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COVID-19 حقایقی در مورد

 COVID-19 چیست؟
کوویــد-�19بیمــاری�جدیــدی�ناشــی�از�ســویه�جدیدی�
از�کرونــا�ویــروس�اســت.�"CO"�بــر�کرونــا�داللــت�دارد�
و�"VI"�بــر�ویــروس�و�"D"�بــر�بیمــاری�داللــت�می�کنــد.�
ــد� ــروس�جدی ــا�وی ــام�کرون ــا�ن ــاری�ب ــن�بیم ــا�ای قب
�2019یــا��nCoV-2019ارجــاع�داده�مــی�شــد.�ویــروس�
�COVID-19یــک�ویــروس�جدیــد�اســت�کــه�بــه�

خانــواده�ویــروس�هایــی�کــه�ســندرم�شــدید�تنفســی�
حــاد�)SARS(�و�برخــی�از�انــواع�ســرماخوردگی�را�ایجــاد�

مــی�کننــد�تعلــق�دارد.

عالئم COVID-19 چیست؟
ــی� ــرفه�و�تنگ ــب،�س ــامل�ت ــاری�ش ــن�بیم ــم�ای عائ
نفــس�اســت.�در�مــوارد�شــدیدتر،�عفونــت�مــی�توانــد�
ــا� ــود.�ب ــی�ش ــکات�تنفس ــا�مش ــه�ی ــث�ذات�الری باع

ــن� ــر�ای ــرگ�در�اث ــال�م ــر،�احتم ــی�کمت ــیوع�خیل ش
ــزا� ــابه�آنفوالن ــم�مش ــن�عائ ــود�دارد.�ای ــاری�وج بیم
یــا�ســرماخوردگی�اســت�کــه�هــر�دوی�ایــن�بیمــاری�
هــا�بســیار�شــایع�تر�از��COVID-19هســتند.�بــه�همیــن�
دلیــل�بــرای�تأییــد�وجــود�COVID-19،�انجــام�آزمایــش�

ــرورت�دارد. ض

چگونه COVID-19  شیوع می یابد؟
این�ویروس�از�طریق�تماس�مستقیم�با�قطرات�تنفسی�
یک�فرد�آلوده�)که�از�طریق�سرفه�و�عطسه�تولید�می�
از� توانند� می� همچنین� افراد� شود.� می� منتقل� شود(�
تماس�با�سطوح�آلوده�به�ویروس�و�تماس�دست�آلوده�با�
صورت�)یعنی�چشم،�بینی،�دهان(�مبتا�شوند.�ویروس�
�COVID-19ممکن�است�چندین�ساعت�روی�سطوح�زنده�

بماند،�اما�گندزداهای�ساده�می�توانند�آن�را�بکشند.
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چه کسی بیشتر در معرض خطر است؟
ما�هر�روز�در�حال�یادگیری�بیشتر�در�مورد�چگونگی��اثر�گذاری��
�COVID-19بر�مردم�هستیم.�به�نظر�می�رسد�افراد�مسن�و�افراد�

با�بیماری�های�مزمن�مانند�دیابت�و�بیماری�های�قلبی�بیشتر�در�
معرض�رخداد��عائم�شدید�این�بیماری�هستند.�به�دلیل�اینکه�
این�یک�ویروس�جدید�است،�ما�هنوز�در�حال�یادگیری�چگونگی�
تأثیر�آن�بر�کودکان�هستیم.�می�دانیم�که�ممکن�است�افراد�در�
هر�سنی�به�ویروس�مبتا�شوند،�اما�تاکنون�موارد�نسبتاً�کمی�از�

�COVID-19در�بین�کودکان�گزارش�شده�است.

درمان COVID-19 چیست؟
در�حال�حاضر�واکسنی�برای��COVID-19در�دسترس�نیست.�با�این�
وجود،�بسیاری�از�عائم�قابل�درمان�است�و�دریافت�مراقبت�های�
اولیه�از�افراد�ارائه�دهنده�مراقبت�های�بهداشتی�می�تواند�خطر�این�
بیماری�را�کاهش�دهد.�چندین�کارآزمایی�بالینی�برای�ارزیابی�روش�

های�درمانی�بالقوه�برای��COVID-19در�حال�انجام�است.�

چگونـه  شـیوع  COVID-19  کند و یـا  متوقف 
می شـود؟

همانند�سایر�عفونت�های�تنفسی�مانند�آنفوالنزا�یا�سرماخوردگی،�
اقدامات�بهداشت�عمومی�برای�کاهش�شیوع�این�بیماری�بسیار�

مهم�است.
اقدامات�بهداشت�عمومی،�اقدامات�پیشگیرانه�روزمره�ای�است�

که�شامل�موارد�زیر�می�شود:
�در�هنگام�بیماری�در�خانه�بمانید؛

��هنگام�سرفه�یا�عطسه،�دهان�و�بینی�را�با�آرنج�بسته�یا�دستمال�
بپوشانید.�بافاصله�دستمال�را�در�سطل�زباله�در�دار�دفع�کنید؛

�دست�ها�را�)اغلب�با�آب�و�صابون(�بشویید؛�و
�سطوح�و�اشیاء�که�اغلب�لمس�می�شود�را�تمیز�کنید.

�COVID-19اگر�مقامات�بهداشت�عمومی�اطاعات�بیشتری�در�مورد�
کسب�کنند،�ممکن�است�اقدامات�اضافی�دیگری�را�توصیه�کنند.
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مقدمه

شیوع�بیماری�کرونا�ویروس�)COVID-19(�به�عنوان�یک�
وضعیت�اضطراری�بهداشت�عمومی�اعام�شده�است�و�
اکنون�این�ویروس�در�بسیاری�از�مناطق�و�کشورها�شیوع�
یافته�است.�در�حالی�که�هنوز�موارد�زیادی�در�مورد�ویروس�
ناشی�از��COVID-19ناشناخته�است،�اما�ما�می�دانیم�که�از�
طریق�تماس�مستقیم�با�قطرات�تنفسی�یک�فرد�آلوده�)که�
از�طریق�سرفه�و�عطسه�ایجاد�می�شود(�منتقل�می�شود�
و�همچنین�افراد�می�توانند�از�تماس�با�سطوح�آلوده�به�
ویروس�و�لمس�صورت�)یعنی�چشم،�بینی،�دهان(�مبتا�
به�شیوع�خود� �COVID-19همچنان� که� حالی� در� شوند.�
از� جلوگیری� برای� جوامع� که� است� مهم� می�دهد،� ادامه�
انتقال�بیشتر�اقدامات�الزم�را�انجام�دهند،�اثرات�اپیدمی�را�

کاهش�دهند�و�از�اقدامات�کنترلی�حمایت�کنند.
ــت� ــی�اهمی ــات�آموزش ــودکان�و�موسس ــت�از�ک حمای
ــری�از� ــرای�جلوگی ــژه�ای�دارد.�اقدامــات�احتیاطــی�ب وی

