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نگاه ویژه به بازگشایی آموزشگاه ها 
دردوران همه گیری کرونا

آشنایی با 
بهداشت 
ـــط  ــی مــحـ
مــــدارس

 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه این مقاله:
اهمیت رعایت اصول بهداشت محیط مدارس را درارتقای سالمت دانش آموزان توضیح دهند. 	
مواردی را که بایستی در بهداشت محیط مدارس به آن دقت شود، شرح دهند.  	
شرایط و ملزوماتی را که بایستی در بازگشایی مدارس محقق شود نام ببرند. 	
نحوه غربالگری دانش آموزان را در همه گیری کووید 19 بیان کنند.  	

معصومه دبستان
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز 

دانشکده علوم پزشکی الرستان

فاطمه مؤیدی
کارشناس مسؤول بهداشت مدارس 

دانشکده علوم پزشکی الرستان
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مقدمه
کــشــور هستند،  ــازان  ــ آیـــنـــده سـ نـــوجـــوانـــان  و  کـــودکـــان 

آنان  اجتماعی  و  روانــی  جسمی،  سالمت  سبب  بدین 

تضمین کننده سالمت حال و آینده جامعه است. هدف 

از بهداشت مدارس تأمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت 

جامعه  نهایت  در  و  ــوزان  آمـ دانــش  روانـــی  و  جسمانی 

است. دانش آموزان باید بدانند چگونه از خود مراقبت 

کنند و چه اقدام هایی برای سالم نگه داشتن اعضای بدن 

خود انجام دهند.

مدرسه محیطی است که عالوه بر یاد دادن مسایل علمی 

و درسی به دانش آموزان می تواند زمینه شکوفایی روانی 

و ذهنی آنان را فراهم کند و سبب شود دانش آموزان با 

مسایل اجتماعی مدرسه و خارج از آن عاقالنه و منطقی 

شخصیت  یــک  پایه های  جــا  همین  از  و  کنند  بــرخــورد 

باثبات و محکم در برخوردهای اجتماعی پایه ریزی شود. 

زیربنای پیشرفت هر کشوری داشتن دانش آموزان سالم 

به  بــرای رسیدن  قوی  انگیزه  با  و  کلمه  واقعی  به معنی 

قله های پیشرفت علمی و معنوی است. یکی از عواملی 

دارد  گفته شده  اهــداف  به  در رسیدن  که نقش مهمی 

آن  در  ــه  ک اســــت. محیطی  مــنــاســب  فــیــزیــکــی  مــحــیــط 

بهتری  یادگیری  و  نکرده  خستگی  احساس  دانش آموز 

داشته باشد و امکانات رفاهی مناسب با توجه به ساعات 

حضور دانش آموز در مدرسه طراحی شده باشد.

مسؤولیت ایجاد محیط های سالم به عهده کیست؟

و  اســت  همگانی  مسؤولیتی  ســالــم،  محیط های  ایــجــاد 

مهم ترین وظیفه ما و سیاستگذاران، تامین محیطی سالم 

و ایمن برای کودکان است. این امر مهم به عهده همه 

پــرورش،  و  آمــوزش  از جمله،  جامعه  توسعه  بخش های 

جهادکشاورزی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و... است. 
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پس برای ایجاد محیط سالم باید از خودمان شروع کنیم. 

اگر ارتباط اولیا و مربیان با مسؤوالن بهداشتی به شکل 

تنگا تنگ باشد می توانند مشکالت بهداشتی زیادی را با 

استفاده از راه هایی ساده مثل اضافه کردن سطل زباله، 

مواد شوینده  اضافه کردن  بهداشتی،  نوشتن شعار های 

و صابون، تعمیر شیرهای آب و سرویس های بهداشتی 

نظافت و غبار زدایی کالس ها و سرویس های بهداشتی 

حل کنند و بقیه مشکالت نیز با پیگیری از سازمان های 

این که  زیــادی قابل حل است به شرط  تا حــدود  مربوط 

اولیای دانش آموزان برای مشکالت بهداشتی مدرسه و 

دانش آموزان اهمیت ویژه ای قایل شوند.

