
از تاریخ 26 اکتبر چھ کسانی ملزم بھ پوشیدن ماسک در طی ساعات حضور در مدرسھ ھستند؟ 

از تاریخ 26 اکتبر 2020، کلیھ دانش آموزان باید در ساختمان ھا و محوطھ مدرسھ ملزم بھ پوشیدن ماسکی ھستند کھ دھان و بینی 
را بپوشاند. دانش آموزان پایھ 5 و باالتر باید در طی کالس و زمانی کھ پشت میزھایشان نشستھ اند، ماسک بپوشند. 

آیا دانش آموزان دبستانی نیز باید ماسک بپوشند؟ 

الزم نیست کھ دانش آموزان دبستانی در زمانی کھ در گروه کالس مربوطھ خود در کالس درس ھستند، ماسک پوشاننده دھان و 
بینی بپوشند. الزام ماسک در کلیھ ساختمان ھای دیگر مدرسھ و در محوطھ مدرسھ قابل اجرا می ماند. 

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 معموالً ملزم بھ پوشیدن ماسک پوشاننده دھان و بینی 
ھستند. این قانون بھ اشخاصی کھ بھ دالیل پزشکی نمی توانند ماسک پوشاننده دھان و بینی بپوشند، اعمال نمی شود. این اشخاص باید 

بتوانند از طریق گواھی پزشکی کھ باید بنا بھ درخواست ارائھ شود، این مورد را تأیید کنند. 

زمانی کھ دانش آموزان دبستانی در کالس درس با گروه کالس مربوطھ خود ھستند، الزم نیست ماسک پوشاننده دھان و بینی 
بپوشند. 

بھ عالوه، کارکنان آموزش، کارکنان مراقبت و سایر پرسنل در صورتی کھ فاصلھ 1.5 متری را از دیگر اشخاص در اتاق حفظ 
کنند، ھیچ الزام پوشیدن ماسکی برای آنھا وجود ندارد. اگر قابلیت ردیابی طبق بند 2الف آئین نامھ 2 حفاظت از ویروس کرونا از 
طریق صندلی ھای اختصاص داده شده و برنامھ صندلی تضمین شده باشد، الزم نیست کھ در کنفرانس ھا ، جلسات و زمان نشستن 

در اتاق معلمان حداقل فاصلھ رعایت شود. 

در قسمت غذاخوری مدرسھ، الزام پوشیدن ماسک برای نشستن روی صندلی ھا ضروری نیست (طبق بند 14 آئین نامھ 2 حفاظت 
از ویروس کرونا) 

دانش آموزانی کھ در خدمات مراقبت کل روز شرکت می کنند 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 گروه ھای ثابت و ھنگامی کھ اطمینان حاصل می شود 

گروه ھای مختلف مراقبت نمی توانند با ھم ادغام شوند، اعمال می شود. 

اعضای کمیتھ ھای ھمکاری مدارس در صورت اطمینان از حداقل فاصلھ 1.5 متری با افراد دیگر در یک اتاق، نیازی بھ پوشیدن 
نقاب ندارند. در صورت اطمینان از قابلیت ردیابی ویژه طبق بند 2الف آئین نامھ 2 حفاظت از ویروس کرونا، الزم 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 1.5 متری را از دیگران در محوطھ مدرسھ حفظ کنید یا اگر غذا و 
نوشیدنی در صندلی ھای اختصاص یافتھ در کالس درس خورده شود، الزام پوشیدن ماسک دھان و بینی اعمال نمی شود. 

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 بیماری زای 
موجود در ھوا است. بنابراین مدارس در North Rhine-Westphalia جدیدترین توصیھ ھای وزارت فدرال محیط زیست را 
رعایت می کنند. این توصیھ ھا شامل 20 دقیقھ تھویھ مؤثر، تھویھ متقابل در صورت امکان و تھویھ ثابت اتاق ھا در طی زنگ ھای 

تفریح می باشد. 

آیا قوانین جدید در تربیت بدنی وجود دارد؟ 

وضعیت ھمھ گیری کھ ھمچنان متشنج است، اجازه نمی دھد کھ ورزش در مدارس بدون محدودیت انجام شود. الزامات 
بھداشت و محافظت در برابر عفونت عاقالنھ ھستند و باید با حداکثر توجھ در نظر گرفتھ شوند. بھ ھر حال، الزم است 



کھ ورزش مدارس و تربیت بدنی بھ طور خاص در این موقعیت کنونی برگزار شوند تا فرصت ھایی را برای تحرک، 
برای ارتقای سالمت، برای ارائھ تعادل با وضعیت فوق العاده در مدارس و برای آمادگی برای امتحانات عملی ورزشی 

برای گواھی ھای پایان سال در حین بازگشایی مدارس جدید آموزشی ارائھ دھند. 

پس از تعطیلی پاییز بھ خاطر وضعیت آب وھوایی، تربیت بدنی معموالً در سالن ھای ورزشی برگزار می شود. سیستم 
تھویھ ای کھ امکان تبادل ھوا را فراھم می کند و باعث کاھش غلظت ذرات معلق در ھوا در سالن ورزشی می شود ، باید 

در سالن ھای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. 

وضعیت استفاده از سالن ورزشی توسط ھیئت ھای مدرسھ با ھماھنگی مقامات و دفاتر مسئول در محل تحلیل می شود و 
بر اساس آن سالن ھای ورزشی برای استفاده نظافت می شوند. کارکنان آموزشی بھ طور فعال تھویھ متقابل را با باز 
کردن درب ھا و/یا پنجره ھا تسھیل می کنند. پارتیشن ھای موجود در سالن ھای ورزشی کھ در یک زمان توسط چندین 

گروه استفاده می شوند، باید بعد از ھر ساعت برداشتھ شوند. 

برای اطالعات بیشتر بھ آدرس webpages of the Ministry for Schooling مراجعھ کنید. 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/201008_Anlage_Weitere%2520Ausf%C3%BChrungen%2520zum%2520Sportunterricht%2520unter%2520Coronabedingungen.pdf

