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  19- واقعیت هایی درباره کووید .1

 
 چیست؟ 19-کووید
است. کرونا ویروس از جدید گونه اي  است که عاملش نوعی بیماري(COVID-19)  19- کووید

 19-ویروس کووید .گفتند می "nCoV- 2019"یا  2019کروناي جدید این بیماري  به ،ترپیش
) و برخی از انواع سرماخوردگی SARSهایی همچون سارس ( ویروسی جدید است که با ویروس

  مرتبط است.
  

 چیست؟19- عالئم کووید
 این بیماري، سرفه و تنگی نفس باشد. در موارد شدیدتر، تواند شامل تب عالئم این بیماري می

باعث مرگ می تواند به ندرت این بیماري شود.  می تواند باعث ذات الریه یا مشکالت تنفسی
 19-آنفوالنزا یا سرماخوردگی است که بسیار شایعتر از کووید این بیماري مشابه. عالئم شود

  .انجام داد آزمایشباید  19-به همین دلیل براي تأیید وجود کووید هستند،
  

 شود؟ چگونه منتشر می 19-کووید
این ویروس از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی فرد آلوده (که هنگام عطسه و سرفه تولید 
می شود) منتقل می گردد. افراد همچنین ممکن است از لمس سطوح آلوده به ویروس و سپس 

ممکن است چندین  19- ...) آلوده شوند. ویروس کوویدلمس صورتشان (چشم، بینی، دهان، 
  .از بین ببرندمی توانند آن را  معمولیبماند، اما ضد عفونی کننده هاي  ساعت روي سطوح زنده

  
 چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

افراد به نظر می رسد گذارد.  چطور روي افراد اثر می 19-ابیم که کوویدی ما هر روز بهتر در می
بیشتر در معرض ابتال به مزمن مانند دیابت و بیماري هاي قلبی هاي با بیماري  يمسن و افراد

در مورد چگونگی  اطالعات ما  هنوز است، عالئم شدید قرار دارند. از آنجا که این ویروس جدید
آلوده  به ویروسممکن است . می دانیم که افراد در هر سنی کافی نیستتأثیر آن بر کودکان 

شده است. این ویروس  در بین کودکان گزارش 19-، اما تاکنون موارد نسبتاً کمی از کوویدشوند
در موارد نادر کودکان اطالعات بیشتري کسب کنیم.  آن روي جدید است و ما باید درباره تأثیر

افراد مسنی بوده که از قبل دچار  بین که تاکنون عمدتاً تواند منجر به مرگ شود این ویروس می
  .بیماري بوده اند
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اکسیناسیون خود را کامل کرده اند کمتر در اما به نظر می رسد کودکان و نوجوانانی که دوره و 
  خطر این بیماري هستند. 

  
 چیست؟ 19-راه درمان کووید

، بسیاري از عالئم آن وجود در دسترس نیست. با این19-در حال حاضر واکسنی براي کووید
ارائه دهنده مراقبت هاي بهداشتی می تواند از یک  قابل درمان است و دریافت مراقبت به موقع

ارزیابی به که  در دست انجام استبالینی  کار آزمایشی . چندینکاهش دهداین بیماري را خطر 
  .می پردازد 19-روش هاي درمانی بالقوه براي کووید

 
 ؟آن را گرفتیا جلوي کرد را کند  19-کوویدشیوع چگونه می توان 

ی براي کاهش اقدامات بهداشت، تنفسی مانند آنفوالنزا یا سرماخوردگی بیماري هايسایر  همچون
اقدامات پیشگیرانه روزمره  ،عمومی یبیماري بسیار مهم است. اقدامات بهداشتاین شیوع سرعت 

  :موارد زیر می شود اي است که شامل
   ؛ماندن در خانه در هنگام بیماري -
   ؛هنگام سرفه یا عطسه ا دستمالی آرنجبا  پوشاندن دهان و بینی-
  شده؛استفاده  دستمالدور انداختن فوري -
  دستها با آب و صابون؛مرتب شستن - 
   د.نلمس می شو که زیاد يو تمیز کردن سطوح و اشیاء- 

 یمقامات بهداشتممکن است ، شودمی  بیشتر 19-کوویددر مورد اطالعات ما که  همچنان
  توصیه کنند.دیگري نیز اقدامات 
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  . مقدمه2

وضعیت فوق العاده بهداشت عمومی در سطح بین المللی اعالم شده  19- شیوع بیماري کووید
است. در حالی که  کردهاست و این ویروس اکنون به بسیاري از کشورها و مناطق جهان سرایت 

است در دست نداریم، می دانیم  19هنوز اطالع چندانی در مورد ویروسی که عامل انتقال کووید 
تقیم با قطرات تنفسی فرد آلوده (بر اثر سرفه و عطسه) منتقل که این ویروس از طریق تماس مس

، (چشم و سپس لمس صورتشانلمس سطوح آلوده راه افراد از همچنین ممکن است می شود و 
، مهم استانتشار در حال همچنان  19-کووید آلوده شوند. در حالی کهویروس به بینی، دهان) 