بهداشت محیط مدرسه شامل موارد زیر است:

ــداث مـــدرســـه، وضــعــیــت ســاخــتــمــان، ایمنی  مــحــل احــ

سالم،  آشامیدنی  آب  تامین  مدرسه،  محیط  وحفاظت 

بهبود سرویس های بهداشتی، نحوه صحیح دفع زباله و 

فاضالب، بهداشت مواد غذایی ونظارت بر بوفه مدارس، 

مبارزه با حشرات وحیوانات موذی و....

نظر گرفته می شود،  احــداث مدرسه در  برای  محلی که 

مراکز  بــه  نسبت  مناسبی  موقعیت  و  فاصله  در  باید 

جمعیتی و نواحی مسکونی و آموزشی بوده و در مالکیت 

آموزش و پرورش و داخل محدوده شهری یا روستا قرار 

داشته و امکان دسترسی به تأسیسات مانند آب، برق، 

تلفن و گاز داشته باشد.معیار محاسبه مساحت زمین 

مورد نیاز به منظور احداث مدرسه، تعداد دانش آموزانی 

خواهد بود که در آن مدرسه به تحصیل اشتغال خواهند 

داشت. دیوارهای کالس ها باید کامالً خشک، بدون درز، 

صاف و حداقل تا ارتفاع کف پنجره ها از سنگ مناسب 

استفاده شده و بقیه سطح دیوار مطابق با جدول رنگ 

فضاهای آموزش و جداول نازک کاری رنگ آمیزی شود 

و تمهیدات الزم جهت جلوگیری از انتقال سروصدا به 

کالس مجاور انجام شود.کف کالس ها، راهروها و پله ها 

باید مقاوم و مسطح و قابل شست و شو بوده و لغزنده 

نباشد. سقف کالس ها باید صاف، بدون درز و شکاف و 

به رنگ روشن باشد.

کافی  نور  که  مناسب  در محلی  باید  تخته کالس درس 

ــرار داشــتــه و در مــعــرض دیـــد کامل  بــه آن مــی رســد قـ

دانش آموزان و به رنگ سبز مناسب و غیر براق باشد تا 

از ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلوگیری شود. فاصله 

آمــوزان  اولین ردیــف دانــش  از  تخته سیاه کــالس درس 

2.20 متر کمتر نباشد. برای هر نفر دانش آموز در کالس 

گرفته شود.  نظر  در  باید 1.25 متر مربع سطح  حداقل 

برای کالس درس ٨ متر طول  قبول  قابل  ابعاد  حداکثر 

و ٧ متر عــرض اســت. ارتــفــاع سقف کــالس نباید از ٣ 

متر کمتر باشد. پله های مشرف به حیاط در مدارس باید 

حداکثر  باشد.  مجهز  مناسب  نــرده  به  و  نبوده  لغزنده 

ارتفاع پله در مدرسه ١٨ سانتیمتر و حداقل عرض آن 

٣٠ سانتی متر و طول آن حداقل 1.30 متر باشد. نقشه 

مدارس استثنایی، طبق ضوابط و استانداردهای موجود 

نظر  در  و کالس ها در طبقه همکف  بوده  برای معلوالن 

گرفته شود. در و پنجره های مشرف به فضای خارج، برای 

جلوگیری از ورود حشرات باید به توری سیمی مناسب 

به  مشرف  فوقانی  طبقات  پنجره های  و  باشند  مجهز 

یا کتیبه  نــرده محافظ  دارای  مــورد فوق  بر  حیاط عــالوه 

ثابت باشد. از جام شیشه بزرگ استفاده نشود. ایجاد 

هر گونه بالکن و تراس مرتبط با کالس ممنوع است. 

آب خوری عمومی آموزشگاه بایددارای شرایط زیرباشد: 

دارای  و  قابل شست وشو  آب خــوری  محوطه  کف  الــف: 
شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضالب باشد. 

ب: دیوار لبه آب خوری بایستی از جنس قابل شست وشو 
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نظیر کاشی بوده و دارای شیب مناسب به طرف مجرای 

فاضالب باشد.