شــیوع�احتمالــی��COVID-19در�محیــط�مدرســه�ضروری�
اســت.�همچنیــن�بایــد�مراقــب�باشــید�تــا�انگــی�متوجــه�
ــدان�کــه�احتمــاال�در�مواجهــه� ــوزان�و�کارمن ــش�آم دان
ــادآوری� ــردد.�ی ــند�نگ ــه�باش ــرار�گرفت ــروس�ق ــا�وی ب
ایــن�نکتــه�حائــز�اهمیــت�اســت�کــه��COVID-19بیــن�
مرزهــای�جغرافیایــی،�قومیت هــا،�ســطوح�مختلــف�
ــود.� ــی�ش ــل�نم ــی�قائ ــس�تفاوت ــن�و�جن ــی،�س ناتوان
محیــط�آمــوزش�و�پــرورش�بایــد�همچنــان�بــرای�همــه�
محیطــی�پذیــرا،�بــا�احتــرام،�فراگیــر�و�حمایتــی�باشــد.�
ــد�از� ــدارس�می�توان ــط�م ــده�توس ــام�ش ــات�انج اقدام
ــوزان�و� ــش�آم ورود�و�گســترش��COVID-19توســط�دان
کارمنــدان�کــه�ممکــن�اســت�در�معــرض�ویــروس�قــرار�
گرفتــه�باشــند،�جلوگیــری�کنــد،�ضمــن�اینکــه�اختــال�
در�کارهــا�را�بــه�حداقــل�مــی�رســاند�و�دانــش�آمــوزان�و�

کارمنــدان�را�از�تبعیــض�محافظــت�مــی�کنــد.
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هدف
کودکان�و�جوانان�امروز،�شهروندانی�جهانی�هستند�که�به�
عنوان�عوامل�قدرتمند�تغییر�به�شمار�آمده�و�نسل�بعدی�
پرستاران،�دانشمندان�و�پزشکان�را�تشکیل�می�دهند.�هر�
بحران�می�تواند�به�عنوان�فرصتی�برای�کمک�به�آن�ها�در�
یادگیری،�ترویج�دلسوزی�و�افزایش�تاب آوری�و�ساختن�
یک�جامعه�امن�تر�و�مراقب�تر�در�نظر�گرفته�شود.�داشتن�
اطاعات�و�حقایق�در�مورد��COVID-19به�کاهش�ترس�
بیماری�و�حمایت� این� آموزان�در�مورد� دانش� نگرانی� و�
ثانویه�در� تأثیر� با�هرگونه� برای�مقابله� توانایی�آن�ها� از�
زندگی�کمک�می�کند.�این�رهنمود�پیام�های�کلیدی�و�
ماحظاتی�را�برای�متعهد�کردن�مدیران�مدارس،�معلمان�
و�کارکنان،�والدین،�پرستاران�و�اعضای�جامعه�و�همچنین�
خود�کودکان�در�ارتقاء�مدارس�امن�و�سالم�فراهم�می�کند.
ــح� ــای�واض ــی�ه ــه�راهنمای ــند�ارائ ــن�س ــدف�از�ای ه

و�عملــی�بــرای�انجــام�اقدامــات�ایمــن�از�طریــق�
کنتــرل� و� هنــگام� زود� تشــخیص� پیشــگیری،�
ــی� ــات�آموزش ــایر�موسس ــدارس�و�س �COVID-19در�م

ــه�مخصــوص�کشــورهایی� ــا،�گرچ ــن�راهنم اســت.�ای
اســت�کــه�انتقــال��COVID-19را�تأییــد�کــرده�انــد،�امــا�
در�ســایر�کشــورها�نیــز�قابــل�اســتفاده�اســت.�آمــوزش�
ــویق� ــوزان�را�تش ــش�آم ــد�دان ــی�توان ــرورش�م و�پ
ــران�در� ــا�دیگ ــردن�ب ــت�ک ــق�صحب ــا�از�طری ــد�ت کن
مــورد�چگونگــی�جلوگیــری�از�شــیوع�ویــروس،�مبلــغ�
ــه�و� ــه،�مدرس ــرل�در�خان ــاری�و�کنت ــگیری�بیم پیش
ــاز�نگــه�داشــتن�مــدارس�در�شــرایط� جامعــه�شــوند.�ب
ایمــن�یــا�بــاز�کــردن�مجــدد�مــدارس�بعــد�از�تعطیلــی،�
ماحظــات�متعــددی�دارد�کــه�اگــر�بــه�درســتی�رعایت�
ــد. ــا�ده ــی�را�ارتق ــامت�عموم ــد�س ــوند،�می�توان ش
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مدیران مدرسه، معلمان و کارکنان

پیام ها و اقدامات کلیدی

اصول عمومی
پیروی�از�اصول�عمومی�می تواند�باعث�شود�دانش�آموزان،�
معلمان�و�کارکنان�مدرسه�ایمن�باشند�و�به�جلوگیری�از�
برای�مدارس� بیماری�کمک�کند.�توصیه�ها� این� شیوع�

سالم�عبارتند�از:
  �دانش�آموزان،�معلمان�و�سایر�کارکنان�اگر�بیمار�باشند�

نباید�به�مدرسه�بیایند.
  �مـدارس�بایـد�روی�شستشـوی�مرتـب�دسـت�با�آب�
سـالم�و�صابـون،�محلـول�الکلی�یا�مواد�ضـد�عفونی�
کننـده�نظیـر�محلـول�کلـر�و�ضـد�عفونـی�روزانـه�

سـطوح�مدرسـه�تاکیـد�کنند.
  مدارس�باید�امکانات�آب،�فاضاب�و�مدیریت�پسماند�

را�فراهم�کرده�و�مراحل�پاک�سازی�و�آلودگی�زدایی�
محیط�زیست�را�دنبال�کنند.

دهند� ترویج� را� اجتماعی� فاصله� رعایت� باید�   مدارس�
)اصطاحی�که�برای�اقدامات�خاص�برای�کند�شدن�
کردن� محدود� جمله� از� مسری،� بسیار� بیماری� شیوع�

اجتماع�گروه�های�بزرگ�مردم�اتخاذ�می�شود(.

اطالع از آخرین حقایق 
بیماری� مورد� در� اولیه� اطاعات� از� مناسبی� درک�
کروناویروس�)COVID-19(،�از�جمله�عائم،�عوارض،�نحوه�
انتقال�و�چگونگی�جلوگیری�از�انتقال�آن�داشته�باشید.�در�
مورد��COVID-19از�طریق�منابع�معتبری�مانند�یونیسف�
جهانی� سازمان� متحد(،� ملل� سازمان� کودکان� )صندوق�
بهداشت�و�اعامیه�های�وزارت�بهداشت�مطلع�شوید.�از�
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اطاعات�غلط/�خرافات�که�ممکن�است�از�طریق�دهان�
به�دهان�یا�به�صورت�آناین�پخش�شوند�برحذر�باشید.