شیوع  ، اثراقدامات الزم را انجام دهندآن ال بیشتر براي جلوگیري از انتقمختلف است که جوامع 
 .آن حمایت کنندکنترل الزم براي  و از اقداماتآن را کاهش دهند 

 پیشگیرانهحمایت از کودکان و امکانات آموزشی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. اقدامات 
 باید مراقب باشید هرچندمدرسه ضروري است.  در 19- کوویدبراي جلوگیري از شیوع احتمالی 

 قرار گرفته باشند توهینیکه ممکن است در معرض ویروس  یدانش آموزان و کارکنانبه تا 
، جسمی ناتوانی، ها ، قومیتمرزها بین 19-کوویدشود. یادآوري این نکته حائز اهمیت است که ن

محیط اد افرهمچنان براي همه  :باید یآموزششود. فضاهاي  ل نمییقا یتفاوت یتجنسیا سن و 
 .باشد گرو حمایت پذیراي همه، محترمانه، گرمی یها

ن و توسط دانش آموزا 19-کووید انتشاراقدامات انجام شده توسط مدارس می تواند از ورود و 
همزمان، این  .، جلوگیري کندقرار گرفته باشندکه ممکن است در معرض ویروس  کارکنانی
ان در کنبه حداقل می رساند و از دانش آموزان و کاررا  ي آموزشیدر فعالیت هااختالل  اقدامات

 برابر تبعیض محافظت می کند.
 

 هدف
و  عوامل تغییراز قدرتمند ترین  شوند و محسوب میکودکان و نوجوانان شهروند جهانی  هامروز
براي کمک به است ، دانشمندان و پزشکان هستند. هر بحران فرصتی والدین و نسل بعدي تحول

و  ترمن یاجامعه اي   هنگام ساختن به استقامتو افزایش  همدلیپرورش آنها در یادگیري، 
ترس و نگرانی دانش آموزان در مورد این  19-کوویددر مورد  واقعیت دلسوزتر است. دانستن

افزایش  را شاندر زندگی  آن جانبیتوانایی آنها براي مقابله با هرگونه تأثیر  ورا کاهش  بیماري
، والدین، کنانمدیران مدارس، معلمان و کارمشارکت دادن براي  راهنما نکاتی . اینمی دهد

 می کند. هسالمتی مدارس ارائو  یتامنمیزان اعضاي جامعه و همچنین خود کودکان در ارتقاء 
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ایمن سازي در مدارس و و عملی براي انجام  روشن ییارائه راهنمایی ها مجموعه هدف از این 
 اینهرچند است.  19-کوویدو کنترل  به موقعاز طریق پیشگیري، تشخیص  سایر مراکز آموزشی

در نکات آن با این حال را تأیید کرده اند،  19- کووید شیوعمخصوص کشورهایی است که  راهنما
با گفتگو با تا  توان دانش آموزان را تشویق کرد آموزش میبا . مناطق دیگر نیز قابل استفاده است

پیشگیري و کنترل بیماري  به ترغیبویروس، این دیگران در مورد چگونگی جلوگیري از شیوع 
 آنهایا بازگشایی  فعالیت مدارس به شکلی ایمن. انجام بپردازنددر خانه، مدرسه و جامعه خود 

اعث ارتقاء می تواند بشود، انجام است که اگر به خوبی مالحظات بسیاري  مندنیاز ،پس از تعطیلی
 .گرددسالمت عمومی میزان 

 

    



موسسه پژوهشی کودکادن نیا -راهنماي مراقبت از کودکان در مراکز  آموزشی ، یونیسف  
 

٧ 
 

 
  معلمان و کارکنانس ، ران مدارمدی. 3

 کلیدي پیام ها و اقدامات 

 اولیهاصول 
 ن در مدرسه ایمند دانش آموزان، معلمان و کارکنامی تواند باعث شو اولیهپیروي از اصول 

مدارس سالم عبارتند الزم براي داشتن . توصیه هاي جلوگیري شوداز شیوع این بیماري  و بمانند
 از:

 .بیمار نباید به مدرسه بیایند کارکنان ، معلمان ودانش آموزان •

ضدعفونی  یا الکل پاشش، با آب تمیز و صابونشستشوي مرتب دست به ترغیب مدارس باید  •
ضد عفونی و تمیز را  مختلفسطوح بار روزي یک و حداقل بپردازند یا محلول کلر  ،کننده دست

 .کنند

کرده و توجه فاضالب و مدیریت پسماند سیستم ، سالمآب دسترسی به  به مدارس باید •
 .کنند رعایتمحیط را  ضدعفونیپاکسازي و  دستورالعمل هاي

(اصطالحی که براي اقدامات خاص اتخاذ  را تشویق کنند اجتماعی فاصله گذاريمدارس باید  •
تعداد زیاد جمع ت، از جمله محدودیت در بسیار مسريهاي شده براي کند کردن شیوع بیماري 

  ).به کار می رودافراد 
  

 از آخرین واقعیت ها مطلع باشید
را بدانید: عالئم، عوارض، نحوه انتقال و چگونگی  19- در مورد بیماري کووید ضرورياطالعات 

منابع معتبري مانند یونیسف، سازمان  ازرا  19- آن. مطالب مربوط به کووید انتشارجلوگیري از 
مراقب داستان هاي دروغینی که ممکن جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان دنبال کنید. 