از جنس قابل شست وشو  ــوار اطــراف آب خــوری  ج: دی
نظیر کاشی، سرامیک، سنگ و.. باشد.

آب خوری عمومی دانش آموزان باید با شیرهای مناسب 

با آب سرد مجهز و حداقل برای هر ٤٥ نفر یک شیر پیش 

بینی شود. ارتفاع شیر متناسب با سن دانش آموزان در 

دوره های مختلف تحصیلی )75 تا 100 سانتیمتر( از سطح 

زمین باشد. آب خوری باید خارج از سرویس های بهداشتی 

و با رعایت شرایط بهداشتی و با فاصله حداقل ١٥ متر 

احداث شود. تعداد توالت ها در مدرسه به ازای هر ٤٠ نفر 

حداقل یک چشمه توالت و هر ٦٠ نفر یک دستشویی 

در نظر گرفته شود. نحـــــوه دفع فاضالب بایستی براساس 

اجرا  و  طراحی  بهداشتی  ازنظر  موجود  استانداردهای 

شود. کالس ها باید تا حد امکان طوری ساخته شوند که 

در  باید  پنجره ها  ترجیحا  شود.  استفاده  طبیعی  نور  از 

سمت چپ دانش آموزان تعبیه شود و سطح آن ها حدود 

یک پنجم مساحت کالس باشد. درجه حرارت مناسب 

جهت کالس ها بین 18 تا 21 درجه سانتی گراد و رطوبت 

بخصوص  گرمایشی  وســایــل  اســـت.  درصـــد   60 تــا   50

گازهای  و  بوده  استاندارد  باید  مدارس  گازی  بخاری های 

حاصل از سوخت دستگاه های مولد حرارت به خارج از 

برای سوخت  را  اکسیژن  تا حداقل  کالس هدایت شود 

و  بــوده  ایمن  باید  گرمایشی  وسایل  کند.  مصرف  کامل 

خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد مدرسه باید دارای 

وسایل اعالم و اطفای حریق باشد. مدرسه باید حداقل دو 

راه فرار برای مواقع اضطراری داشته باشد.

بوفه

بــه مکانی اطــالق مــی شــود کــه بایستی مــواد خــوردنــی و 

آشامیدنی به شکل بسته بندی و دارای مجوز بهداشتی 

برسد.  فــروش  به  و  عرضه  بهداشت  وزارت  تأیید  مــورد 

رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و فنی در ساختمان بوفه 

ضمن  باید،  بوفه  کارکنان  همه  اســت.  الــزامــی  مـــدارس 

معاینه  معتبر  کـــارت  دارای  فـــردی،  بــهــداشــت  رعــایــت 

پزشکی و گواهینامه دوره بهداشت عمومی اصناف باشند 

و کارکنان بوفه بایستی ملبس به روپوش سفید باشند.

اخذ صالحیت بهداشتی جهت احداث و تأسیس بوفه 

آشامیدنی،  خوردنی،  مواد   13 ماده  قانون  طبق  مدرسه 

آرایشی و بهداشتی از سوی مرکز سالمت محیط و کار 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزم االجرا است.

بازگشایی مدارس در زمان همه گیری کرونا 

دانش آموزان می توانند از عوامل اصلی گسترش عفونت 

افراد  و  والدین  به  آن  انتقال  و  منازل خود  و  جامعه  در 

زمینه ای  بیماری های  دارای  اغلب  که  باشند  سالمندی 

از  یکی  عــنــوان  بــه  مـــدارس  بــازگــشــایــی هــا،  در  هستند. 

مهم ترین اماکن تجمعی محسوب می شوند. فراهم کردن 

شرایط الزم برای حفظ سالمت فرهنگیان، دانش آموزان و 

سایر کارکنان که بالغ بر 15 میلیون نفر جمعیت کشور را 

تشکیل می دهند در راستای کاهش مواجهه و قطع زنجیره 

تماس بیماری کووید 19، از اهمیت باالیی برخورداراست. 