اطمینان از عملیات مدرسه ایمن
بـه�"چـک�لیسـت�محیـط�هـای�مدرسـه�ایمـن"�در�زیر�

کنید. مراجعـه�
آن� یا� کنید� ایجاد� مدرسه� برای� اضطراری� های� برنامه�
مطمئن� تا� کنید� مقامات�صحبت� با� کنید.� روز� به� را� ها�
شوید�مدارس�به�عنوان�پناهگاه،�واحدهای�درمانی�و�غیره�
استفاده�نمی�شود.�به�لغو�هرگونه�جلسه/�رویداد�اجتماعی�
که�معمواًل�در�محوطه�مدرسه�برگزار�می�شود�بر�اساس�

وضعیت�خطر�توجه�داشته�باشید.
بر�شستشوی�مکرر�و�بهداشتی�دست�و�تهیه�مواد�مورد�نیاز�
تاکید�کنید.�ایستگاه�هایی�برای�شستشوی�دست�با�آب�و�
صابون�آماده�و�حفظ�کنید�و�در�صورت�امکان،�پاک�کننده�
هر� در� را� دست(� کننده� )ضدعفونی� الکلی� پایه� بر� دست�
کاس،�در�ورودی�ها�و�خروجی�ها،�و�در�نزدیکی�سالن�
های�ناهار�و��سرویس�های�بهداشتی�قرار�دهید.�حداقل�یک�
بار�در�روز�ساختمان های�مدرسه،�کاس های�درس�و�به�
ویژه�تجهیزات�آب�و�فاضاب�را�تمیز�و�ضد�عفونی�کنید،�به�
خصوص�سطوحی�که�توسط�بسیاری�از�افراد�لمس�می�شود�
)نرده�ها،�میزهای�ناهار،�تجهیزات�ورزشی،�دستگیره�درب�و�
پنجره،�اسباب�بازی�ها،�وسایل�آموزشی�و�یادگیری�و�غیره(.
شیوه�ها�������� این� کنید.� اجرا� را� اجتماعی� فاصله� های� شیوه�

می�تواند�شامل�موارد�زیر�باشد:

  شروع�و�پایان�روز�مدرسه�به�صورت�متناوب�باشد.

  لغو�مجامع،�بازی�های�ورزشی�و�سایر�رویدادهایی�که�
شرایط�شلوغی�را�ایجاد�می�کند.

  در�صورت�امکان،�فضایی�ایجاد�کنید�تا�میز�کودکان�
حداقل�یک�متر�از�هم�فاصله�داشته�باشد.

  حفظ�فاصله�از�یکدیگر�را�آموزش�دهید.�از�تماس�غیر�

ضروری�خودداری�کنید.
اگر�دانش�آموزان�یا�کارمندان�ناخوش��شوند،�رویه�هایی�را�

برقرار�کنید
مدارس� بهداشت� کارکنان� و� محلی� بهداشت� مقامات� با�
برنامه�ریزی�کرده�و�لیست�تماس�های�اضطراری�را�به�
روز�کنید.�دستورالعملی�را�برای�جداسازی�دانش�آموزان�
و�کارکنان�بیمار�از�سالم�را�بدون�انگ�گذاری�تهیه�کنید�و�
روشی�برای�اطاع�رسانی�به�والدین�/�پرستاران�و�مشاوره�
با�ارائه�دهندگان�مراقبت�های�بهداشتی�/�مقامات�بهداشتی�

در�هرجایی�که�ممکن�باشد�فراهم�کنید.

اشتراک گذاری اطالعات را ارتقا دهید
و� آموزش� و� بهداشت� ملی� مقامات� های� راهنمایی� با�
اطاعات� کنید.� پیروی� آن�ها� از� و� هماهنگی� پرورش�
موجود�را�با�کارکنان،�پرستاران�و�دانش�آموزان�به�اشتراک�
از� بیماری� مورد�وضعیت� در� اطاعات�جدیدی� بگذارید،�
جمله�اقدامات�پیشگیری�و�کنترل�در�مدرسه�ارائه�دهید.�به�
پرستاران�تاکید�کنید�که�اگر�کودکی�در�خانه�آن�ها�مبتا�به�
�COVID-19بود،�به�مسئوالن�مدرسه�و�مراقبین�بهداشتی�
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انجمن� از� دارند.� نگه� در�خانه� را� و�کودک� هشدار�دهند�
ارتقاء� برای� دیگر� و�کارهای� مربیان�و�ساز� و� اولیا� های�
اشتراک�اطاعات�استفاده�کنید.�همچنین�به�سؤاالت�و�
نگرانی�های�کودکان،�از�جمله�از�طریق�تهیه�منابع�کودک�
پسند�مانند�پوسترهایی�که�می�توان�در�تابلوهای�اعانات،�
سرویس�بهداشتی�و�سایر�مکانهای�مرکزی�قرار�داد،�توجه�

داشته�باشید.

خط مشی های مدرسه را هر جا که الزم 
است تنظیم کنید

سیاسـت�های�انعطـاف�پذیری�برای�حضـور�و�مرخصی�
افـراد�بیمـار�تدوین�کنیـد�که�دانش�آمـوزان�و�کارمندان�
را�ترغیـب�کنـد�اگـر�بیمـار�بودند�یـا�از�یکـی�از�اعضای�
خانـواده�کـه�بیمار�اسـت�پرسـتاری�مـی�کننـد،�در�خانه�
بماننـد.�افـراد�را�برای�حضور�کامل�در�مدرسـه�تشـویق�
مهـم� موقعیت�هـای� و� وظایـف� نکنیـد1.� ترغیـب� و�
کاری�را�مشـخص�کنیـد�و�بـه�گونـه�ای�برنامـه�ریـزی�
کنیـد�تـا�پرسـنل�بتواننـد�یکدیگـر�را�پوشـش�دهنـد.�
بـرای�تغییـرات�احتمالـی�تقویـم�آموزشـی،�به�ویـژه�در�
خصـوص�تعطیات�قبـل�از�امتحانات�و�خـود�امتحانات��

برنامـه�ریـزی�کنید.

نظارت بر حضور در مدرسه 
برای�ردیابی�غیبت�دانش�آموزان�و�کارکنان�و�مقایسه�با�
الگوهای�غیبت�معمول�در�مدرسه،�سیستم�های�نظارت�
غیبت�را�اجرا�کنید.�چنانچه�با�غیبت�زیاد�دانش�آموزان�و�

1.��در�بعضی�مدارس�برای�دانش�آموزانی�که�هیچ�روزی�غیبت�نمی�کنند،�تشویق�هایی�در�نظر�گرفته�می�شود.

به� مواجه�شدید� تنفسی� بیماری�های� دلیل� به� کارکنان�
مقامات�بهداشت�محلی�هشدار�دهید.

