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 علوماتم

 کرونا ویروس

 19 -کووید 
Traduit du français vers le dari 

 

اطفال و آموزش   
 

  2020نوامبر  3
 

با تامین امنیت دانش آموزان و شروع دوباره مسیر موفقیت برای همه، 

 کارمندان
 
در جریان قرنطین، دانش آموزان درجه اول و درجه دوم به رفتن به مکتب ادامه می دهند. رفتن به مکتب با رعایت مقررات 
پیشگیرانه و اجباری بودن پوشیدن ماسک برای همه دانش آموزان مکتب ابتدایی، به مانند دانش آموزان کولژ و لیسه و بزرگساالن 

 ها نیز باز خواهند بود و به فعالیت شان ادامه می دهند. ودند، صورت می گیرد. کودکستانکه از قبل مکلف به پوشیدن ماسک ب
 

 امنیت صحی محور اصلی شروع دوباره مکاتب 
 

ه جمل ازدر این مکان ها شدیدتر شده است، ها، مکاتب ابتدایی، کولژها، و لیسه ها باز خواهند بود و پروتکل بهداشتی کودکستان
 اری برای همه به شمول دانش آموزان مکاتب ابتدایی. اجب پوشیدن ماسک

 
 در مکاتب، کولژها و لیسه ها پذیرش می شوند.  همه دانش آموزانمطابق تصامیم اعالن شده توسط رییس جمهور کشور، 

 
قابل تطبیق می باشد. این پروتکل بر اساس توصیه های شورای عالی  2020نوامبر  2یخ یک پروتکل صحی تقویت شده سر از تار

  صحت عامه طرح شده است. 
 

در عمل، این پروتکل به معنای تشدید اقدامات مختلف است. در واقع، ترکیبی از رعایت اقدامات پیشگیرانه )پوشیدن ماسک، شستن 
دود کردن اختالط دانش آموزان می باشد که همه باعث کاهش خطر آلوده شدن به دست ها، و غیره(، تهویه منظم مکان ها، مح

 ویروس می شوند. 
 

عمومی" از این به بعد برای همه دانش آموزان مکتب ابتدایی اجباری است، چنانچه از قبل برای همه دانش آموزان پوشیدن ماسک "
 کولژ و لیسه اجباری بود. 

 
 و به صورت سیستماتیک انجام می شوند، تهویه کامل حداقل هر دو ساعت بعد انجام می شود.  یافتهافزایش تهویه مکان ها دفعات 

 
 تشدید شده است.  نیز مقررات در مورد اختالط دانشجویان

 
مراقبت پیش دبستانی )آمادگی( در مراکز قابل تهویه حفظ می شوند و ادامه می یابند، چنانچه مراکز متخصص پذیرش برای اطفال 

 آموزشی نیز به فعالیت شان ادامه می دهند. -که دارای مشکالت فزیکی یا روانی هستند بخصوص انستیتوت های طبی
 
 

 تحصیالت عالی 
 

 و کنکورها نیز از قرنطین معاف هستند و می توانند با رعایت مقررات بهداشتی برگزار شوند. برنامه های آموزشی 
 

در مورد تحصیالت عالی، مراکز دانشگاهی باز خواهند بود. اما حضور دانشجویان در مراکز تحصیالت عالی محدود به موارد 
مشخص خواهد بود. درس ها از راه دور برگزار خواهند شد. برای درس های عملی و تخنیکی که امکان برگزاری آن از راه دور 

، CFAاز مراکز آموزش عملی ند معاف شوند و به صورت حضوری برگزار شوند )بعضی وجود نداشته باشد، می توانند از این رو

تمرین های زراعتی، تجارب در البراتوار...(. به صورت عموم، این معافیت در موارد استفاده از تجهیزات و وسایل خاص و 
 تطبیق می گردد. آموزش یک جنبه حرفه ای که مستلزم یک راهنمایی آموزشی به صورت حضوری باشد، نیز 
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بخش های مختلف دانشگاه ها به کار شان ادامه می دهند : پذیرش با وقت مالقات قبلی دانشجویان در کتابخانه های دانشگاه ها و 
مراکز اسناد، و در سالن های مجهز به وسایل کمپیوتری، سرویس فروش غذای رستوان دانشگاهی برای بردن در بیرون، پذیرش 

قبلی در بخش های اداری، دسترسی به بخش طبی وقایوی و تقویت صحت و بخش های اجتماعی، فعالیت های با وقت مالقات 
 اجتماعی که توسط انجمن های دانشجویی برگزار می شوند، البراتوارها و واحدهای تحقیق برای دانشجویان دوره دکترا.   

 

 پوشیدن ماسک در مکاتب و در مراکز آموزشی اجباری است 
 

ماسک برای همه اجباری است، بدون در سرپرستان، کارمندان اداری، معلمان، مسئوالن قانونی دانش آموزان، بزرگساالن : برای 
 فضای بیرونی مرکز )زمین های بازی...(. نظرداشت سطح، به شمول 

 
اجباری است به شمول فضای پوشیدن ماسک سالگی به بعد )دانش آموزان ابتدایی، کولژ، لیسه( :  6برای دانش آموزان از سن 

 . بیرونی مرکز آموزشی
 

مطابق به دیدگاه سازمان صحی جهان، پوشیدن ماسک به اطفال پایین تر کودکستان( : سالگی )مکتب  6برای اطفال پایین تر از 

  سال توصیه نمی شود. 6از 

 

 موارد خاص 
 

   در بخش های غذاخوری نهاد آموزشی : در حالت نشسته، بدون ماسک ولی با رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از اختالط

 گروپ های دانش آموزان ؛

 در تمرین ورزش : تحت نظارت استادان تعلیم و تربیت بدنی، بدون ماسک ولی با رعایت فاصله اجتماعی ؛ 

 م خواب. تخت ها باید بیشتر از یک متر از هم فاصله داشته باشند ؛بدون ماسک هنگا : در مکتب شبانه روزی 

 در صورت وجود مریضی خاص و با نظر داکتر معالج، یک دانش آموز می تواند از پوشیدن ماسک معاف شود ؛ 

 یبرای خانواده های در شرایط اقتصادی ضعیف : ماسک توسط نهادهای اجتماعی با صالحیت توزیع شده است. مکتب هم م 

 تواند به دانش آموزشی که در شرایط اقتصادی ضعیف قرار دارد، ماسک تهیه کند. 

 
 کارمندان موظف هستند که ساعات ورود و خروج دانش آموزان را طوری تنظیم کنند که شلوغی در ساعات اصلی محدودتر شود. 

 
می توانند، تطبیق خواهد شد. دفاتر پست و گیشه های ( برای همه آنهایی که Télétravailکار از راه خانه )برای کارمندان دولتی، 

 خدمات دولتی باز خواهند بود به کار شان ادامه می دهند. 
 

هستند و آنهایی که در خانه با افرادی که در خطر ابتال به  کارمندانی که در خطر ابتال به نوع شدید مریضیبرعالوه، برعالوه، 
نوع شدید مریضی هستند و نمی توانند از خانه کار کنند و یا به اندازه کافی در چارچوب کار شان محافظت شده نمی توانند، می 

 کار و یا تصدیق انزوا یا قرنطین توانند به داکتر شخصی شان یا داکتر کاری شان مراجعه کنند، و از نزد داکتر اظهارنامه توقف
 بگیرند. 
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