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 20201برگھ اطالعاتی در مورد شروع مدارس در پاییز 

  
. چراغ راھنمای کرونا در یک 2»قرمز -نارنجی  -زرد  -سبز «دھنده تشکیل شده است: چراغ راھنمای کرونا از چھار سطح ھشدار 

گسترش کرونا را  ،چھ اقدامات احتیاطی باید انجام شده و چھ قوانینی باید رعایت شود تا در بھترین حالت ممکندھد کھ نگاه نشان می
 محدود کند.

 ای برخوردار است!در تمام مراحل چراغ راھنمایی، ارتباط (دیجیتالی) بین معلمان و والدین/ سرپرستان قانونی از اھمیت ویژه

 قوانین جاری بھداشت عمومی باید در تمام مراحل چراغ راھنمایی رعایت شود! 

 
 زرد سبز 

 مقررات مانند سبز +
 نارنجی

 مقررات مانند زرد +
 قرمز

 مقررات مانند نارنجی +

استفاده از پوشش دھان و بینی 
)MNSاختیاری است ( 

 

استفاده از پوشش دھان و بینی از 
زمان ورود بھ ساختمان مدرسھ 

صندلی در کالس درس سر تا 
 الزامی است

 

استفاده از پوشش دھان و بینی از 
زمان ورود بھ ساختمان مدرسھ 
 تا سر صندلی در کالس درس 

 اجباری است 

عملیات مدرسھ بھ یادگیری 
 از راه دور تبدیل خواھد شد

 

 ھاقھوادھی منظم اتا
 

خارج از کالس درس استفاده از 
پوشش دھان و بینی برای ھمھ 

آموزان و معلمین  الزامی دانش
 است

خارج از کالس درس استفاده از 
پوشش دھان و بینی برای ھمھ 

آموزان و معلمین  الزامی دانش
 است

در صورت ھر گونھ ماندن 
(احتمالی) در مدرسھ استفاده 

از پوشش دھان و بینی 
 استاجباری 

ھا باید انجام فعالیت
المقدور در فضای باز حتی

 باشد

ھای گروھی اگر ھنگام فعالیت
متر امکان پذیر  1حفظ فاصلھ 

تواند دستور نباشد، معلم می
استفاده از پوشش دھان و بینی را 

 صادر کند
 

ھای گروھی اگر ھنگام فعالیت
متر امکان پذیر  1حفظ فاصلھ 

دستور تواند نباشد، معلم می
استفاده از پوشش دھان و بینی را 

 صادر کند
 

فعالیت جایگزین در محل 
مدرسھ از طریق تشکیل 

 ھای کوچکگروه

 
استفاده از پوشش دھان و بینی 
برای افراد متفرقھ (مثال در 

 ھا) اجباری است.پروژه

عدم برگزاری رویدادھا، 
ھای مسابقات مدرسھ یا گردش

 علمی
+ 

ھای برپاسازی ایستگاه
آموزان یادگیری برای دانش

نیازمند بھ پشتیبانی بیشتر یا 
 تاپفاقد کامپیوتر/ لپ

 

                                                
 PTS، مراکز آموزشی خاص و AHS ترمدرسھ متوسطھ، پایھ ابتدایی و باال1
 یابد؛ قرمز: خطر خیلی باال، شیوع کنترل نشدهخطر کم، فقط موارد منفرد؛ زرد: خطر متوسط؛ نارنجی: خطر باال، زیرا تعداد موارد عفونت جدید افزایش می :سبز2
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متفرقھ (مثال عدم مشارکت افراد 
 ھا)در پروژه

تحرک و ورزش (در کالس 
درس و زنگ تفریح)، ترجیحا 

 در فضای باز، مجاز است

ورزش در درجھ اول در فضای 
ھای ورزش فقط باز، در سالن

خاص یا حفظ تحت مقررات 
 متر 2فاصلھ 

ورزش فقط در فضای باز و فقط 
در صورتی کھ امکان حفظ 

 متر باشد 2فاصلھ 
 

ورزش در قالب یادگیری از 
 راه دور؛

در مدرسھ فقط زمانی کھ 
متر  2حفظ فاصلھ 

 پذیر باشدامکان

آوازخواندن در کالس موسیقی 
(یا کر) مجاز است، در 

 1.5ھ لصورت امکان فاص
 شودمتر حفظ 

آوازخواندن در کالس موسیقی 
(یا کر) فقط در فضای باز، در 
فضاھای بستھ فقط با پوشش 

 دھان و بینی
 

آوازخواندن در فضاھای بستھ 
 مجاز نیست

 
 

مراقبت بعد از ظھر بصورت 
 گیردمعمول انجام می

مراقبت بعد از ظھر انجام 
خارج از کالس/ گروه  -گیرد می

نی استفاده از پوشش دھان و بی
 برای ھمھ الزامی است

ھا با یکدیگر مخلوط گروه
شوند، تعویض اتاق صورت نمی

 گیردنمی

مراقبت تمام روز در شرایط 
فعالیت اضطراری، در 

صورت حضور در مدرسھ 
ھای کوچک تشکیل گروه

 شوندمی

 

ناھار در مدرسھ، بستھ بھ فضای 
موجود، بصورت متناوب خواھد 

 بود
 

 

ارتباط شخصی بین 
آموزان و مراقبین باید دانش

تا حد امکان بھ حداقل برسد، 
انجام بھ عنوان مثال 

 پشتیبانی بھ کمک کامپیوتر
 

 
 

 
 در مدارس در صفحھ خانگی وزارت آموزش، علوم و تحقیقات: 19اطالعات بیشتر در مورد چراغ راھنمای کرونا و اقدامات کووید 
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