برنامه ریزی برای استمرار یادگیری
در�صورت�غیبت�/�مرخصی�بیمار�یا�تعطیلی�موقت�مدرسه،�
از�ادامه�دسترسی�به�آموزش�با�کیفیت�حمایت�کنید.�این�

می�تواند�شامل�موارد�زیر�باشد:
  استفاده�از�استراتژی�های�یادگیری�آناین�/�الکترونیکی
  مشـخص�کـردن�تکلیـف�خوانـدن�و�تمریـن�بـرای�

مطالعـه�در�خانـه
  رادیو،�پادکست�یا�پخش�محتوای�علمی�از�تلویزیون�

  اختصاص�معلمانی�برای�انجام�پیگیری�روزانه�و�هفتگی�
دانش�آموزان

  مرور�/�تدوین�استراتژی�های�آموزش�تسریع�کننده

اجرای آموزش هدفمند بهداشت 
پیشگیری�و�کنترل�بیماری�را�در�فعالیت�ها�و�درس�های�
محتوا� که� کنید� حاصل� اطمینان� کنید.� ادغام� روزانه�
پاسخگوی�سن،�جنس،�قومیت�و�معلولیت�و�متناسب�با�
وضعیت�موجود�باشد.�)بخش�مربوط�به�آموزش�بهداشت�

مناسب�سن�را�ببینید(�
رسیدگی�به�سامت�روان�/�نیاز�به�حمایت�های�روانشناختی
کودکان�را�تشویق�کنید�تا�در�مورد�سؤاالت�و�نگرانی�های�
خود�بحث�کنند.�توضیح�دهید�که�واکنش�های�متفاوت،�
طبیعی�است�و�آن�ها�را�ترغیب�کنید�اگر�سؤال�یا�نگرانی�
دارند�با�معلمان�خود�صحبت�کنند.�اطاعات�را�با�روشی�
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صادقانه�و�متناسب�با�سن�دانش�آموز�ارائه�کنید.�دانش�آموزان�
را�در�مورد�چگونگی�حمایت�از�همساالن�خود�و�جلوگیری�
از�تبعیض�و�زورگویی�راهنمایی�کنید.�اطمینان�حاصل�کنید�
که�معلمان�از�منابع�محلی�برای�سامت�خود�آگاه�هستند.�
به�منظور�شناسایی�و�حمایت�از�دانش�آموزان�و�کارمندانی�
که�عائم�پریشانی�را�نشان�می�دهند�با�کارمندان�بهداشت�

مدارس/�مددکاران�اجتماعی�همکاری�کنید.

حمایت از جمعیت آسیب پذیر 
در� اساسی� خدمات� تداوم� از� اطمینان� منظور�حصول� به�
مدارس،�از�جمله�غربالگری�سامت،�برنامه�های�تغذیه�یا�
روش�های�درمانی�برای�کودکان�دارای�نیازهای�ویژه،�با�
سیستم�های�ارائه�کننده�خدمات�اجتماعی�همکاری�کنید.�
نیازهای�ویژه�کودکان�دارای�معلولیت�و�این�که�چگونه�
شدید� تأثیر� تحت� نشین� حاشیه� جمعیت� است� ممکن�
بیماری�یا�اثرات�ثانویه�آن�قرار�بگیرد�را�در�نظر�بگیرید.�
شرایط�خاص�دختران�که�ممکن�است�خطر�را�برای�آن�ها��
افزایش�دهد،�از�جمله�مسئولیت�مراقبت�از�بیمار�در�خانه�یا�

خارج�از�مدرسه�را�در�نظر�داشته�باشید.

چک لیست  برای مدیران مدرسه، معلمان 
و کارکنان 

1(��شستشوی�مرتب�دست ها�و�رفتارهای�بهداشتی�مثبت�
را�ترویج�داده�و�بر�درک�آن�ها�نظارت�داشته�باشید.�
توالت�های�کافی،�تمیز�و�جداگانه�را�برای�دختران�و�

پسران�تضمین�کنید.
  اطمینان�حاصل�کنید�که�جایگاه�های�شستشوی�دست�

مناسب�سن�مجهز�به�آب�سالم�و�صابون�وجود�دارد

  شستشوی�مکرر�و�کامل�)حداقل��20ثانیه(�را�تشویق�کنید

سرویس�های� در� را� دست� کننده�های� عفونی�   ضد�

نزدیکی� در� و� سالن�ها� درس،� کاس�های� بهداشتی،�
محل�های�خروج�که�امکان�پذیر�است�قرار�دهید

یا� بهداشتی�   اطمینان�حاصل�کنید�که�سرویس�های�
مستراح�کافی،�تمیز�و�جداگانه�برای�دختران�و�پسران�

وجود�داشته�باشد
2(��حداقل�یک�بار�در�روز�ساختمان�های�مدرسه،�کاس�
سرویس�های� و� آبخوری� خصوص� به� و� درس� های�
خصوص� به� کنید،� عفونی� ضد� و� تمیز� را� بهداشتی�
شود� می� لمس� زیادی� افراد� توسط� که� سطوحی�
دستگیره� ورزشی،� تجهیزات� ناهار،� میزهای� )نرده�ها،�
و� آموزشی� وسایل� بازی�ها،� اسباب� پنجره،� و� درب�

یادگیری�و�غیره(
�)ppm 5000از�هیپوکلریت�سدیم��0/5درصد�)معادل�  
الکل��%70 اتیل� از� و� برای�ضدعفونی�کردن�سطوح�
برای�ضدعفونی�کردن�وسایل�کوچک�استفاده�کنید،�و�
از�وجود�تجهیزات�مناسب�برای�استفاده�توسط�کارکنان�

مسئول�نظافت�اطمینان�حاصل�کنید
اجازه�می�دهد،�جریان�هوا� و�هوایی� 3(��اگر�شرایط�آب�
و�تهویه�را�افزایش�دهید�)پنجره�های�باز،�استفاده�از�

تهویه�هوا�در�صورت�وجود�و�غیره(
و� بهداشت�دست� مناسب� اقدامات� تشویق� منظور� 4(��به�

تنفس،�تابلوهایی�نصب�کنید
5(��اطمینان�حاصل�کنید�که�پسماند�ها�به�صورت�روزانه�و�

به�طور�ایمن�دفع�می�شود
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والدین/ پرستاران و اعضای جامعه

پیام ها و اقدامات کلیدی  
�COVID-19یک�ویروس�جدید�است�و�ما�هنوز�در�مورد�

چگونگی�تاثیر�آن�بر�کودکان�در�حال�یادگیری�هستیم.��
می�دانیم�که�ممکن�است�افراد�در�سنین�مختلف�به�ویروس�
آلوده�شوند،�اما�تا�کنون�نسبتا�تعداد�کمی�از��COVID-19در�
میان�کودکان�گزارش�شده�است.�این�ویروس�می�تواند�در�
برخی�موارد�منجر�به�مرگ�شود،�که�تا�کنون�به�طور�عمده�

در�میان�افراد�مسن�با�بیماری��زمینه�ای�رخ�داده�است.

اطالع از آخرین حقایق 
کرونا� بیماری� مورد� در� اولیه� اطاعات� از� مناسبی� درک�
ویروس�)COVID-19(،�شامل�عائم،�عوارض،�نحوه�انتقال�
آن�و�چگونگی�جلوگیری�از�انتقال�داشته�باشید.�از�طریق�

و� بهداشت� جهانی� سازمان� یونیسف،� مانند� معتبر� منابع�
اعامیه�های�وزارت�بهداشت�در�مورد��COVID-19مطلع�
از� است� ممکن� که� ها� جعلی/شایعه� اطاعات� از� شوید.�
برحذر� شوند� پخش� آناین� یا� و� دهان� به� دهان� طریق�

باشید.