 .، باشیدا به صورت آنالین پخش شونددهان به دهان یاست 
 

 .اطمینان حاصل کنیدمدرسه بودن فعالیت ها در از ایمن 
 

  .مراجعه کنیددر زیر  »آموزشیبررسی محیط هاي ایمن  چک لیست«به 
تا از  صحبت کنیدطرح هایی براي شرایط اضطراري و اورژانس مدرسه تهیه کنید. با مسئوالن 

یا  آماده لغو هر برنامهاستفاده نشود.  کارهاي دیگرمات درمانی و مدارس براي سرپناه، ارائه خد
  ابتال را افزایش دهد.خطر باشید که ممکن است در مدرسه  اي جلسه
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براي این کار را فراهم کنید.  الزمو رعایت بهداشت را تقویت و مواد  مرتبامکانات شستشوي  
مکان هایی براي شستشوي دست با آب و صابون آماده کنید و در صورت امکان، در تمام کالس 

مواد ضدعفونی کننده الکلی  دستشوییو  خوريها، ورودي ها و خروجی ها، کنار سالن هاي ناهار
   .بگذارید(ژل ضدعفونی کننده دست) 

اي مدرسه، کالسهاي درس و به خصوص آبخوري ها و ه حداقل یک بار در روز ساختمان
سرویسهاي بهداشتی را تمیز و ضد عفونی کنید، به ویژه سطوحی که بسیاري آن را لمس می کنند 
(نرده ها، میزهاي ناهار، تجهیزات ورزشی، دستگیره درب ها و پنجره ها، اسباب بازي ها، وسایل 

  آموزشی و غیره)
 :، اجرا کنیداجتماعی را که ممکن است شامل موارد زیر باشد شیوه هاي رعایت فاصله گذاري

: به این معنی که می تواندي ساعت ها و روزهاي مدرسه کار روزانهو پایان  تغییر زمان شروع •
 حضور دانش آموزان را  کمتر کنید .

 می شودازدحام جمعیت باعث لغو اجتماعات، بازي هاي ورزشی و سایر رویدادهایی که  •

 میز کودکان حداقل یک متر از هم فاصله داشته باشددر صورت امکان  کهفضایی ایجاد  •

  ري دیگرانضرو رعایت فاصله و خودداري از لمس غیرآموزش  •
  

چه  شده باشند،دچار این بیماري دهند  احتمال میمشخص کنید دانش آموزان یا کارمندانی که 
 .کارهایی باید انجام دهند

تلفن هاي  فهرستو  در تماس باشیدکارکنان بهداشت مدارس  وبا مقامات بهداشت محلی 
 را به روز کنید. اضطراري خود

بدون هر گونه توهینی  –براي جداسازي دانش آموزان و کارکنان بیمار از افرادي که سالم هستند 
 مراکزوالدین و همچنین مشاوره با به برنامه ریزي کنید و فرایندي براي اطالع رسانی  –به افراد

یا  آموزان دانشبسته به شرایط الزم باشد ممکن است صورت لزوم پیشبینی کنید. بهداشتی در 
را  این کارراحل میا به خانه فرستاده شوند.  معرفیکارکنان به طور مستقیم به یک مرکز درمانی 

  .در میان بگذاریدان، والدین و دانش آموزان کنکارپیشاپیش با 
  

  بهبود بخشیداشتراك گذاري اطالعات را 
 اجرا کنید. را هاي مقامات ملی بهداشت و آموزش و پرورشتوصیه  -

و دانش آموزان به اشتراك بگذارید واطالعات را با کارکنان، والدین  اطالعات به دست آمده -
در آن پیشگیري و کنترل انجام شده براي از جمله اقدامات  ،بیمارياین جدید در مورد وضعیت 

 .وییدرا به آنها بگمدرسه 

به و فرزند خود را در خانه نگه دارد  ،دش 19- کووید دچاراگر کسی در خانه تأکید کنید که   -
 دهد.  اطالعمدرسه و مسئولین مراقبت هاي بهداشتی 
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اطالعات استفاده  گذاري و سازوکارهاي دیگر براي ارتقاء اشتراك انمعلمو هاي والدین  انجمناز  -
 کنید.

