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 واحد بهداشت و تغذیه

 99-0011مجتمع آموزشی پویش سال تحصیلی 



 خدا نام به

 دانش آموزان عزیز 

 همه و باشد می عمومی محیط یک مدرسه اینکه به توجه با

 وگند ایمنی اصول رعایت محیط وتمامی سطوح کلیه روزه

نکات  تمامی مدرسه به ورود هنگاماز  میشود،پس داییز

 .بفرمایید رعایت را ایمنی

 عدد چند وحتما نمایید استفاده ودستکش  ماسک از-1

.  باشید داشته خود همراه اضافه ودستکش ماسک

 محلول داخل را خود کفش کف مدرسه به ورود هنگام-2

 ضدعفونی شده گذاشته مدرسه حیاط در که گندزدایی

.شود جلوگیری ها سایرقسمت به ویروس انتشار از تا کرده

 های فاصله متر ونیم یک الی یک حداقل  رعایت-3

. کنید رعایت کردن صحبت جهت را اجتماعی

 در حضور از تب و حالت سرماخوردگی دارید چنانچه-4

. کنید خودداری جدا مدرسه



 انتقال جلوگیری از جهت غذایی مواد و دادن تعارف از-5

.کنید خودداری ودوستانتان کالسی هم به ویروس

 همراه کننده عفونی ضد محلول یا ژل که صورتی در-6

 مواد این مدرسه مختلف های قسمت در ندارید خود

.باشد می موجود شما استفاده جهت کننده ضدعفونی

جهت تحریر مخصوصا ماژیک خود را السعی کنید لوازم -7

همراه داشته باشید.استفاده 

تعویض ماسک و دستکش سعی کنید آن ها را زمان -8

داخل یک کیسه پالستیکی گذاشته و درب آن را گره زده 

در سطل زباله بیندازید.

را دارید از حضور در  19چنانچه هر کدام از عالیم کوید -9

جداً خودداری کنید. مدرسه

عالیم شامل: تب، سرفه های خشک، تنگی نفس، گلودرد، 

ی  ملتحمهقرمزی بثورات پوستی، اگزما،ت گوارشی، مشکال

 چشم، ریزش شدید مو



که در  لباسی ،دانش آموز عزیز هنگام ورود به منزل-11

مدرسه استفاده نموده اید در جای مخصوص نگهداری 

 شود.

 به همراه داشتن چند عدد لیوان کاغذی-11

 ثانیه 21رعایت نحوه صحیح شستن دست ها به مدت -12

بهداشتی هنگام استفاده از سرویس رعایت اصول -13

 بهداشتی

جهت حفظ بهداشت و ایمنی مدرسه از رها کردن -14

 ماسک و دستکش در محیط مدرسه خودداری کنید.

 از تعویض ماسک با یکدیگر خودداری کنید.-15

 لطفاً از ماسک فیلتردار استفاده نکنید.-16

                                                                                                   

 با تشکر 

 واحد بهداشت تغذیه و بهداشت              

99شهریور                              
 