عالئم COVID-19 )سرفه، تب، تنگی نفس( 
را در کودک خود تشخیص دهید

برای�دریافت�خدمات�پزشکی،�ابتدا�با�مرکز�ارائه�دهنده�
خدمات�درمانی�تماس�بگیرید،�و�در�صورت�توصیه�آن�ها�
فرزند�خود�را�به�آن�جا�ببرید.�به�یاد�داشته�باشید�که�عائم�
عائم� مشابه� تواند� می� تب� یا� سرفه� مانند� �COVID-19

آنفوالنزا�یا�سرماخوردگی�باشد�که�بسیار�رایج�تر�هستند.�
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اگر�فرزند�شما�بیمار�است،�وی�را�در�خانه�نگه�دارید�و�در�
دهید.� اطاع� مدرسه� به� فرزندتان� و�عائم� غیبت� مورد�
درخواست�تکلیف�در�منزل�کنید�تا�دانش�آموزان�بتوانند�
در�حالی�که�در�خانه�هستند�یادگیری�خود�را�ادامه�دهند.�
به�کودکتان�با�ادبیات�ساده�توضیح�دهید�که�چه�چیزی�
افتادن�است�و�به�وی�اطمینان�دهید�که� اتفاق� در�حال�

مشکلی�برایش�رخ�نخواهد�داد.

در  هسـتند،  سـالم  وقتـی  کـودکان، 
بماننـد مدرسـه 

اگر�فرزند�شما�عائمی�مانند�تب�یا�سرفه�را�نشان�نمی�
دهد،�بهتر�است�آن�ها�را�در�مدرسه�نگه�دارید�-�مگر�این�
که�از�طرف�مسئولین�بهداشت�عمومی�یا�سایر�نهادهای�
شما� کودک� مدرسه� برای� ای� توصیه� یا� هشدار� رسمی،�

صادر�شده�باشد.
به�جای�دور�نگه�داشتن�کودکان�از�مدرسه،�به�آن�ها�شیوه�
بهداشت� و� ها� دست� بهداشتی� شستشوی� درست� های�
تنفسی�را�برای�مدرسه�و�سایر�مکان�ها�مانند�شستشوی�
مکرر�دست�ها�)پایین�را�ببینید(،�پوشاندن�سرفه�و�عطسه�
با�آرنج�بسته�یا�دستمال�و�سپس�دور�انداختن�دستمال�در�
سطل�درب�دار،�لمس�نکردن�چشم�ها،�دهان�و�یا�بینی�در�
صورتی�که�دست�های�خود�را�به�درستی�نشسته�باشند�را�

آموزش�دهید.

شستشوی درست دست ها
مرحله 1:�دست�ها�را�با�آب�تمیز�خیس�کنید.

مرحله 2: با�استفاده�از�مقدار�کافی�صابون،�دست�های�
خیس�را�پوشش�دهید.

قسمت� جمله� از� �- ها� دست� تمام�سطوح� مرحله 3:�
را� ناخن�ها� زیر� و� انگشتان�دست� بین� پشتی�دست�ها،�

حداقل�برای��20ثانیه�شستشو�دهید.
مرحله 4:�با�آب�جاری�کامًا�بشویید.

مرحله 5:�دست�های�خود�را�با�دستمال�تمیز�و�خشک،�
حوله�یکبار�مصرف�یا�خشک�کن�دست�خشک�کنید.

دستان�خود�را�اغلب�به�خصوص�قبل�و�بعد�از�غذا،�بعد�
به� رفتن� عطسه؛� یا� سرفه� کردن(،� )فین� بینی� تخلیه� از�
که� زمانی� هر� و� عمومی� مستراح� �/ توالت� �/ دستشویی�
دستان�شما�به�وضوح�کثیف�است�بشویید.�اگر�صابون�و�
آب�به�راحتی�در�دسترس�نیست،�از�یک�ضدعفونی�کننده�
دست�با�پایه�الکل�با�حداقل��60درصد�الکل�استفاده�کنید.�
اگر�دست�ها�به�وضوح�کثیف�هستند،�همیشه�دست�ها�را�

با�آب�و�صابون�بشویید.
به�کودکان�کمک�کنید�تا�با�استرس�کنار�بیایند

ممکن�است�کودکان�به�طرق�مختلف�به�استرس�پاسخ�
در� مشکل� داشتن� از:� عبارتند� متداول� های� پاسخ� دهند.�
احساس� و� سردرد� یا� معده� در� درد� ادراری،� شب� خواب،�
اضطراب،�گوشه�گیری،�عصبانیت،�وابستگی�یا�ترس�از�تنها�
ماندن.�به�واکنش�های�کودکان�با�روش�های�حمایتی�پاسخ�
دهید�و�برای�آن�ها�توضیح�دهید�که�آن�ها�یک�واکنش�
عادی�نسبت�به�وضعیت�غیر�طبیعی�هستند.�به�نگرانی�های�
آن�ها�گوش�فرا�دهید�و�برای�تسکین�آن�ها�و�محبت�به�آن�
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ها�زمان�اختصاص�دهید،�به�آن�ها�اطمینان�دهید�که�آن�ها�
در�امان�هستند�و�مرتباً�از�آن�ها�ستایش�کنید.

و� بازی� های� فرصت� کودکان� برای� امکان� صورت� در�
منظم� برنامه�های� امکان� تا�حد� کنید.� فراهم� استراحت�
و�دوره�ای،�به�ویژه�قبل�از�خواب�آن�ها�را�حفظ�کنید�یا�
به�ایجاد�موارد�جدید�در�محیطی�جدید�کمک�کنید.�در�
با�سن� افتاده�است�حقایقی�متناسب� اتفاق� مورد�آن�چه�
آن�ها�ارائه�دهید،�آن�چه�در�جریان�است�را�توضیح�دهید�
و�مثال�هایی�واضح�در�مورد�کارهایی�که�می�توانند�برای�
محافظت�از�خود�و�دیگران�در�برابر�عفونت�انجام�دهند،�
برای�آن�ها�بیان�کنید.�اطاعاتی�را�در�مورد�آن�چه�می�

تواند�مطمئنا�اتفاق�بیفتد�با�آن�ها�به�اشتراک�بگذارید.
به�عنوان�مثال،�اگر�فرزند�شما�بیمار�است�و�در�خانه�یا�
بیمارستان�می�ماند،�می�توانید�بگویید:�"شما�باید�در�خانه�
/�بیمارستان�بمانید�زیرا�این�برای�شما�و�دوستانتان�امن�
تر�است.�می�دانم�که�در�بعضی�مواقع�سخت�است�)شاید�
ترسناک�یا�حتی�خسته�کننده�باشد(�اما�برای�حفظ�امنیت�
خود�و�دیگران�باید�قوانین�را�رعایت�کنیم.�به�زودی�همه�

چیز�به�حالت�عادی�برمی�گردد."�

و  پرستاران   / والدین  برای  لیست  چک 
نمایندگان جامعه

1.���بر�سامتی�فرزندتان�نظارت�داشته�باشید�و�در�صورت�
بیماری،�وی�را�درخانه�نگه�دارید