همه کارکنـان بوفـه بایـد، ضـمن رعایت 
بهداشت فردی،دارای کارت معتبرمعاینه 
پـزشـکی و گـواهـیـنـامه دوره بـهـداشـت 
عمومـی اصنـاف باشنـد و کارکنـان بوفه 
بایستی ملبس به روپوش سفید باشند.
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 برای حصول این نتیجه ضرورت دارد عالوه بر رعایت 

اصول بهداشتی، مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری 

سطح  با  متناسب  مواجهات،  کاهش  بــرای  اجتماعی، 

و  مهارتی  و  آموزشی  فعالیت  اهمیت  درجــه  و  اضطرار 

همچنین واکسیناسیون دانش آموزان و کادر مدرسه در 

یا  واکسینه شده  افــراد  ورود  به  توجه  گرفته شــود.  نظر 

تجمعات،  از  پیشگیری   ،PCR تست  با  شده  غربالگری 

رعایت فاصله گذاری در تمام شرایط و تهویه مناسب از 

کماکان  و  است  مدارس  بازگشایی  در  توجه  قابل  موارد 

فیزیکی  فاصله  رعایت  اولویت شامل شستن دست ها، 

مناسب و استفاده از ماسک برای همه افراد در مدرسه، 

مورد تأکید این دستورالعمل است.

اصول پایه

تشکیل کمیته سالمت مدرسه	 

ــابـــی وضــعــیــت آمـــادگـــی مــدرســه مطابق 	  ــجــام ارزیـ ان

با همکاری  مغایرت ها  رفع  برای  اقدام  و  چک لیست 

مراجع ذی ربط 

توجه به برنامه های آموزش سالمت و رعایت بهداشت 	 

فردی برای دانش آموزان و مخاطبان

پایش و مراقبت از سالمت دانش آموزان توسط مراقب 	 

سالمت/ رابط سالمت

آن ها 	  بر عملکرد  نظارت  و  نیروهای خدماتی  آموزش 

و  بهداشتی  مـــدون  بــرنــامــه  دقــیــق  ــرای  اجـ منظور  بــه 

گندزدایی مدرسه

مــســؤوالن 	  و  مخاطبان  بــا  تعامل  و  ــبــاط  ارت داشــتــن 

فعالیت های  هرگونه  برای  مافوق  مدیریتی  نظارتی/ 

اطالع رسانی و اصالحی

نظام 	  رصــد  و  پیگیری  بــرای  گــزارش هــا  ثبت  و  تهیه 

مراقبت در مقابل کرونا طبق دستورالعمل های ابالغی

عوامل 	  همه   کامل  واکسیناسیون  بر  تأکید  و  پیگیری 

مدرسه 

همکاری با ناظران بهداشتی مراکز خدمات جامع سالمت	 

ــرای دادن 	  ــ بـ مـــربـــیـــان  و  ــاء  ــ ــی ــ اول ــجــمــن  ان هـــمـــکـــاری 

اطمینان خاطر به خانواده ها و ترغیب آن ها به رعایت 

اصول بهداشت فردی

غربالگری دانش آموزان و کارکنان مدارس
در همه گیری کووید19 

از بازگشایی مدارس، فعالیت های زیر  الزم است، پیش 

انجام پذیرد:

متعهد شدن 	  و  آگاهی  بــرای  والدین  به  الزم  آمــوزش 

آن ها در مورد عدم حضوردانش آموز مبتال یا مشکوک 

به بیماری واگیر به مدرسه انجام شود. 

رابط بهداشت، الزم است 	  مراقب سالمت مدرسه/ 

آموزش ببیند تا در صورت مشاهده عالیم مشکوک به 

بیماری یا دانستن سابقه تماس در بین دانش آموزان 

دهند. انجام  را  الزم  بهداشتی  اقدام های  کارکنان،  و 

الزم است مدرسه برای کنترل ورود احتمالی کارکنان 	 

بیمار یا مشکوک به بیماری و جداکردن آن ها از افراد 

سالم، برنامه مشخصی داشته باشد. به عنوان مثال 

فراهم کردن شرایط الزم برای حفظ سالمت 
فرهنگیان، دانش آموزان و سایرکارکنان که 
بالـغ بـر 15 میلیـون نـفر جمعیت کشور را 
تشکیل می دهنددرراستای کاهش مواجهه 
و قـطـع زنجیـره تـماس بیمـاری کـوویـد 19، 

از اهمیت باالیی برخورداراست. 
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در هنگام ورود به حیاط مدرسه و به محض پیاده شدن 

از سرویس و همچنین شیوه ای برای اطالع رسانی به 

والدین یا سرپرست دانش آموزان فوق تعیین کند.