مطالب مناسب تهیه از جمله  ،کودکان توجه داشته باشید همچنین به سؤاالت و نگرانی هاي  -
بهداشتی و سایر مکانهاي هاي ، سرویس اعالنات توان در تابلوهايب ، مثالً پوسترهایی کهکودك

  .نصب کرد مشترك
 کنید سیاست هاي مدرسه را تعدیل بودهر جا که الزم 

ترغیب  کنانو کار آموزان دانش استعالجی را فراهم کنید تامرخصی  و حضور منعطف امکان -
 بمانند. منزلخانواده در بیمار بیمار بودن یا هنگام مراقبت از اعضاي  صورتدر  شوند

کارکنان آنها را براي جایگزینی یکدیگر آموزش با را مشخص کنید و  سمت هاي مهموظایف و  -
 کنید.آماده 

برنامه ریزي  و امتحانات تعطیالت مورد، به ویژه در آموزشی تقویمدر براي تغییرات احتمالی   -
  .کنید

  
 نظارت بر حضور در مدرسه

غیبت دانش آموزان و  دنبال کردنبراي از سیستم هاي نظارت بر عدم حضور در مدرسه  -
  استفاده کنید.با الگوهاي غیبت معمول در مدرسه آن کارکنان و مقایسه 

به مقامات  و کارکنان به دلیل بیماري هاي تنفسی آموزان افزایش زیاد غیبت دانش صورتدر  -
 .دهید اطالع بهداشتی محلی

 
  برنامه ریزي براي استمرار یادگیري

، از ادامه دسترسی به آموزش با موقت مدرسه یا تعطیلی ،استعالجیمرخصی یا  در صورت غیبت
 می تواند شامل موارد زیر باشد:کار کیفیت حمایت کنید. این 

   الکترونیکی یا هاي یادگیري آنالیناستفاده از سیاست  •
 منزلخواندن و تمرین در  مطالبی براي مشخص کردن •

 دروس، پادکست یا تلویزیونی محتواي ییرادیوپخش  •

 دانش آموزان کاربراي پیگیري روزانه و هفتگی  یمعلمان تعیین •
 سریع ترتدوین استراتژي هاي آموزش  مرور یا •

 
 هدفمند بهداشتآموزش اجراي 

ي روزانه. اطمینان حاصل کنید که و فعالیت ها ادغام پیشگیري و کنترل بیماري در درس ها
مرتبط با  ییو فعالیت ها باشد دانش آموز سن ، جنس ، قومیت و معلولیت با متناسبمحتوا 

  .(بخش مربوط به آموزش بهداشت مناسب سن را ببینید) ودشارائه موضوعات 
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 توجه کنید پشتیبانی روانی از بهنی و یبه سالمت روان
 کودکان را تشویق کنید تا در مورد سؤاالت و نگرانی هاي خود بحث کنند.  -

واکنش هاي متفاوتی را تجربه کنند و آنها را طبیعی است که آنها دهید که توضیح برایشان  -
 بگذارند.خود در میان ، با معلمان اي داشتند هرگونه سوال یا نگرانیترغیب کنید تا 

 .کنیدارائه شان به آنها صادقانه و متناسب با سن  اطالعات را -

و زورگویی  تک افتادندانش آموزان را در مورد چگونگی حمایت از همساالن خود و جلوگیري از   -
 راهنمایی کنید.

 خود آگاه هستند.  سالمتیاطمینان حاصل کنید که معلمان از منابع محلی براي   -

با  ،که عالئم پریشانی را نشان می دهند از دانش آموزان و کارکنانی ایتبراي شناسایی و حم -
 مددکاران اجتماعی همکاري کنید. بهداشت مدارس و یا کارکنان

 
 آسیب پذیر حمایت کنید افراداز 

از جمله غربالگري ی از تداوم خدمات مهم همکاري کنید تابا سیستم هاي خدمات اجتماعی   -
که ممکن است در نیازهاي ویژه با سالمت، برنامه هاي تغذیه یا روش هاي درمانی براي کودکان 

 .اطمینان یابید انجام شودمدارس 

حاشیه  افراد بهبدانید که ممکن است  نیازهاي ویژه کودکان داراي معلولیت را در نظر بگیرید و  -
  شدیدتر آسیب ببینند.بیماري یا اثرات ثانویه آن بر اثر  رانده شده

بیشتر در معرض خطر قرار دختران که ممکن است آنها را بیماري براي پیامدهاي خاص مراقب  -
در قرار گرفتن  سوء استفادهمورد مراقبت از بیمار در خانه یا  عهده دار شدن، از جمله دهد باشید

 خارج از مدرسه.
 

 و کارکنان مدرسه مدیران، معلمان چک لیست هاي
اطمینان  ؛را تشویق کنید و آموزش دهیدبهداشتی صحیح شستشوي منظم دست و رفتارهاي . 1 

 تأمینبراي دختران و پسران  و جداگانه . توالت هاي کافی ، تمیزندشابآن را یاد گرفته همه یابید 
 .کنید

  شاگردان اطمینان صابون و آب سالم در ایستگاه هاي شستشوي دست مناسب سن از وجود
 حاصل کنید.

 ثانیه) را تشویق کنید 20(حداقل  دست و کامل مرتب شستشوي. 

 مواد ضد عفونی  ی ها،، کالس هاي درس، سالن ها و نزدیک خروجدر صورت امکان در توالت ها
 کننده دست بگذارید.

