزان و ھم ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد از اﺷﯾﺎء ،ﺳطوح ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و
ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣﯾﮑروب را ﮔرﻓﺗﮫ و ﭘﺧش ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮭداﺷت دﻗﯾق دﺳتھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد .واﻟدﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﯾوهھﺎی اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﯾن داﻧشآﻣوزان آﻣوزش داده و
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮭداﺷت دﻗﯾق دﺳتھﺎ را اﻧﺟﺎم داد:
•
•
•
•

•

دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺳﺎده ﺣداﻗل  ٢٠ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد .ﺑرای  COVID-19ﺻﺎﺑون ﺿد ﺑﺎﮐﺗری ﻻزم ﻧﯾﺳت.
دﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺳﺗﺷوی دﺳتھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺳﺎده را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽدھد.
اﮔر ﺳﯾﻧﮏ دﺳﺗﺷوﯾﯽ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ھﺳﺗﻧد( ،از ﻣﺣﻠول ﭘﺎک ﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی اﻟﮑل ﺣداﻗل ۶٠٪
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﮐﺛﯾﻔﯽ دﺳتھﺎ ﺑﮫ وﺿوح دﯾده ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺣﻠول ﭘﺎک ﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی اﻟﮑل ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻣﯾﮑروبھﺎ ﻣؤﺛر ﻧﺑﺎﺷد .اﮔر ﭼرک دﺳتھﺎ ﺑﮫ وﺿوح
دﯾده ﻣﯽﺷود ﺗرﺟﯾﺟﺎ ً از آب و ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﮔر در دﺳﺗرس ﻧﺑود ،اﺑﺗدا از ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل دﺳت ﺣﺎوی اﻟﮑل و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن از ﻣﺣﻠول ﭘﺎک ﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی
اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﭘوﺳﺗر ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت ﺑﯽﺳﯽﺳﯽدیﺳﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد اﯾنﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﭼﮫ ﻣواﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺿﻣﯾﻣﮫ ب ] [Bدرج ﺷده اﺳت.
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آداب ﺗﻧﻔﺳﯽ
داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد:
• در آرﻧﺞ ﺧﻣﯾده ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﮐﻧﻧد .دﺳﺗﻣﺎلھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده را دور رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮭداﺷت دﺳت را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
• از دﺳت زدن ﺑﮫ ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺧود ﺑﺎ دﺳتھﺎی ﻧَﺷُﺳﺗﮫ ،ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
• از ﺳﮭﯾم ﺷدن ھرﮔوﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺷﺗرک از ﮐﺎرد ،ﻗﺎﺷق و ﭼﻧﮕﺎل ﻧَﺷُﺳﺗﮫ ،ﺳﯾﮕﺎر ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی دود ﮐردن ] [vapingﺧودداری ﮐﻧﻧد.
واﻟدﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﺷﯾوهھﺎ و ﺗﻣرﯾنھﺎ را ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان آﻣوزش داده و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد.

ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﺧﺻﯽ )(PPE
ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﻧﺗواﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد و در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻓردی ﺧﺎرج از ﮔروه آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ھمﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
داﻧشآﻣوزان ﻣﻘطﻊ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ﻣوظﻔﻧد در ﻓﺿﺎھﺎی ﭘر ﺗردد ﻣﺎﻧﻧد اﺗوﺑوسھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﺎﻧﻧد راھروھﺎ ،ﯾﺎ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﮔروه آﻣوزﺷﯽ ﺧود
ھﺳﺗﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﺑﭘوﺷﻧد.
ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻣس ﺻورت و ﭼﺷمھﺎ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرای ﮔذاﺷﺗن و ﺑرداﺷﺗن ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ و از روی ﺻورت )ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺗﻣﺎس ﻓردی ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ( ﺑرای داﻧشآﻣوزان دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷود.
اﮔر داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﺣﻣل ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ را ﻧدارد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن آن ﻧدارد.
ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ،ﭘوﺷش ﺻورت ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظ ﺻورت در ﻣدارس ﺧﺎرج از ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای داﻧشآﻣوزان و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
اﺳت .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽزﻧﻧد ،ﺑﺎ اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر ﺷود .ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ،ﻧﺑﺎﯾد ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت ،ﮔردھمآﯾﯽ ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻣذھﺑﯽ در ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣوزﺷﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ در ﺗﻣﺎم زﻣﺎنھﺎی ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷود زﯾرا اﻗداﻣﺎت ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﻣؤﺛرﺗری در ﭘﯾﺷﮕﯾری از
اﺑﺗﻼ و ﮐﻧﺗرل در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗن وﺟود دارد ،ﻣﺎﻧﻧد:
• اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾنﮐﮫ داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾنﮐﮫ
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وارد ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑررﺳﯽ روزاﻧﮫ ﺑﮭداﺷت را اﻧﺟﺎم دھد؛
• ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ؛
• ﻗرار دادن داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﮔروهھﺎی ﺛﺎﺑﺗﯽ از اﻓراد )ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ(؛
• ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﯾطھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺣداﮐﺛر از ﻓﺿﺎ؛
• اطﻣﯾﻧﺎن از ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ؛ و
• ﺑﮭداﺷت ﻣﮑرر دﺳتھﺎ
اﯾن اﻗداﻣﺎت ﭼﻧدﯾن ﻻﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓظت اﯾﺟﺎد ﮐرده ﮐﮫ ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺳﺎﯾر اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣوظﻔﻧد ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر در ﻧزدﯾﮑﯽ داﻧشآﻣوزان ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
از ﻗﺑل ،ﻓردی از ﮔروه آﻣوزﺷﯽ داﻧشآﻣوزان ﻧﺑﺎﺷﻧد.
واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل  COVID-19در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻗرار دارﻧد ،ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ رﯾﺳﮏ ﻓرزﻧدﺷﺎن ،ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﻣﺷورت ﮐﻧﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ اﻟف ] :[Aﺧﻼﺻﮫ اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ﻣدارس

 -١اﮔر ﺑﯾﻣﺎرﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد

ﺗﻣﺎم داﻧشآﻣوران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎ
ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،آﻧﻔﻠواﻧزا،
 ،COVID-19ﯾﺎ ھر ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ دﯾﮕر
ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده و ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد.
 -٢ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ

ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣﮑرر
ﺑﺷوﯾﻧد!
ﻣؤﺛرﺗرﯾن راه ﮐﺎھش اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺳﺗن
ﮐﺎﻣل دﺳتھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺳﺎده ﺑرای
ﻣدت ﺣداﻗل  ٢٠ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺳت.

 -۴ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن
ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ

در ﺻورت اﻣﮑﺎن داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن را
در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘراﮐﻧده ﮐﻧﯾد.
داﻧشآﻣوزان را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺑرﯾد.
زﻣﺎن ھﺎی زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺗﻧﺎوب.
ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓردی.
ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﯾﺎدآور ﺷوﯾد ﮐﮫ دﺳتھﺎﯾﺷﺎن
را ﻧزدﯾﮏ ﺧود ﻧﮕﮫ دارﻧد.

 -٣ﺑﮭداﺷت ﺷﺧﺻﯽ و دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔﺳﯽ

 -۵ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ

ﺳرﻓﮫھﺎی ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.

ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد را ﺣداﻗل
دوﺑﺎر در  ٢۴ﺳﺎﻋت ﻧظﺎﻓت و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ
ﮐﻧﯾد )ﯾﮏ ﻧوﺑت در طول روز ﻣدرﺳﮫ(.

ﺻورت ﺧود را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ را
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﮭﯾم ﻧﺷوﯾد.

ﻧظﺎﻓت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺎر در
روز اﻧﺟﺎم ﺷود.
از ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده
راﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ب ] :[Bزﻣﺎنھﺎی اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ در ﻣدرﺳﮫ
زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﺑﺎﯾد ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد:
•
•
•
•
•
•

•

ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ.
ﻗﺑل و ﺑﻌد از اوﻗﺎت اﺳﺗراﺣت )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ ،وﻗت ﻧﺎھﺎر(.
ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﻣﯾز ﯾﺎ در ﻗﻔﺳﮫ داﻧشآﻣوز ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷوﻧد(.
ﻗﺑل و ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺿﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺳرﭘوﺷﯾده ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔروهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗﻌدد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺳﺎﻟن ورزﺷﯽ،
اﺗﺎق ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋﻠوم و ﻏﯾره(.
ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗواﻟت.
ﺑﻌد از ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ درون دﺳتھﺎ.
ھر وﻗت دﺳتھﺎ ﺑﮫ وﺿوح ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ ج ] :[Cاﮔر داﻧشآﻣوزی ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری داﺷت ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود.
اﮔر داﻧشآﻣوزی ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری داﺷت:
واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﺑﺎﯾد داﻧشآﻣوز را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﻧد

اﮔر داﻧشآﻣوز در ﻣدرﺳﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧﺷﺎن داد:
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣراﺣل زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﻧد:
 -١ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ داﻧشآﻣوز دارای ﻋﻼﺋم را از دﯾﮕران ﺟدا ﮐرده و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑﺑرﻧد.
 -٢ﺑﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣراﻗب داﻧشآﻣوز ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ در اﺳرع وﻗت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل وی ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد.
 -٣در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﮫی  ٢ﻣﺗری از داﻧشآﻣوز ﺑﯾﻣﺎر را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺻورت ﻋدم اﻣﮑﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﭘوﺷﯾده و ﯾﺎ ﺻورت ﺧود را
ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻣوﺟود ﺑوده و ﺑﺗواﻧﻧد آن را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود از ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 -۴ﺑﮫ داﻧشآﻣوز ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی داده ﺗﺎ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫھﺎی ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺗﻣﺎلھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده را دور اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮭداﺷت
دﺳتھﺎ اﻧﺟﺎم داده ﺷود.
 -۵از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن داﻧشآﻣوز )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺧﺎط  ،ﺑزاق( اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺗﻣﺎس داﺷﺗﻧد ،ﺑﮭداﺷت دﻗﯾق دﺳتھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 -۶ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ داﻧشآﻣوز را از ﻣدرﺳﮫ ﺑردﻧد ،ﺑﮭداﺷت دﻗﯾق دﺳتھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 -٧ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﺋول ﻧظﺎﻓت ﻣرﮐز آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧشآﻣوز در آن ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده ﺑود و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﺗوﺳط وی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود را ،ﻧظﺎﻓت
و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧد) .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﻼس ،دﺳﺗﺷوﯾﯽ ،ﻣﻧﺎطق ﻣﺷﺗرک(.
اﮔر ﺑﮫ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن اطﻼع دادﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ،ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓرزﻧدﺷﺎن از ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد.
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﮔزارش ﺑﯾﻣﺎری داﻧشآﻣوزان و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﺑﮭداﺷت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود.
ھر ﻓردی ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷده ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﻏﯾر از  COVID-19ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺑوده و ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم اﯾﺷﺎن ﺑرطرف ﻧﺷود ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد.

ﭘﯾوﺳت د ] :[Dﺑررﺳﯽ روزاﻧﮫ ﺳﻼﻣت

واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن ،ﻟطﻔﺎ ً ﻗﺑل از آﻣدن ﮐودکﺗﺎن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ وﻗت ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎ وی ﻣرور ﮐﻧﯾد.
 -١ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری :آﯾﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم زﯾر دارد؟
 oﺗب
 oﻟرز
 oﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﺑدﺗر ﺷدن ﺳرﻓﮫ ﻣزﻣن
 oﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
 oﮔﻠودرد
 oآﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ  /ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ
 oاز ﺑﯾن رﻓﺗن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ
 oﺳردرد
 oﺧﺳﺗﮕﯽ
 oاﺳﮭﺎل
 oاز دﺳت دادن اﺷﺗﮭﺎ
 oﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ
 oدرد ﻋﺿﻼﻧﯽ
 oورم ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ )ﭼﺷم ﺻورﺗﯽ(
 oﺳرﮔﯾﺟﮫ
 oﺳردرﮔﻣﯽ
 oدرد ﺷﮑم
 oﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﯾﺎ ﭘﺎ
 -٢ﺳﻔر ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھمﺧﺎﻧﮫاﺗﺎن در  ١۴روز ﮔذﺷﺗﮫ از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫاﯾد؟
 -٣ﺗﺄﯾﯾد ﺗﻣﺎس :آﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھمﺧﺎﻧﮫاﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19وی ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ،ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫاﯾد؟

اﮔر ﭘﺎﺳﺦﺗﺎن ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳؤاﻻت "ﺑﻠﮫ" ﺑﺎﺷد و ﻋﻼﺋم آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل وﺟود داﺷﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺣﺳﺎﺳﯾت( ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾد.
اﮔر ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در آنھﺎ ﺑروز داﺷت ،ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺷﻣﺎره  ،٨١١ﯾﺎ ﯾﮏ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی
اوﻟﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ،ﻧﯾز ﻣﯽﺷود.

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