در بدو ورود به مدرسه، روزانه و برای همه دانش آموزان، 	 

بیماری  از نظر وجود عالیم  کارکنان،  معلمان و سایر 

بویژه وجود تب، عالیم سرماخوردگی یا عالیم گوارشی 

ــه روش مــراقــبــت ســنــدرومــیــک غــربــالــگــری شــونــد. ب

مدیرمدرسه، نسبت به ثبت و گزارش مبتالیان اقدام 	 

کرده و در صورت نیاز به تصمیم گیری با کارشناسان 

ناظر بهداشت، مشورت کند.

با توجه به انجام واکسیناسیون کادر آموزشی، اداری 	 

و خدماتی از دهه اول مردادماه 1400 و دانش آموزان 

که  ــرادی  ــ ــ اف اســـت  مــــاه، الزم  ــور  ــتــهــای شــهــری ان از 

)هر  بار  دو  هفته ای  انــد،  نــداده  انجام  واکسیناسیون 

3روز یکبار(، آزمایش PCR با نتیجه منفی به همراه 

داشته باشند.

ــرادی کــه یــک نــوبــت واکــســن دریــافــت کــرده 	  ــ بـــرای اف

باشند، تا زمان تکمیل واکسیناسیون ) 14 روز بعد از 

دریافت دو دوز واکسن(، الزم است که هفته ای یکبار 

آزمایش PCR با نتیجه منفی به همراه داشته باشند.

الزم است طی جلسات هماهنگی در سطح شهرستان، 	 

مــراکــز خــدمــات جامع سالمت  ازای هــر مــدرســه  بــه 

مربوط تعیین و معرفی شوند.

سالمت محیط کار

اصول بهداشت و حفاظت فردی به طور جدی رعایت 	 

یکدیگر  کردن  بغل  و  روبوسی  دادن،  از دست  شود. 

پرهیز شود.

استفاده از ماسک برای همه افراد الزامی است و نحوه 	 

استفاده صحیح از آن توصیه و آموزش داده شود.

باید دستورالعمل های شست و شوی مرتب 	  مدرسه 

استفاده  و  تمیز و صابون مایع  با آب  و مکرر دست 

از محلول الکل یا ژل ضدعفونی کننده دست را برای 

معلمان، کارکنان و دانش آموزان اعمال کند.

لباس 	  از  باید  نظافت  هنگام  در  خدماتی  نیروهای 

حفاظتی، ماسک و دستکش التکس یک بار مصرف 

استفاده کنند. 

از همراه داشتن موبایل و وسایل الکتریکی غیرضروری 	 

به ویژه توسط دانش آموزان ممانعت شود.

کارکنان قسمت های خدمات بعد از گندزدایی به ویژه 	 

صورت  در  بزرگ تر  مجتمع های  و  مــدارس  سطح  در 

امکان دوش گرفته و در هنگام خروج با لباسی غیر از 

لباس کار مدرسه را ترک کنند.

آب آشامیدنی سالم برای همه دانش آموزان به ویژه 	 

مناطق محروم فراهم و از لیوان یکبار مصرف استفاده 

شود.

ــرد مـــورد اســتــفــاده معلمان و 	  گــچ یــا مــاژیــک وایـــت ب

دانش آموزان جدا باشد.

آموزش 	  به  مربوط  استندهای  و  پوسترها  مدرسه  در 

رعایت پروتکل های بهداشتی در معرض دید همه و 

در جای مناسب نصب شود.

بهداشت موادغذایی

مــدارس  سالم  تغذیه  پایگاه  و  بوفه ها  فعالیت  هرگونه 

از دست  به  دست کــردن مــواد غذایی و  تعطیل اســت. 