 
و  خوري هاساختمانهاي مدرسه، کالسهاي درس و به خصوص آب حداقل یک بار در روز .2 

به آن دست می  همهکه  حیوسرویسهاي بهداشتی را تمیز و ضد عفونی کنید، به خصوص سط
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، وسایل ها ، اسباب بازيها و پنجره ها، تجهیزات ورزشی، دستگیره درناهار ، میزهاينرده هازنند (
  . آموزشی و یادگیري و غیره)

  براي ضدعفونی وسایل  ٪70 یکبراي ضد عفونی سطوح و الکل اتیل ٪0,5هیپوکلریت سدیم از
 کوچک استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید نظافتچی ها تجهیزات مناسب داشته باشند.  

  
 (پنجره هارا افزایش دهید  جریان هوا و تهویهمیزان  ،در شرایطی که آب و هوا اجازه می دهد. 3 

 .)روشن کنید و ...در صورت وجود را تهویه هوا سیستم  کنید؛ بازرا 
 
 .دکنتنفسی را تشویق دستگاه بهداشتی دست و  عادات صحیحکه  . تابلوهایی نصب کنید4 

 
مل و به شکلی ایمن دور به بیرون حروزانه  ها سطلزباله هاي . اطمینان حاصل کنید که 5 

 شود. انداخته
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 جامعهاعضاي والدین و . 4

 مهمپیام ها و اقدامات  
اطالعات کاملی کودکان  آن بر جدید است و ما هنوز در مورد چگونگی تأثیر یویروس 19- کووید
. می دانیم که افراد در هر سنی ممکن است به این ویروس آلوده شوند، اما تاکنون موارد نداریم

در بین کودکان گزارش شده است. این ویروس در مواردي ممکن است  19-نسبتاً کمی از کووید
  .بوده اندپزشکی دچار مشکالت  افراد مسنی که از پیش تاکنون عمدتاً در بینالبته باشد،  مرگبار

 
 از آخرین اطالعات بدست آمده آگاه باشید 

نتقال و چگونگی را بدانید: عالئم، عوارض، نحوه ا 19-اطالعات اولیه در مورد بیماري کووید -
را از طریق منابع معتبري مانند یونیسف،  19- جلوگیري از انتقال آن. مطالب مربوط به کووید

 سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان دنبال کنید.

مراقب داستان هاي دروغینی که ممکن است دهان به دهان یا به صورت آنالین پخش شوند،   -
  باشید.

  
 باشید(سرفه، تب، تنگی نفس) در کودك خود  19-کووید مراقب نشانه هاي

 ی کهدر صورتسپس و  بگیریدابتدا با تماس با مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی، مشاوره پزشکی  -
 برید.آنجا بفرزند خود را به کردند توصیه 

 استمشابه عالئم آنفوالنزا یا سرماخوردگی  ،تب مانند سرفه یا19- باشد که عالئم کووید تانیاد -
 تر هستند. که بسیار رایج

بیماري و عالئم  شغیبتعلت و در مورد  ، نگذارید به مدرسه برودخوب نیست فرزندتانحال اگر  -
تا بتواند  ی را انجام دهدتکالیفچه و معلمش بپرسید چه باید بخواند به مدرسه اطالع دهید. از  او

او اطمینان و به  شدهکه چه  بگوییدبه کودکتان به زبان ساده یادگیري ادامه دهد.  بهدر خانه 
 .دهید که خطري متوجه اش نیست

 
 برودمدرسه  سالم است بگذارید به کودکتاناگر 

 توصیه ايمگر اینکه  . برودمدرسه به بهتر است  نداردعالئمی مانند تب یا سرفه  فرزندتان اگر -
 شود.صادر شده باشد که به مدرسه فرزندتان مربوط  دیگر اي توصیه و بهداشتی یا هشدار

صحیح رعایت نظافت دست آنها روشهاي به به جاي اینکه کودکان را از مدرسه دور نگه دارید،  -
(به شکل زیر دست ها شستشوي مکرر را بیاموزید: تنفسی در مدرسه و جاهاي دیگر و دستگاه 

انداختن دستمال و سپس هنگام سرفه یا عطسه  دستمالیا  بازوبا  پوشاندن دهان، )مراجعه کنید
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سته نشده ش به درستی نزدن به چشم و دهان و بینی اگر دست هادست و   دردار؛سطل  داخل
 .اند

  
 شستن دستشیوه صحیح 

 .لوله کشی تمیز خیس کنیدبا آب خود را : دست هاي قدم اول

 .استفاده کنید خیس دوم: صابون کافی براي پوشاندن دست هاي قدم

ثانیه  20 ناخن ها را حداقل پشت دست، بین انگشتان و زیر قدم سوم: همه جاي دست ها،
 .بشویید

 .آب بکشیدکامالً دست ها را : با آب جاري قدم چهارم

خشک دستگاه دست تمیز، حوله یکبار مصرف یا خشک : دست هاي خود را با دستمال قدم پنجم
  .خشک کنید ،کن

 ، سرفه یافین کردنبعد از  خوردن،خصوص قبل و بعد از غذا به  زیاد بشویید،ود را خ دست هاي
صابون راحت آب و  استفاده از ان کثیف است. اگرترفتن به دستشویی و هر زمان که دست عطسه،

