
 بسمه تعالی 

  سمیعیدکتر با حضور سرکار خانم جلسه آموزش خانواده  اولین

 «های بهداشتی ویژه بازگشایی حضوریپروتکلآموزش »با عنوان 
 

 آموزشبا موضوع  سمیعیدکتر با حضور سرکار خانم  03/08/1400شنبه اولین جلسه آموزش خانواده روز دو

 صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار گردید. به های بهداشتی ویژه بازگشایی حضوری مدارسپروتکل

 خالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد: 

 

  پرسش ها –نگرانی ها  –حضور دانش آموزان در مدرسه 

 چه تمهیداتی برای پیش گیری از ابتال اندیشیده شده است؟ -

 گیرد؟فرزند ما در معرض چه خطری با حضور در مدرسه قرار می  -

 خانواده ما در معرض چه خطری قرار می گیرند؟ -

 نقش خانواده در کاهش خطرات احتمالی -

 نقش دانش آموز در کاهش خطرات احتمالی -

 نقش مدرسه در کاهش خطرات احتمالی  -

 

 اطالعات 

 اطالعات را از منابع صحیح به دست بیاورید. -

 پردازش داشته باشد.اطالعات خام ممکن است نیاز به آنالیز و  -

 پردازش صحیح اطالعات عموما مستلزم درک تخصصی است. -

 ویروس کرونا از طریق هوا و تنفس منتقل می شود. -

 حرف زدن مانند سرفه و عطسه است. -

 ماسک در کاهش انتقال ویروس مؤثر است. -

 است.ماسک دو ماسک بهتر از یک  -

 موثر است.تجمع افراد در انتقال ویروس کرونا  -

 در هوای آزاد انتقال ویروس کمتر است ولی صفر نیست -

 سطوح نقش بسیار کمتری در انتقال ویروس کرونا دارند. -

 ولی این نقش کماکان صفر نیست. -

 در وضعیت پاندمی و قرنطینه اجتماعی فعلی ویروس های دیگر قابل بروز و انتقال نیستند. -

 عالمتی را باید شروع کرونا حساب کرد. مثل ویروس های سرماخوردگی. هر -

واکسیناسیون بهترین و موثرترین راه برای پیشگیری از ابتال و به مراتب باالتر پیشگیری از مرگ و میر و  -

 بستری است.

 واکسن کرونا مانند هر واکسن دیگری می تواند عارضه داشته باشد ولی این احتمال بسیار پایین است. -
 

  



 رسهاختیارات مد 
 ساعات کوتاه حضور -
 یک روز در هفته -
 متر( 5/2رعایت فاصله اجتماعی استاندارد ) -
شده در     - ضاهای آماده  شگاهی، اردوی مطالعاتی،        5ف سایت، کالس بزرگ پیش دان سالن اجتماعات،  سالن )

 نمازخانه(
 داشته باشد.به صورت روبرو به صورتی که هوا همیشه جریان  ،باز بودن پنجره ها و در کالس -
 نظارت جدی و ممنوعیت تجمع دانش آموزان به خصوص در فضای سربسته -
 نظارت جدی و وجوب زدن ماسک توسط همه دانش آموزان و همه کارکنان -
 چک روزانه تب از همه دانش آموزان و کارکنان )رانندگان سرویس( -
 الزام و اجبار در جداسازی فضای ماشین )سرویس( -
 

 اختیارات خانواده 
 واکسن بزنید. واکسن بزنید. واکسن بزنید. –واکسیناسیون  -
 خودتان رعایت کنید تا آغاز کننده چرخه ویروس در مدرسه نباشید. -
 مسافرت و تجمعات غیرضروری ممنوع –مهمانی  -
ه ر کنید تا حداقل س با کوچک ترین عالمتی در هر یک از اعضا خانواده فرزندتان را به مدرسه نفرستید. صب     -

 روز بی عالمت باشید.
 آبریزش بینی و چشم( –احساس خستگی زیاد  –بدن درد  –سر درد  –گوش درد  –گلودرد  –تب  –)سرفه 

 به فرزندانتان اصول اساسی و صحیح پیشگیری را آموزش دهید. اضطراب را انتقال ندهید. -
 

 اختیارات دانش آموزان 
 فاصله را رعایت کنید. -
 متر( از هم می توانند صحبت کنند. 2در کالس ها و راهروها با هم صحبت نکنند. در حیاط با فاصله ) -
 دو تا ماسک بزنند )همیشه(. برای حرف زدن اصال ماسک را بر ندارند. -
 بعد از سوار و پیاده شدن در سرویس حتما دستانشان را تمیز بشویند. -
 یا زدن به چشمان یا بینی و صورتشان حتما بشویند یا ضدعفونی کنند. ردن خوراکیودستانشان را قبل از خ -
 از خوراکی های یکدیگر یا بطری های آب هم استفاده نکنند. -
 هر گونه عالمت مشکوک را در خود گزارش دهند. -
 احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند. -
 

 نکات قابل توجه 
 برابر بیشتر است. 17افرادی که واکسن نزدند ریسک بستری شدن در بیمارستان برای  -
 آمار فوتی کرونای مازندران در مهر ماه )هیچ واکسینه شده ای فوت نکرده است( -
 سال، واکسن نزده ها بودند( 60درصد بستری های باالی  86در پیک پنجم کرونا،  -

  



 های حضوریبینی شده جهت تشکیل کالسفضاهای پیش  

 مترمربع 230سالن اجتماعات 

 مترمربع 82سایت 

 مترمربع 82پیش دانشگاهی 

 

 

  آمار واکسیناسیون مدرسه 

  اولیا 

 واکسن زده ه اند 68% -

 

  دانش آموزان 

 تعداد کل 369 -

 حداقل یک دز واکسن زده اند( 67نفر واکسن زده اند )% 248 -

 (%35نفر دز اول ) 130 -

 (32نفر دز دوم )% 118 -

 دانش آموزان کامال واکسینه هستند. 67آبان حداقل % 30تا  -

 نفر واکسن نزده اند.  141 -

  



 

 
 

 
 

 
 

 


