
در 2019دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماري کورونا ویروس جدید 
هاي علمی آزاد و زبانسراهاآموزشگاه

گذاري اجتماعیدر شرایط فاصلهو زبانسراها آزادعلمیهايآموزشگاهبازگشایی: 01نسخه 

وزارت آموزش و پرورش
سالمتو بدنیتربیتمعاونت 

پزشکیآموزشودرمان،وزارت بهداشت
معاونت بهداشت



مقدمه
سبت ایمنمحیطیایجادهدفباپروتکلاین صل پایۀبر،)19-کووید(جدیدکرونايویروسسرایت بهن صله ا گذاريفا

ملی مدیریت بیماري ستاد  رسمی اعالم تاابالغزماناز. است شده تصویب وتنظیم) هوشمند اقداماتبرتأکیدبا(اجتماعی
.استاالجراالزمواستنادقابلکشور،درکرونا

صالح لزوم،صورت در ساس بر،پروتکلایندرضروري هايبازبینیوا ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا و کمیته  نظراتا
.پذیرفتخواهدصورتآموزش و پرورش ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا

:هدف
زبانسراهاوآزادعلمیهايآموزشگاههاي آموزشی درکالسایمنبرگزاري

:اجرامسئولیت
آموزشگاه علمی آزاد و مدیر زبانسرامدیر

:نظارتمسئولیت
ــوراي ــت نظارتش ــتانپرورشوآموزشمدیرکل به ریاس ــاملنفر5ازمرکبو)االختیارتامنماینده (اس نماینده دو نفر ش

ازیک نفر ،)غیردولتیمدارستوسعه مسئول کارشناس و مردمیهايمدیرمشارکت ترجیحاً(مردمی هايمشارکت حوزه
پزشکی علومدانشگاه گاننمایندومردمیهايمدیرمشارکت پیشنهاد بهاستان آزادعلمیهايآموزشگاه موسسین  شوراي  

است.مدیریت سالمت محیط وکار و مدارسوجواناننوجوانانسالمتهايحوزهدر 

:يماریبوعیشطیشرابهتوجهبایکلالزامات
:استذیلمواردشاملکاملاجراییوفنیامکاناتداشتنبهمنوطزبانسراهاوهابازگشایی آموزشگاه

زیاد؛تماسامکاندارايسطوحکلیهگندزدایی مدونبرنامه
دست؛کنندهضدعفونی مناسبهايمحلولومایعصابونتأمین
؛و خروججلوگیري از تجمع در ورود ومناسبگذاريفاصلهامکان
 ؛هاو سالنهاها در کالسصندلیگذاري مناسب برايفاصلهامکان
ارائه یقاز طریماريبیوعالزم در زمان شــیاطاتو کارکنان مدرســه از احتاســاتید، مربیاندانش آموزان، یهکلآگاهی

الزم؛يهاآموزش



رسانیاطالعوآموزش
و شرایط  19-کوویدبیماريو کنترل پیشگیري با هدف الزامات بهداشتی خصوص درمناسبی رسانی اطالعالزم است  -1

.پذیردصورت...) وپیامکیسامانهمانند(ارتباطیوايرسانههايظرفیتتمامیازاستفادهبااجتماعی گذاريفاصله

ــوريهايآموزشارائه -2 ــوصدرخدماتینیروهايووالدینکارکنان،مدیران،برايالزمغیرحضـ درپروتکلاینخصـ
.گیردقرارکاردستور
هايآموزهاســـاسبردیگرانوخودســـالمتحفظاهمیتبرمبنیرســـانیاطالعتابلوهاينصـــبجهتالزماقدامات-3

شتی  شدار اعالمهمچنینوبهدا صلی هايوروديدره صراف منظوربها شکوك ودارعالمتافرادورودان سابقه داراي(م
.پذیردصورت) اخیرهفتهدودرعالمتدارايافرادباتماسیاومبتالافرادباتماس

انجام شود.دیگرانسالمتحفظبرتأکیدوفیزیکیگذاريفاصلهاصولرعایتبرتأکیدباپوسترنصب-4
نصبروشویی هايسرویس ازهریکبااليوبهداشتی هايسرویس تمامیدربایددست شستشوي   صحیح نحوةپوستر -5