همیشه اگر دستها به وضوح  استفاده کنید. %60نیست، از ضدعفونی کننده دست با الکل حداقل 
 آنها را با آب و صابون بشویید.کثیف هستند، 

  
 به کودکان کمک کنید تا با استرس کنار بیایند

 کودکان ممکن است به طرق مختلف به استرس عکس العمل نشان دهند. -

 ،، سردرد یا معده دردشب ادراريهاي متداول آن ها عبارتند از: مشکل در خوابیدن،  واکنش -
 یا ترس از تنها ماندن.به والدین ، عصبانیت ، چسبیدن گوشه گیري، اضطراب

 واکنشکه این ها  توضیح دهید شانپاسخ دهید و برای حمایت کودکان با به عکس العمل هاي  -
 . استغیر طبیعی  یوضعیت نسبت بههایی طبیعی 

، کنیدمحبت به آنها و وقت بگذارید آنها کردن  آرام و براي کنیدهاي آنها گوش نگرانی به  -
 کنید. تعریفان دهید که در امان هستند و از آنها به آنها اطمینمرتب 

 ایجاد کنید.کودکان براي بازي و استراحت فرصتی در صورت امکان،  -

جدید در  عاداتیا به ایجاد  ،خواب برنامه هاي منظم را تا حد ممکن حفظ کنید، به ویژه قبل از  -
 جدید کمک کنید.فضاي 

توضیح دهید که  کودك واقعیت ها را بگویید.در مورد آنچه اتفاق افتاده است متناسب با سن  -
داستان از چه قرار است و مثالهایی روشن از آنچه می توانند براي محافظت خود و دیگران در 
برابر بیماري انجام دهند، براي آنها بگویید. به روش اطمینان بخش به آنها اطالعاتی در مورد 

  چه ممکن است اتفاق بیفتد بگویید.آن
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به اند ، می توانید بمدر خانه یا بیمارستان باید ست و تان خوب نیفرزندحال به عنوان مثال ، اگر  -
تر است. مطمئن و دوستانتان  توبراي کار این  چون بمانی بیمارستانیا  باید در خانه تو«: بگوییداو 

یا حتی خسته کننده) اما براي حفظ امنیت شاید ترسناك یا سخت است ( گاهیمی دانم که 
 »گردد. عادي برمی به حال و دیگران باید قوانین را رعایت کنیم. به زودي همه چیز تخود

   
 اعضاي جامعهلیست براي والدین و  چک

 .نگذارید او به مدرسه برود بر سالمتی فرزندتان نظارت داشته باشید و در صورت بیماري. 1 
 
  به آنها نشان دهید.فرزندان خود بیاموزید و  هرا ب بهداشتصحیح رعایت  . شیوه هاي2 
  به راحتی در دسترس و صابون صابون بشویید. اگر آب آب تمیز و با مرتب دستان خود را

آلودگی دستها بر روي استفاده کنید. اگر  60%حداقل  با الکل نیست، از ضدعفونی کننده دست
 .را با آب و صابون بشویید آنها، دیده می شود

  توالت خانه تمیز و دستشویی و اطمینان حاصل کنید که آب آشامیدنی ایمن در دسترس است و
 .استدر دسترس 

  و دفع می شود نگهداريجمع آوري، به گونه اي مطمئن اطمینان حاصل کنید که زباله. 

  بینی  ، دهان ومس صورت، چشمو از ل استفاده کنیدیا آرنج خود  از دستمالسرفه و عطسه هنگام
 خودداري کنید.

 
را با  هایی که برایشان پیش آمده بپرسند و احساساتشان را تشویق کنید تا سوال انتان. فرزند3 

. به یاد داشته باشید که فرزند شما ممکن است در مقابل در میان بگذارندشما و معلمانشان 
 .درك کنیداو را . صبور باشید و نشان دهداسترس واکنش هاي متفاوتی 

 
تأکید کنید دانش آموزان  به وافراد شوید  آمیز نسبت بهتحقیراز نگاه مانع با استفاده از حقایق  .4 

 مالحظه رفتار کنند. بچه هاي دیگر با     با
 
بپرسید که چگونه می توانید از اقدامات  و براي دریافت اطالعات با مدرسه هماهنگ باشید .5 

  .غیره)اولیاء و مربیان و هاي(با انجمن  ی مدرسه حمایت کنیدایمن
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  و دانش آموزان کودکان. 5 

عالئم، مطلع شوند:  19- کوویداز اطالعات اولیه در مورد بیماري جوانان باید نوکودکان و 
را از طریق  19-عوارض، نحوه انتقال و چگونگی جلوگیري از انتقال آن. مطالب مربوط به کووید

منابع معتبري مانند یونیسف، سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان دنبال کنید. 
مراقب داستان هاي دروغینی که ممکن است دهان به دهان یا به صورت آنالین پخش شوند، 

  باشید.
 
