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 های بهداشتی مدرسه حضوری پروتکل رعایت نامهتوصیه
 . الزامی است مدرسهو حضور در   هااری کالس برگز کل زماناستفاده از ماسک از لحظه ورود به مدرسه و در  .1

 شخصی الزامی است.   ماسک اضافه و ژل یا مایع ضدعفونی کنندههمراه داشتن   .2

 .استالزامی  دادن افراد با یکدیگرو دست تماس پرهیز از  و گذاری اجتماعیفاصله رعایت  .3

 . نمایید  پرهیز از حضور در مدرسه  حتما  ،در صورتی که حالت بیماری یا عالئم مشکوکی دارید  .4

 به شدت .خواهد بودآموز مخصوص همان دانش  وریهای حضشوند و هر نیمکت تا پایان کالس مشخص می  به طور مجزا  برای هر فرد شده و گذاری آموزان نام های دانش نیمکت .5

 .نمایید  خودداری  ، دی نیمکت دوستان خواز نشستن بر رو

 وسایل موردنیاز برای هر روز اطالع رسانی خواهد شد.لیست   .نمایید ای از دوستانتان خودداری از گرفتن هر نوع وسیله همراه داشتن لوازم التحریر شخصی الزامی است و  .6

 .تالزامی اس  شخصی همراه داشتن خوراکی و بطری آب  .7

ها و درب ورودی کالس باز  روشن بوده و پنجره ها اسپیلت ،س آموزان در محیط کالدانش  حضور  تمام زمان ای برگزار خواهند شد و در دقیقه  30زنگ   5های آموزشی در کالس  .8

 . ند باش می 

 .د توسط معاونت پایه ضدعفونی خواهد ش  آموزان ها و نیمکت تمامی دانشدست ای دقیقه  30بعد از هر کالس   .9

 . دپذیر خواهد بوبهداشتی امکانیس اطمینان از ضدعفونی بودن و عدم حضور فرد دیگری در سرو ،بهداشتی تنها با اطالع و هماهنگی با معاونت پایهاستفاده از سرویس  .10

 : باشند می ای دقیقه  10دقیقه و  5 های تفریحزنگ   .11

 . ند شوجا می و تنها دبیران جابه  د ندارنجایی جابه آموزان اجازه ای دانش دقیقه   5های تفریح  در زنگ  •

 . باشد میپذیر امکان ت و با هماهنگی معاونت پایه و به نوبای خروج از کالس فقط به منظور استفاده از سرویس بهداشتی دقیقه  10های تفریح  در زنگ  •

 باشد. می  اولیای گرامیآموزان به عهده مسئولیت رفت و آمد دانش   .12

 .  دجدا خودداری نماییآموزان آمد دانش اولیای گرامی لطفا از حضور در مدرسه و تجمع جلوی درب مجموعه هنگام رفت و   .13

و  ه راحتی زان بتوانند بآموو دانش  درسه نباشد مشخص نمایید تا نیازی به حضورتان جلوی درب م  خودتان راآموز به از قبل برای دسترسی دانش بهتر است مکانیوالدین گرامی  .14
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