2.���شیوه�های�بهداشتی�صحیح�را�به�فرزندان�خود�بیاموزید�
و�الگو�سازی�کنید

ــز� ــون�و�آب�تمی ــا�صاب ــود�را�ب ــتان�خ ــًا�دس   مرتب
در� راحتــی� بــه� آب� و� صابــون� اگــر� بشــویید.�
دســترس�نیســت،�از�یــک�ضدعفونــی�کننــده�دســت�
ــد.�اگــر� ــکل�اســتفاده�کنی ــا�حداقــل��60درصــد�ال ب
ــه� ــتند،�همیش ــف�هس ــوح�کثی ــه�وض ــا�ب ــت�ه دس

ــویید ــون�بش ــا�آب�و�صاب ــا�را�ب ــت�ه دس
  اطمینــان�حاصــل�کنیــد�کــه�آب�آشــامیدنی�و�توالت�

بهداشــتی�در�خانه�در�دســترس�اســت
ــا�روش� ــماندها�ب ــه�پس ــد�ک ــل�کنی ــان�حاص   اطمین

ــود ــی�ش ــع�م ــره�و�دف ــع�آوری،�ذخی ــن�جم ایم
  در�دســتمال�یــا�آرنــج�بســته�خــود�ســرفه�و�عطســه�
ــی� ــد�و�از�لمــس�صــورت،�چشــم،�دهــان�و�بین کنی

خــود�خــودداری�کنیــد
3.��فرزنــدان�خــود�را�تشــویق�کنیــد�تــا�ســوال�بپرســند�
و�احساســات�خــود�را�بــه�شــما�و�معلمانشــان�بیــان�
ــما� ــد�ش ــه�فرزن ــید�ک ــته�باش ــاد�داش ــه�ی ــد.�ب کنن
ــل�اســترس،�واکنــش�هــای� ممکــن�اســت�در�مقاب
ــد ــور�باشــید�و�درک�کنی ــی�داشــته�باشــد.�صب متفاوت
ــه�دانــش�آمــوزان�نســبت� ــا�اســتفاده�از�حقایــق�ب 4.��ب
بــه�ماحظــه�یکدیگــر�و�پرهیــز�از�انــگ�زدن�تاکیــد�

کنیــد
ــگ� ــه�هماهن ــا�مدرس ــات�ب ــت�اطاع ــرای�دریاف 5.��ب
ــاش� ــت�از�ت ــی�حمای ــورد�چگونگ ــوید�و�در�م ش
ــق� ــد�)از�طری ــی�در�مدرســه�ســوال�کنی هــای�ایمن

ــره(. ــان�و�غی ــا�و�مربی ــن�اولی انجم

راهنمای مدیریت مالحظات اخالقی در اپیدمی  های واگیر

12



پیام های کلیدی برای پیشگیری و کنرتل COVID-19 در مدارس

13



دانش آموزان و کودکان

کـودکان�و�جوانـان�بایـد�اطاعـات�اولیـه�و�متناسـب�با�
سـن�راجع�به�بیمـاری�کرونـا�ویـروس�)COVID-19(،�از�
جملـه�عائـم،�عـوارض،�نحـوه�انتقـال�آن�و�چگونگـی�
از�طریـق�منابـع� باشـند.� انتقـال�داشـته� از� جلوگیـری�
معتبـر�ماننـد�یونیسـف،�سـازمان�جهانـی�بهداشـت�و�
 COVID-19اعامیـه�هـای�وزارت�بهداشـت�در�مـورد�
مطلـع�شـوید.�از�اطاعات�جعلی/شـایعه�هـا�که�ممکن�
اسـت�توسـط�دهـان�بـه�دهـان�و�یـا�از�طریـق�آنایـن�

پخـش�شـوند�برحذر�باشـید.

چـک لیسـت بـرای دانـش آمـوزان و 
کـودکان

1.��در�چنیـن�شـرایطی�طبیعـی�اسـت�که�احسـاس�غم،�
نگرانـی،�گیجی،�وحشـت�یـا�عصبانیت�کنیـد.�بدانید�

کـه�تنها�نیسـتید�و�با�کسـی�که�بـه�او�اعتمـاد�دارید،�
ماننـد�والدیـن�یـا�معلم�خـود�صحبت�کنید�تـا�بتوانید�
بـه�حفـظ�امنیت�خـود�و�مدرسـه�خود�کمـک�کنید

  سـؤال�بپرسـید،�یاد�بگیرید�و�از�منابع�معتبر�اطاعات�

کنید کسب�
2.�از�خود�و�دیگران�محافظت�کنید

  دسـتهایتان�را�مرتبًا�بشـویید،�همیشه�با�آب�و�صابون�
حداقـل�به�مدت�حداقـل��20ثانیه

  به�یاد�داشته�باشید�که�صورت�خود�را�لمس�نکنید
  فنجـان،�وسـایل�غـذا،�خوراکـی�یـا�نوشـیدنی�را�بـا�

دیگـران�بـه�اشـتراک�نگذاریـد
و� خانـواده� مدرسـه،� خـود،� داشـتن� نگـه� سـالم� 3.��در�

باشـید پیشـرو� اجتمـاع�خـود�

راهنمای مدیریت مالحظات اخالقی در اپیدمی  های واگیر

14



  آن�چـه�در�مـورد�پیشـگیری�از�بیمـاری�مـی�آموزید�
را�بـا�خانـواده�و�دوسـتان�خـود،�بـه�ویژه�بـا�کودکان�

کوچکتـر�بـه�اشـتراک�بگذارید.
  الگـوی�روش�هـای�خوب�مانند�عطسـه�یا�سـرفه�در�
آرنـج�و�شسـتن�دسـت�هـا،�بـه�ویـژه�بـرای�اعضای�

جـوان�خانواده�باشـید
4.��همسـاالن�خود�را�نادیده�نگیرید�و�کسـی�را�در�مورد�
بیمـار�بـودن�آزار�ندهیـد.�بـه�یـاد�داشـته�باشـید�که�
ویـروس�از�مرزهـای�جغرافیایـی،�قومیـت�ها،�سـن،�

توانایـی�یـا�جنسـیت�پیـروی�نمی�کند.
5.��در�صـورت�بیمـار�بـودن،�بـه�والدیـن�خـود،�یکـی�از�
اعضـای�خانـواده�یـا�سرپرسـتان�بگوییـد�و�بخواهید�

تـا�اجـازه�دهنـد�در�خانـه�بمانید.

آموزش بهداشت ویژه گروه سنی 
پیشـنهادهای�زیـر�در�مورد�چگونگی�جـذب�دانش�آموزان�
در�سـنین�مختلـف�بـرای�جلوگیـری�و�کنتـرل�شـیوع�
�COVID-19و�سـایر�ویـروس�ها�ارائه�شـده�اسـت.�فعالیت�

هـا�باید�بر�اسـاس�نیازهای�خاص�کـودکان�)زبان،�توانایی،�
جنسـیت�و�...(�بیشـتر�مـورد�بحث�قـرار�گیرند.