.گردد

(بهداشت محیط و بهداشت فردي)فضاي آموزشگاه و زبانسراسازيآماده
دیده (مدیر آموزشگاه، یکی از کارکنان، نیروي خدماتی و انسانی آموزشدر هر آموزشگاه یا زبانسرا، حداقل یک نیروي

حضور داشته باشد.بهداشتاموردرنظارتجهت...)
نظور اجراي برنامه مدون    مبه دیده آموزشخدماتی  نیرويیک حداقل  نیازمند  آموزيدانشجمعیت به توجه با مرکزهر

ست.ا، دفع بهداشتی زباله، نظارت بر وجود صابون مایع و...گندزدایی نظافت و 
هواي تهویۀشــاملپزشــکیآموزشودرمانبهداشــت،وزارتابالغیهايدســتورالعملمطابقالزمبهداشــتیتمهیدات

ــب ــاهامناس ــتمرفض ــیرهاگندزدایی و نظافت،بطور دایم و مس ــرویس، آبخوري،مس ــتی،هايس و کفدیوارها،بهداش
حداقل دوبار و غیره)هاصندلی ومیزها،پنجرهودرهايدستگیره ها،نرده(شوند میلمسزیاديافرادتوسط کهسطوحی 

.شودانجاممدیر مجموعهتوسطمذکورفرآیندبهینهانجامبرنظارتوپذیرفتهصورتروزدر 
باشدزبالهکیسهبهمجهزدربدارزبالهسطلومایعصابونکشیلولهدارايبایدآموزشگاه و زبانسرا.
ضدعفونی هوا و گندزدایی،زمانی مناسب جهت تهویه براي گروه بعدي با فاصله بعد از برگزاري کالس،،در هر مکان

انجام گردد.
شوداستفادهآموزاندانشحضورها و کالسبراي انتخاب فضاهاي موجودترینبزرگاز.
رعایت گردد.متر2تا 8/1فاصله باشد کهايگونهبهباید هاصندلیچینش
 درصدي باشد نه صددرصدي . 50ظرفیت پذیرش کالس درروز حاکثر
 الزامی است.مربیانکارکنان و دستکش و ماسک براي تجهیزات حفاظت فردي مانند استفاده از
باشندداشتهشخصیکنندهگندزداییمحلولاستبهترمعلمانازیکهر.



آموزاندانشامکان،صورتدراستبهتر. باشدجداآموزاندانشومعلماناستفادهموردبردوایتماژیکیاوگچ
.باشندداشتههمراهبهشخصیبردوایتماژیک/گچ

 شود.جلوگیريو ...کپیاتاقاز قبیل دفتر،آموزشگاه و زبانسراهاي خاص تجمع در محیطاز
 رسیده باشد و جهت اطمینان هاخانوادهبه اطالع قبالًاین موضوع باید گردد.میتوصیهاستفاده از ماسک براي دانش آموزان

.موجود باشدماسک بهتر است در آموزشگاه تعدادياز حفظ سالمت دانش آموزان 
ممنوع است.تحریرلوازمنمایند. جابجایی استفادهیشخصتحریرلوازمازدیباآموزاندانش
باشندداشتههمراهبهدستمالومصرفباریککاغذيلیوانآموزاندانش.

غربالگري
آموزکه دانشصورتیدرشود،دادهاطمینانوالدینباید به. استمهمینکتهکودکانبیماريمورددروالدیناظهاريخود

کلیه افرادي که مقرر کرد. نخواهدپیدازبانسراوآموزشگاهنظرازمشکلی، باشدمنزلدرجداسازيواستراحتنیازمند
در سامانهبار در طول هر هفته)، 2(هر سه روز یک بارالزم است یابند حضور زبانسراوآموزشگاهاست در 

salamat.gov.irبه صورت مجازي در تمهیدات الزم جهت آموزش ایشانگردد توصیه میهمچنین، نام نمایند. ثبت
.نظر گرفته شود