 ندانش آموزاکودکان و لیست چک  
 ت یا عصبانیت کنید.در چنین شرایطی طبیعی است که احساس غم، نگرانی، گیجی، وحش. 1 

بدانید که تنها نیستید و با کسی که به او اعتماد دارید، مانند والدین یا معلم خود صحبت کنید تا 
  کمک کنید. تانبتوانید به حفظ امنیت خود و مدرسه 

 به خود آموزش دهید و از منابع معتبر اطالعات کسب کنیدسؤال بپرسید ،. 
 
 .. از خود و دیگران محافظت کنید2 

  ثانیه 20دستها را مرتب بشویید، همیشه با آب و صابون حداقل به مدت 

 به یاد داشته باشید که صورت خود را لمس نکنید. 

 فنجان ، وسایل غذا ، خوراکی یا نوشیدنی خود را با دیگران به اشتراك نگذارید. 
 
  . در سالم نگه داشتن خود، مدرسه، خانواده و جامعه نقش رهبري داشته باشید.3 
  آنچه در مورد پیشگیري از بیماري می آموزید، با خانواده و دوستان خود، و به ویژه با کودکان

 .کوچکتر به اشتراك بگذارید

  روشهاي صحیح بهداشتی مانند عطسه یا سرفه در آرنج و شستن دست ها را عمالً به دیگران یاد
 دهید، به ویژه به اعضاي کوچکتر خانواده.

 
برچسب نزنید و کسی را به خاطر بیمار بودن آزار ندهید. به یاد داشته باشید به همساالن خود  .4 

که این ویروس محدود به مرزهاي جغرافیایی، قومیت، سن، میزان توانایی یا جنسیت خاصی 
 نیست.

  
یکی دیگر از اعضاي خانواده یا سرپرست تان اگر متوجه شدید بیمار شده اید، به والدین، . 5 

 خانه خارج نشوید.بگویید و از 
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 آموزش بهداشت مطابق سن
در زیر پیشنهادهایی در مورد چگونگی جلب همکاري دانش آموزان در سنین مختلف براي 

و ویروس هاي دیگر ارائه شده است. فعالیت ها باید بر  19- جلوگیري و کنترل شیوع کووید
  .طراحی شونداساس نیازهاي خاص کودکان (زبان ، توانایی ، جنسیت و ...) 

  
 پیش دبستانی

روي رفتارهاي صحیح بهداشتی، مانند پوشاندن دهان با آرنج هنگام سرفه و عطسه و مرتب  •
 شستن دستها تمرکز کنید.

  ثانیه رعایت شود. 20در حین شستن دست ها ترانه اي بخوانید تا مدت زمان توصیه شده  •
 

o  کنند. »تمرین«کودکان می توانند شستن دست ها با مواد ضد عفونی کننده را  
راهی براي نظارت بر شستن دست و پاداش دادن به شستشوي مرتب و به موقع دست پیدا  •

 کنید.

خیمه شب بازي یا معمولی از عروسک ، تب) (عطسه، سرفهبراي نشان دادن عالئم این بیماري  •
درد، احساس  دل، درد مثال سر رايدر صورت احساس بیماري (بنشان دهید که و  استفاده کنید

همدلی و (بیمار انجام دهید. فرد  بیش از حد) چه کاري می توانید براي آسایشخستگی یا  تب
 )را آموزش دهید رفتارهاي مراقبتی ایمن

خود  بالهاي«بازوهاي خود را دراز کنند یا  بخواهیدآنها ، از دانیدورتر از یکدیگر بنش راکودکان  •
  شان نخورد.دوستان  فاصله اي را رعایت کنند که دست شان به ، باید»را تکان دهند

  
 مدرسه ابتدایی

پاسخ دهید. با سنشان ناسب متحتماً به نگرانی هاي کودکان گوش فرا داده و به سؤاالت آنها  •
. در ابراز کنندکنید تا احساسات خود را  تشویق شان .نکنید آشفته يرا با اطالعات زیاد ذهنشان

توضیح دهید که اینها برایشان بحث کنید و  ،مورد واکنشهاي مختلفی که ممکن است تجربه کنند
  .این شرایط غیرعادي، طبیعی استبه با توجه  واکنشها

  انجام دهند.تأکید کنید که کودکان می توانند کارهاي زیادي براي حفظ ایمنی خود و دیگران  •
 

o  مفهوم فاصله گذاري اجتماعی را برایشان توضیح دهید (با فاصله از دوستان ایستادن، پرهیز از
 جمعیت زیاد، پرهیز از لمس افراد مگر در صورت لزوم و غیره).
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o  روي رفتارهاي بهداشتی صحیح مانند پوشاندن دهان با آرنج هنگام عطسه و سرفه و شستن
  دستها تمرکز کنید.

ه کودکان کمک کنید تا با مفاهیم اساسی پیشگیري و کنترل بیماري ها آشنا شوند. از تمرین ب •
 مثال، با برايهایی استفاده کنید که نشان می دهد چگونه میکروب ها می توانند منتشر شوند. 