توسط  مدرسه  در  شــده  تهیه   یا  خانگی  ساندویچ های 

دانش آموزان یا فروشنده، جداً خودداری شود. در صورت 

تمایل دانش آموز به مصرف میوه در مدرسه، به منظور 

پیشگیری از آلودگی موادغذایی، میوه باید به طور کامل 
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در منزل بر اساس اصول بهداشتی شست وشو شده و 

پوست آن گرفته شده باشد. 

گندزدایی

امکان  دارای  سطوح  همه  برای  گندزدایی  مدون  برنامه 

تماس زیاد در مدارس تهیه و به نیروی مسؤول، آموزش 

الزم ارایه شود.

و  گندزدایی  برای  مناسب  زمان  دو شیفته،  مــدارس  در 

آماده سازی مدرسه برای شیفت بعد در نظر گرفته شود. 

مواد ضدعفونی کننده،  هفته ای  دپوی حداقل2  و  تأمین 

از  و...  مایع، دستکش، ماسک، دستمال کاغذی  صابون 

دیگر الزامات جهت بازگشایی مدارس است. 

بهداشت ساختمان

تهویه: هوای تمیز باید به طریق مؤثر وارد هرکالس شده 
و آالینده های تولید شده در هر اتاق به نحو مؤثری خارج 

شود، به گونه ای که مانع از انتشار عفونت های منتقله 

از هوا بین افراد حاضر در فضای داخلی شود. شرایط به 

گونه ای فراهم باشد که امکان حداقل 6 بار تعویض هوا 

در ساعت در کالس فراهم شود.

سرویس های بهداشتی 

طول  در  بار  دو  حداقل  ــه  روزان توالت ها:  و  دستشویی ها 
یا  مدرسه  کار  انتهای  در  یک بار  و  مدرسه  کار  ساعات 

ابــالغ شــده  دستورالعمل های  اســـاس  بــر  نــوبــت  انتهای 

گندزدایی شوند.

با  پسماند  دفع  و  آوری  مسؤول جمع  کارکنان  پسماند: 
آوری پسماند  تمامی مالحظات بهداشتی جمع  رعایت 
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در کیسه های پالستیکی محکم در آخر هر شیفت را در 

دستور کار قرار دهند.

آب خوری ها و  آب آشامیدنی، آب خــوری و آب سرد کن ها: 
آب سردکن های سنتی درزمان پاندمی حذف شود. موارد 

پایش  اســت.  بالمانع  الکترونیک  چشم  یا  پــدال  دارای 

کلر  میزان حداقل  ناظران،  توسط  باقیمانده  کلر  غلظت 

لیتر در  باقیمانده 0.5 تا حداکثر 0.8میلی گرم در  آزاد 

کل سیستم توزیع حفظ شود.

نتیجه گیری

چهارم  فصل  در  که  مدرسه  محیط  بهداشت  و  ایمنی 

آیین نامه اجرایی مدارس به آن توجه شده، از اصول اولیه 

بهداشت مدارس است. بدون شک یکی از مؤلفه هایی 

ناپذیر  اجتناب  تأثیر  کــودکــان  ــرورش  پ و  آمــوزش  در  که 

است.  مدرسه  بر  حاکم  فیزیکی  و  مــادی  محیط  دارد، 

محیط مدارس مخصوصا در این شرایط پاندمی، باید به 

نیازهای جسمی، روانی  از هر لحاظ به  تا  گونه ای باشد 

آن ها  پاسخ دهــد و سالمتی  آمــوزان  دانــش  اجتماعی  و 

را حفظ کند. در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی 

فعالیت های  انجام  در  پویا  و  زنــده  عامل  یک  عنوان  به 

آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقی می شود. چنانچه 

فضای  بهداشتی،  سرویس های  سالم،  آب  مدرسه  در 

کافی، تجهیزات و وسایل مناسب و استاندارد، سیستم 

صحیح جمع آوری زباله و فاضالب وجود نداشته باشد و 

به طور کلی آسایش محیطی فراهم نشود، به طور قطع 

تالش های آموزشی و پرورشی معلمان و مربیان بازدهی 

بایستی محیط  مطلوب نخواهد داشت. محیط مدرسه 

ایمن برای دانش آموزان و کارکنان باشد.


