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 یبسمه تعال

  دستورالعمل مقابله با کرونا در مجتمع معلّم نیومس

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 اقداماتی که در مدرسه باید انجام شود -بخش اول

 .فرصت اولین در ایشان یاولیا و آموزان دانش همکاران، به ورالعملدست این مفاد رسانی اطالع    1⃣

  (کانال مقاطع)سایت و  فضای مجازیانتشار متن دستورالعمل و کلیپ تصویری پیوست در  -الف

 دانش آموزان و اولیاء جلسه حضوریدر اولین جزء به جزء اطالع رسانی  -ب

 دوم(رالعمل و)به جای دست تابلوهای اعالناتنصب دستورالعمل جدید در  -ج

 ند که:ماین نظارت اجرایی معاونین لذا  .است الزامی مدرسه در کرونا با مقابله ملی ستاد وراتدست رعایت    2⃣

 .وجود داشته باشد یکاف زانیموجود به م یها ییروشو هیو کل یبهداشت سیدر سرو ییدستشو عیما -الف

یا  درجه 5.73باالتر از افرادی که دمای شود و از ورود  تب سنجیدانش آموزان و همکاران  ورودپیش از  -ب

 ممنوع است.مدرسه  به و افراد متفرّقهاولیاء ورود  دارند ممانعت شود. عالیم سرماخوردگی

را با  فاصله فیزیکی ایمنو  حضور داشته باشند السکسردر مدرسه و  ماسکبا دانش آموزان و همکاران  هیکل -ج

 یکدیگر رعایت کنند.

 برقرار شود. تهویه، کلیه پنجره ها باز شده و )و درصورت امکان در کل زمان آموزش(در زنگهای تفریح  -د

 اجرا شود. 1العمل شمارهعملیات گندزدایی طبق دستورخروج دانش آموزان و معلّمان از مدرسه،  بعداز -ه

 ند که:ماینترتیبی اتخاذ  معاونین آموزشی لذا  .است یالزام تجمع از زیپره و یکیزیف فاصله تیرعا    5⃣

 باشد.ها ه ز دیگر پایا مجزّا هر پایه زنگ تفریحو  خود تشکیل شود حداکثر نیمی از ظرفیتهر کالس با  -الف

 .(کالسها دراز جابجایی دانش آموزان پرهیز ) دنباش آموزشمشغول به  گروه کیفقط  کالس، در هر ،روز در هر -ب

   .شود رسانی اطالع واحدپزشکی به کرونا به آموزان دانش یا همکاران از هرکدام ابتالی درصورت    4⃣
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 ء باید انجام دهنددانش آموزان و اولیااقداماتی که  -دومبخش 

  :باشد داشته همراه به باید آموز دانش هر که وسایلی    1⃣

در کیف خود داشته م ه تمیز دانش آموز باید با ماسک بر صورت وارد مدرسه شود و یک ماسک؛ ماسک -الف

 .باشد تا درصورت معیوب شدن ماسک اول، آن را تعویض نماید

 است. و صابون باولویت با شستن دستها با آالبته ؛ )برای مواقع عدم دسترسی به آب( ژل ضدعفونی کننده -ب

 ستفاده اشتراکی ممنوع است.یا ااز دیگران رض گرفتن نوشت افزار ؛ قنوشت افزار مورد نیازکتاب و  -ج

 دانش آموزان صرفاً باید از میان وعده هایی که از منزل آورده اند استفاده کنند.؛ همه خوراکی و نوشیدنی -د

 دهند. آموزش را بهداشتی های دستورالعمل مدرسه در حضور از پیش آموزان دانش به اولیاء    2⃣

 چشم، دهان و بینیپرهیز از زدن دست آلوده به و  ح(صحی شیوه)ی مکرر دستها با آب و صابون شستشولزوم  -الف

 و زمانی که باید تعویض شود ماسکنحوه ی صحیح استفاده از  -ب

  شخصیو خوراکی وسایل استفاده از  و پرهیز از دست دادن و روبوسی با دیگران، فاصلهرعایت حفظ  -د

 :شوند حاضر مدرسه در نباید که یآموزان دانش    5⃣

 است؛  درجه حرارت بدنشان باالتر از حدطبیعیدانش آموزانی که  -الف

 را اندازه گرفتهآموز  درجه حرارت دانش (با دماسنج تماسی شخصی )ترجیحاً الزم است هرروز صبح اولیای گرامی

 .هدارنددرجه، او را در منزل نگ 5.73از  دمای باالترو درصورت 

 دارند. )اسهال و دل پیچه( گوارشییا  (...و  ، سرفهگلودرد)آبریزش،  عالیم سرماخوردگیدانش آموزانی که  -ب

 .دانش آموزان مبتال به آسم و آلرژی ابتدا به واحدپزشکی مراجعه کرده و گواهی الزم را دریافت کنندتبصره: 

 ؛رسانی به مدرسه الزامی است( )اطالع شدافراد خانواده به کرونا مبتال یک نفر از اگر  -ج

 از حضور در مدرسه خودداری کند. اگر دانش آموز هیچ عالمتی ندارد تا دوهفته

 از شروع عالیم از حضور در مدرسه خودداری کند. تا سه هفته دانش آموز هم دچار عالیم شد اگر

 .نمایند پرهیز جدّاً اند( شده فراخوانده که قعیموا جز )به مدرسه در حضور از عزیز اولیاء    4⃣