تکه کاغذ سفید. مشاهده کنید که  آن روي یکآب رنگی در یک بطري اسپري و پاشیدن  ریختن
 .چه فاصله اي منتقل می شوند تا قطرات

  ثانیه با آب و صابون مهم است 20نشان دهید که چرا شستن دستها به مدت  •
 

o وببینند دندر دست دانش آموزان بگذارید و بگذارید آنها را فقط با آب بشوی اکلیل مقدار کمی 
ثانیه با آب و  20را به مدت بخواهید آن آنها از باقی مانده است ، سپس  مقدار اکلیلکه چه 

 د.ینصابون بشو

را براي شناسایی رفتارهاي پرخطر تجزیه و تحلیل کنند و  هایی از دانش آموزان بخواهید متن •
  .پیشنهاد دهند یرفتارهاي اصالح

  
o  مثالً معلمی با سرماخوردگی به مدرسه می آید. او عطسه می کند و با دست خود دهانش را می

دهد. دست هایش را با دستمال پاك می کند و سپس براي پوشاند. با همکارس دست می 
تدریس به کالس می رود. کدام یک از کارهایی که این معلم انجام داده خطرناك بوده؟ به جاي 

 آن باید چه می کرد؟
 

 مقطع اول دبیرستان
 حتماً به نگرانی دانش آموزان توجه کرده، به سواالت آنها پاسخ دهید. •

نش آموزان می توانند کارهاي زیادي براي حفظ ایمنی خود و دیگران انجام تأکید کنید که دا •
  دهند.

 
o .مفهوم فاصله گذاري اجتماعی را برایشان توضیح دهید 

 
o  روي رفتارهاي بهداشتی صحیح مانند پوشاندن سرفه و عطسه با آرنج و شستن دستها تمرکز

 کنید.
 

o  .به دانش آموزان یادآوري کنید که می توانند رفتارهاي صحیح را عمالً به خانواده خود یاد دهند 

  برچسب زدن به دیگران خودداري کنند.دانش آموزان را ترغیب کنید تا از  • 
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o  در مورد واکنشهاي مختلفی که ممکن است تجربه کنند صحبت کنید و توضیح دهید که اینها
ند. آنها را ترغیب کنید تا احساسات خود را که در آن ستا غیرطبیعی شرایط ی عادي بهیواکنشها

 کنند.ابراز 
رعایت در مورد واقعیت هایی که  و از آنها بخواهید فعالیت هاي دانش آموزي راه بیندازید •

  .بلیغ کنندبهداشت عمومی میدانند ت
  

o  پوسترهاي مدرسه، به اطالع رسانی عمومی از دانش آموزان بخواهید با استفاده از اعالمیه ها و
 بپردازند.

  آموزش هاي ضروري بهداشتی را در درس هاي دیگر بگنجانید. •
 

o .در درس علوم می توان به مطالعه ویروس ها، انتقال بیماري و اهمیت واکسیناسیون پرداخت  
o  و  یبهداشتتکامل سیاست هاي روند مطالعات اجتماعی می تواند به تاریخچه همه گیري ها و

 بپردازد. ایمنی عمومی
 

o  قادر سازد تا متفکران و سازندگانی منتقدرا  دانش آموزاندروس سواد رسانه اي می تواند ،
 .فعال باشند یمؤثر و شهروندانگرانی ارتباطات 

 
 

 دبیرستانمقطع دوم 
 دانش آموزان توجه کرده و به سواالت آنها پاسخ دهید. هاي حتماً به نگرانی •

خود و دیگران انجام  حفظ ایمنی تأکید کنید که دانش آموزان می توانند کارهاي زیادي براي •
  دهند.

 
o  اجتماعیگذاري مفهوم فاصله آموزش 

هنگام سرفه و با آرنج دهان متمرکز شوید، مانند پوشاندن  بهداشتی صحیحروي رفتارهاي  •
  .از برچسب زدن به دیگران شوندمانع دانش آموزان را ترغیب کنید  .و شستن دست هاعطسه 

  
o توضیح دهید که برایشان صحبت کنید و  ،در مورد واکنشهاي مختلفی که ممکن است تجربه کنند

درباره کنید تا  تشویق. آنها را کنونی استغیرطبیعی  نسبت به شرایطی عادي یاینها واکنشها
 .صحبت کننداحساسات خود 

  گنجانیدبیگر د دروسرا در  یبهداشت هاي الزم آموزش •
 

o پرداختو اهمیت واکسیناسیون ها ، انتقال بیماري ها مطالعه ویروس به می توان در درس علوم 
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o  مطالعات اجتماعی می تواند بر تاریخچه بیماري همه گیر و تأثیرات ثانویه آنها تمرکز داشته و
 و انسجام اجتماعی را ارتقا بخشد. بردباريبررسی کند که چگونه سیاست هاي عمومی می تواند 

عمومی خود را از طریق رسانه هاي اجتماعی، رادیو یا حتی  اطالع رسانی بخواهید شاگرداناز  •
  .تلویزیون محلی انجام دهند

 
o  قادر سازد تا متفکران و سازندگانی منتقدرا آموزان  رسانه می تواند دانش آموزشدروس ،

   فعال باشند.  ینمؤثر و شهرونداگرانی ارتباطات 
 