 ــیه می ــگاه گردد در توصـ ــرا وآموزشـ ــیدن به والدین و کارکنان،       ، جهت جلب اعتماد عمومی   ها زبانسـ و اطمینان بخشـ
ــتگاه  گیري حرارغربالگري بر پایه اندازه     ــابقه      ت بدن (از طریق دسـ ــش در مورد سـ هاي الکترونیکیِ بدون تماس) و پرسـ

دار و مشکوك صورت پذیرد.بیماري و یا تماس با افراد عالمت
 اند، منوط به گواهی پزشک آموز و کارکنانی که مشکوك و یا مبتال به بیماري بودهدانشزبانسراوآموزشگاهبازگشت به

خواهد بود.
باید، با ریمد. گرددنییتعماريیببهمشکوكکارکنانوآموزاندانشبهیدگیرسيبرازبانسراوآموزشگاهبرنامهدیبا

بیمار یا کارکنانوآموزاندانشکردنجدابراي کنترل  ورود احتمالی وتوجه به نتایج حاصل از خود اظهاري، فرآیندي
و نمودهمشخصسالمافرادازتنگی نفس، اختالل بویایی و چشایی)مشکوك به بیماري (افراد داراي تب، سرفه خشک،

. نمایندتعیینآموزاندانشسرپرستیاوالدینبهرسانیاطالعبرايايشیوهدر مورد دانش آموزان
عروقی،–قلبیبیماري: ايزمینههايبیماريدارايافرادشاملدار،عارضهبیماريمعرضدر/خطرمعرضدرافراد

وایمنینقصباافراد،40ازبیشتر) BMI(بدنیتودهشاخصمزمن،وايزمینهتنفسیهايبیماريدیابت،فشارخون،
هابدخیمیدچاردرمانی،شیمیتحتبیمارانروز،درگرممیلی5/12ازبیشپردنیزولونکورتیکواستروئیدبادرمانتحت

وآموزشگاهدربیماري،گیريهمهپایانرسمیاعالمتانبایدخطر،پرباردارمادارانواندشدهاعضاءپیوندکهافراديیا
.شوندحاضرزبانسرا



یاآموزاندانشبه وجود یکی از عالئم احتمالی بیماري در یک یا چند نفر ازتوجهبا،باشدالزمکهصورتیدر
باشد، انجام شود. سپس و در اسرع شدهدادهتمیز که از قبل به این کار اختصاص اتاقیایزوالسیون موقت در کارکنان،

وقت:
.شوندفرستادهخانهبهایدادهارجاعسالمتجامعخدماتمراکزبه: بزرگسالافراد

رسانی شود.در مرکز خدمات جامع خدمات سالمت، اطالعتیزیوایخانهبهانتقاليبرانیوالدبه: دانش آموزان
.باشدآمادهوآگاهموارداینبهنسبتقبلازبایدزبانسراوآموزشگاهمدیر 

تغذیه
 ممنوع استثانوياطالعتازبانسراوآموزشگاهتوزیع مواد خوراکی در.
شودخودداريجداافراد توسطشدهتهیهغذاییموادکردندستبهدستاز.
استفادهاست،شدهشستهآنبطريمصرفازقبلکهمعدنیهايآبترجیحاًنماینداستفادهبیشترمایعاتازشودتوصیه

.کندمیبدنمناسبایمنیحفظوسمومدفعبهکمکفراوانوکافیاندازهبهمایعاتنوشیدن. کنند
در صورت بهمراه آوردن مواد گرددمیتوصیه. داردوجودغذاییموادهايبستهطریقازویروسکروناانتقالامکان

.شوندشستهبهداشتیصورتبهیاوگندزدایی هابسته،مصرفازقبلخوراکی بسته بندي شده،

ها:پیوست
باشد:گانه دستور عمل به شرح زیر می4هاي پیوست

فرديحفاظتتجهیزاتدرآوردنوپوشیدن:1تپیوس
گندزداموادتهیهو راهنمايسدیمهیپوکلریتمصرفوغلظتراهنمايشامل:سطوحگندزداهاي: 2ت پیوس
ویروسکروناازپیشگیريدرمهمنکات:3تپیوس
هادستشستشوينحوه: 4تپیوس