پیش دبستانی
  بر�روی�رفتارهای�صحیح�بهداشـتی،�مانند�پوشـاندن�
سـرفه�و�عطسـه�بـا�آرنـج�و�شسـتن�مکرر�دسـت�ها�

تمرکـز�کنید.�
  در�حیـن�شسـتن�دسـت�هـا،�ترانـه�بخوانید�تـا�مدت�

زمـان�توصیـه�شـده��20ثانیه�تمرین�شـود.�
بـا� را� خـود� دسـتان� شستشـوی� می�تواننـد� کـودکان�

کننـد«.� »تمریـن� دسـت� کننـده� ضدعفونـی�
  راهـکاری�بـرای�ردیابی�شستشـوی�دسـت�و�پاداش�
بـرای�شستشـوی�مکـرر�/�بـه�موقـع�دسـت�ایجـاد�

کنید�
)عطسـه،� عائـم� دادن� نشـان� بـرای� عروسـک�   از�
سـرفه،�تـب(�و�کارهایـی�کـه�در�صـورت�احسـاس�
بیمـاری�)یعنـی�مثـًا�سرشـان�درد�مـی�کنـد،�معده�
آن�هـا�درد�مـی�کنـد،�احسـاس�گرمـا�مـی�کننـد�یا�
احسـاس�خسـتگی�اضافـی�مـی�کننـد(�بایـد�انجـام�
دهنـد�و�اینکـه�چـه�کاری�مـی�تـوان�برای�آسـایش�
فـرد�بیمـار�چـه�کاری�مـی�تـوان�بـرای�فـرد�بیمـار�

انجـام�داد�اسـتفاده�کنیـد.
بنشینند،� یکدیگر� از� دورتر� که� بخواهید� ها� بچه� �   از�
تمرین�کنند�که�بازوهای�خود�را�باز�کنند�"بال�های�
خود�را�تکان�دهند".�آن�ها�باید�از�فضای�کافی�استفاده�

کنند�تا�با�دوستانشان�در�تماس�نباشند.

دبستان
  حتمـًا�بـه�نگرانی�های�کـودکان�گوش�فـرا�داده�و�به�

سـؤاالت�آن�ها�متناسـب�با�سـن�آن�ها�پاسـخ�دهید.�
آن�هـا�را�بیـش�از�حـد�بـا�اطاعـات�زیـاد�مشـوش�
نکنیـد.�آن�هـا�را�ترغیـب�کنیـد�تا�احساسـات�خود�را�
ابـراز�و�بیـان�کننـد.�در�مـورد�واکنش�هـای�مختلفی�
کـه�ممکن�اسـت�تجربـه�کنند�بحث�کنیـد�و�توضیح�
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دهیـد�کـه�ایـن�هـا�واکنش�های�عـادی�بـه�وضعیت�
غیرطبیعی�هسـتند.�

  تأکیـد�کنیـد�که�کودکان�مـی�توانند�کارهـای�زیادی�
بـرای�حفظ�امنیت�خـود�و�دیگران�انجـام�دهند.

�مفهـوم�فاصلـه�اجتماعـی�را�معرفـی�کنیـد�)دورتـر�از�
دوسـتان�خـود�ایسـتاده،�اجتناب�از�شـلوغی�بزرگ،�عدم�

لمـس�افـراد�در�صـورت�عـدم�نیـاز،�و�غیره(.
بـر�روی�رفتارهـای�صحیـح�بهداشـتی،�مانند�پوشـاندن�
سـرفه�و�عطسـه�بـا�آرنـج�و�شسـتن�مکـرر�دسـت�هـا�

کنید. تمرکـز�
  به�کودکان�کمک�کنید�تا�مفاهیم�اساسـی�پیشـگیری�
تمرین�هایـی� از� کننـد.� درک� را� بیمـاری� کنتـرل� و�
اسـتفاده�کنیـد�که�نشـان�مـی�دهد�چگونـه�میکروب�
هـا�می�توانند�گسـترش�پیـدا�کنند.�به�عنـوان�مثال،�
بـا�قـرار�دادن�آب�رنگـی�در�یـک�بطـری�اسـپری�و�
پاشـیدن�بـر�روی�یـک�تکـه�کاغـذ�سـفید�مشـاهده�

کنیـد�کـه�قطـرات�تـا�کجـا�منتقل�می�شـوند.
  �نشـان�دهید�که�چرا�شسـتن�دسـت�ها�به�مدت��20

ثانیـه�با�آب�و�صابون�مهم�اسـت.
مقـدار�کمـی�از�ذرات�درخشـان�)پـودر�اکلیـل�رنگی(�را�
در�دسـت�دانش�آمـوزان�بریزید�و�بگذاریـد�آن�ها�را�فقط�
بـا�آب�شستشـو�دهنـد،�توجه�کنیـد�که�چه�میـزان�پودر�
رنگـی�باقـی�مانده�اسـت،�سـپس�آن�ها�را�بـه�مدت��20

ثانیـه�با�آب�و�صابون�بشـویید.
  از�دانـش�آمـوزان�بخواهیـد�متـون�علمـی�را�بـرای�

شناسـایی�رفتارهـای�پرخطـر�تجزیـه�و�تحلیل�کنند�
و�رفتارهـای�اصاحـی�را�پیشـنهاد�دهنـد.

مثـًا�معلـم�بـا�سـرماخوردگی�به�مدرسـه�می�آیـد.�او�با�
دسـت�عطسـه�خود�را�می�پوشـاند.�با�همکارش�دسـت�
می�دهـد.�دسـت�هـای�خود�را�با�دسـتمال�پـاک�می�کند�
و�سـپس�بـرای�تدریـس�بـه�کاس�مـی�رود.�معلم�چه�
کاری�انجـام�داد�کـه�خطرنـاک�بـود؟�او�چـه�کاری�باید�

انجـام�می�داد؟

 راهنمایی
  حتمـًا�بـه�نگرانـی�دانـش�آمـوزان�توجـه�کـرده�و�به�

سـواالت�آن�هـا�پاسـخ�دهید.
  تأکیـد�کنیـد�که�دانـش�آموزان�مـی�تواننـد�کارهای�
زیـادی�بـرای�حفـظ�امنیـت�خـود�و�دیگـران�انجـام�

. هند د
مفهوم�فاصله�اجتماعی�را�معرفی�کنید

بـر�روی�رفتارهـای�صحیـح�بهداشـتی،�مانند�پوشـاندن�
سـرفه�و�عطسـه�بـا�آرنـج�و�شسـتن�مکـرر�دسـت�هـا�

کنید. تمرکـز�
بـه�دانـش�آموزان�یـادآوری�کنیـد�که�آن�ها�مـی�توانند�
الگـوی�رفتارهـای�بهداشـتی�بـرای�خانواده�هـای�خـود�

. شند با
  دانـش�آمـوزان�را�تشـویق�کنیـد�تـا�از�انـگ�زدن�و�

تاکیـد�بـر�آن�بپرهیزنـد.
�در�مـورد�واکنـش�هـای�مختلفـی�کـه�ممکـن�اسـت�
تجربـه�کننـد�بحـث�کنیـد،�به�آن�هـا�توضیـح�دهید�که�
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ایـن�هـا�واکنـش�هـای�عـادی�بـه�یـک�وضعیـت�غیر�
طبیعـی�اسـت.�آن�هـا�را�ترغیـب�کنیـد�تـا�احساسـات�

خـود�را�ابـراز�و�ارتبـاط�برقرارکننـد.
  آژانس�دانشـجویی�تشکیل�دهید�و�از�آن�ها�بخواهید�

حقایـق�را�در�مورد�بهداشـت�عمومی�ترویج�دهند.
آمـوزان�بخواهیـد�اطاعیـه�هـای�خدمـات� از�دانـش�
عمومـی�خـود�را�از�طریـق�اعامیـه�هـای�مدرسـه�و�

پوسـترها�اعـام�کننـد.
  آموزش�بهداشت�متناسب�را�در�سایر�موضوعات�بگنجانید.
انتقـال� هـا،� ویـروس� مطالعـه� می�توانـد� علـوم� درس�
دهـد. پوشـش� را� واکسیناسـیون� اهمیـت� و� بیمـاری�
تعلیمات�اجتماعی�می�تواند�بر�تاریخچه�همه�گیری�ها�و�
تکامل�سیاست�های�بهداشت�و�ایمنی�عمومی�تمرکز�کند.
دروس�سـواد�رسـانه�ای�مـی�توانـد�دانـش�آمـوزان�را�
قـادر�سـازد�تـا�متفکرانی�نقـاد،�ارتباط�برقـرار�کنندگانی�

مؤثـر�و�شـهروندانی�فعال�باشـند.

دبیرستان
  حتمـًا�بـه�نگرانـی�دانـش�آمـوزان�توجـه�کـرده�و�به�

سـواالت��آن�هـا�پاسـخ�دهیـد.
  تأکید�کنید�که�دانش�آموزان�می�توانند�کارهای�زیادی�

برای�حفظ�امنیت�خود�و�دیگران�انجام�دهند.
مفهوم�فاصله�اجتماعی�را�معرفی�کنید.

بـر�روی�رفتارهـای�صحیـح�بهداشـتی،�مانند�پوشـاندن�
سـرفه�و�عطسـه�بـا�آرنـج�و�شسـتن�مکـرر�دسـت�هـا�

کنید. تمرکـز�
بـه�دانـش�آموزان�یـادآوری�کنیـد�که�آن�ها�مـی�توانند�
الگـوی�رفتارهـای�بهداشـتی�بـرای�خانواده�هـای�خود�

باشند.
  دانـش�آمـوزان�را�تشـویق�کنیـد�تـا�از�انـگ�زدن�و�

تاکیـد�بـر�آن�بپرهیزنـد.
در�مـورد�واکنـش�هـای�مختلفـی�کـه�ممکـن�اسـت�
تجربـه�کننـد�بحـث�کنیـد،�به�آن�هـا�توضیـح�دهید�که�
ایـن�هـا�واکنـش�هـای�عـادی�بـه�یـک�وضعیـت�غیر�
طبیعـی�اسـت.�آن�هـا�را�ترغیـب�کنیـد�تـا�احساسـات�

خـود�را�ابـراز�و�ارتبـاط�برقرارکننـد.
موضوعات� سایر� در� را� متناسب� بهداشت�   آموزش�

بگنجانید.
انتقـال� ویروس�هـا،� مطالعـه� می�توانـد� علـوم� درس�
دهـد. پوشـش� را� واکسیناسـیون� اهمیـت� و� بیمـاری�
تعلیمـات�اجتماعـی�می�توانـد�بر�تاریخچـه�همه�گیری�ها�
و�تکامـل�سیاسـت�هـای�بهداشـت�و�ایمنـی�عمومـی�

تمرکـز�کند.
دروس�سـواد�رسـانه�ای�می�توانـد�دانش�آمـوزان�را�قادر�
سـازد�تا�متفکرانـی�نقاد،�ارتبـاط�برقـرار�کنندگانی�مؤثر�

و�شـهروندانی�فعال�باشند.
خدمـات� هـای� اعامیـه� بخواهیـد� دانشـجویان�   از�
عمومـی�خـود�را�از�طریـق�رسـانه�هـای�اجتماعـی،�
رادیـو�یـا�حتـی�پخـش�تلویزیونی�محلـی�انجـام�دهند.
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تقدیر و تشکر
این متن توسط Lisa Bender  )آموزش UNICEF NYHQ( و با پشتیبانی فنی اعضای دبیرخانه 
UNICEF COVID-19) Carlos Navarro Colorado, Maya Arii & Hugo Razuri( و همچنین تیم های 

UNICEF WASH، C4D و حفاظت از کودکان نوشته شده است.

ویتنام(،  )یونیسف   EAPRO ،)Le Anh Lan )یونیسف   Maida Paisic از  ویژه  تشکر  با 
Tserennadmid Nyamkhuu )یونیسف مغولستان(، و دکتر ماریا دی ون کرکووو )WHO( و 

گوندولن اامر )IFRC( برای همکاری صمیمانه آن ها.

تماس با
 Lisa Bender: lbender@unicef.org
آموزش در موارد اضطراری یونیسف نیویورک





دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده بهداشت

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت 
جمهوری اسالمی ایران

تهران، خیابان انقالب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت

تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان 

بزرگمهر رشقی، پالک 70

http://sph.tums.ac.ir nihr.tums.ac.ir

مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران، سازمانی است که برای دیده بانی وضعیت سالمت، 

تولید و ترویج به کارگیری شواهد علمی مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران سالمت در سطح ملی ایجاد 

شده است. 

تمرکـز اصلـی مؤسسـه فعالیـت بـرروی نتایـج و پیامدهـای اقدامـات و مداخـالت انجـام شـده در حـوزه 

سـالمت اسـت.

با عمل به رسالت خود به عنوان  ایران در تالش است  مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی 

از همه توان دانشی داخل کشور و به کارگیری ظرفیت های بین املللی،  بااستفاده  دیده بان سالمت کشور 

ضمن پیش بینی روندها و رصد شاخص های نظام سالمت؛ و بااستفاده از تجربیات سایرنظام های سالمت؛ 

مداخالت مؤثر برای اصالحات در نظام سالمت را طراحی و توصیه کند و در صورت اجرای آنها به ارزیابی 

و پایش مداخالت می پردازد؛ از سویی به عنوان مرجع و مشاور تأمین شواهد علمی تصمیم گیران سالمت 

در کشور و دیده بانی منطقه شناخته شده و از این طریق مجریان و متولیان حوزه سالمت را در دستیابی به 

جامعۀ سالم یاری می کند. در راستای این موضوع، در ادامه چشم انداز و مأموریت های کالن ارائه می شود.

دانشکده بهداشت با بیش از نیم قرن سابقه  در حوزه آموزش و پژوهش، زیرساخت های بسیار قوی، طیف 

وسیعی از رشته ها و گروه های آموزشی و بهره مندی از اساتید توانمند به عنوان عضوی از خانواده بزرگ 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و تنها قطب علمی آموزش علوم بهداشتی کشور همواره دارای جایگاهی 

ممتاز و برجسته در آموزش عالی کشور بوده و از نظر وسعت نیز پیشتاز دانشکده های مشابه در کشور و 

منطقه می باشد.

کتابچه حارض توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران و دانشکده 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.


