از ﺗﺎرﯾﺦ  26اﮐﺘﺒﺮ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ در طﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﮫ ھﺴﺘﻨﺪ؟
از ﺗﺎرﯾﺦ  26اﮐﺘﺒﺮ  ،2020ﮐﻠﯿﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﻣﺤﻮطﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮫ  5و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ در طﯽ ﮐﻼس و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﮫاﻧﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

آﯾﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ؟
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔﺮوه ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺧﻮد در ﮐﻼس درس ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه دھﺎن و
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .اﻟﺰام ﻣﺎﺳﮏ در ﮐﻠﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﮫ و در ﻣﺤﻮطﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ در طﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﮐﻠﯿﮫ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ در ﻣﺤﻮطﮫ ﻣﺪرﺳﮫ در طﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﮫ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﻼس درس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺘﺮی را از دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص در اﺗﺎق ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﻨﺪ ،ھﯿﭻ اﻟﺰام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ 2اﻟﻒ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﮫ  2ﺣﻔﺎظﺖ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از
طﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ  ،ﺟﻠﺴﺎت و زﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ
در اﺗﺎق ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺪرﺳﮫ ،اﻟﺰام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ )طﺒﻖ ﺑﻨﺪ  14آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﮫ  2ﺣﻔﺎظﺖ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ(
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻞ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮔﺮوهھﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ھﻤﮑﺎری ﻣﺪارس در ﺻﻮرت اطﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺘﺮی ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ اﺗﺎق ،ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻧﻘﺎب ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺻﻮرت اطﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋه طﺒﻖ ﺑﻨﺪ 2اﻟﻒ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﮫ  2ﺣﻔﺎظﺖ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻓﺎﺻﻠﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻔﺮﯾﺢ در ﺣﯿﺎت ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﺪ؟
اﮔﺮ در زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ در زﻣﺎن ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺘﺮی را از دﯾﮕﺮان در ﻣﺤﻮطﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎی اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﮫ در ﮐﻼس درس ﺧﻮرده ﺷﻮد ،اﻟﺰام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭼﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ در طﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪرﺳﮫ وﺟﻮد دارد؟
ﺗﮭﻮﯾﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﮏ روش ﻋﻤﺪه ،ﺳﺎده و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از طﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزای
ﻣﻮﺟﻮد در ھﻮا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪارس در  North Rhine-Westphaliaﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی وزارت ﻓﺪرال ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ ﺷﺎﻣﻞ  20دﻗﯿﻘﮫ ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﺆﺛﺮ ،ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن و ﺗﮭﻮﯾﮫ ﺛﺎﺑﺖ اﺗﺎقھﺎ در طﯽ زﻧﮓھﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟

وﺿﻌﯿﺖ ھﻤﮫﮔﯿﺮی ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺸﻨﺞ اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﮫ ورزش در ﻣﺪارس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻟﺰاﻣﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﺟﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻻزم اﺳﺖ

ﮐﮫ ورزش ﻣﺪارس و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﺮک،
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻣﺪارس و ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﯽ ورزﺷﯽ
ﺑﺮای ﮔﻮاھﯽھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ دھﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ وﺿﻌﯿﺖ آبوھﻮاﯾﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﺎﻟﻦھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﮭﻮﯾﮫای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ھﻮا را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ھﻮا در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺑﺎﯾﺪ
در ﺳﺎﻟﻦھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﻟﻦھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺎ ﺑﺎز
ﮐﺮدن دربھﺎ و/ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮهھﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦھﺎی ورزﺷﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ آدرس  webpages of the Ministry for Schoolingﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

