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والدینھشیاری 

دارند ھر روز صبح و شب دمای بدن آنھا را اندازه گیری کنند واگر تب عالئم سرماخوردگیدر صورتیکھ فرزندانشان  شودبھ والدین توصیھ می  
آن را بھ پزشک معالج و  را تشخیص داده  ر چھ سریعتر تب  نیاز داریم تا ھدرجھ بود حتما آنھا را در خانھ نگھ دارند. ما بھ کمک شما  37.5باالی  

مدرسھ را در جریان خواھند گذاشت.کنید. والدین در صورت وجود بیماری و عفونت اعالم تان 

دسترسی بھ مدرسھ

ی برای بھ حداقل رساندن خطر سرایت ، تنھا والدین دانش آموزان مھدکودک می توانند وارد مدرسھ شوند. برای ورود بھ بخش اداری یا حسابدار
.اییدگھبان ورودی مدرسھ کسب اجازه نمباید از ن

اندازه گیری دمای بدن در مدرسھ

را اندازه داشتھ باشند، معلمان یا ناظمان دمای ھر دانش آموزی کھ عالئم سرماخوردگی ( آبریزش بینی ، سرفھ ، عطسھ ...) اسفند ماه4فردااز 
) تحت نظارت یک فرد APEدانش آموز ( در سالن بار اندازه گیری با دماسنج مادون قرمز) 2. در صورت داشتن تب ( نمودخواھند گیری 

ل قرنطیھ می شود و تا ھنگام رسیدن والدین بھ او ماسک داده خواھد شد.بزرگسا

از شما عذرخواھی می کنیم. بھ حمایت و آیدپیشاپیش بابت مشکالت و یا تاخیراتی کھ در روزھای اول اجرای این اقدام می تواند بھ وجود 
زمندیم. ھمکاری ھمھ جانبھ شما برای کاھش دادن مشکالت بھ حداقل میزان ممکن نیا

ضدعفونی کننده الکلیژل ھای 

این ژل ھا نباید جایگزین شستشوی دستھا شوند.

اجازه می دھیم کھ ژل  Terminaleتا CPدر مواقعی کھ مانند امروز، بھداشت باید در باالترین سطح رعایت شود، بھ دانش آموزان از کالس 
بھ ھمراه بیاورند. ضدعفونی الکلی

. استقرار داده شدهضدعفونی الکلی یک محلول درس و در محل ورودی سالن غذاخوری ھر کالس در 

شستن دستھا با آب و دفعات و دستیارانشان افزایش یافتھ است. مربیان در مھدکودک آگاھی و حساسیت کودکان نسبت بھ قوانین بھداشتی توسط 
شستن دستھا ھمراه فرزندانشان بھ دستشویی خواھند رفت ( شستن دستھا حداقل برایپیش از ورود بھ کالسافزایش یافتھ است. والدین صابون 

ثانیھ با آب و صابون).20

ی دانش آموزان و کارمندان مدرسھ پیش یا صابون برای بقیھ) توسط ھمھضدعفونی الکلیشستن دستھا ( صابون برای مھدکودکی ھا ، ژل 
. می بایست انجام شوداز اولین ورود بھ کالس، ھنگام بازگشت از زنگ تفریح و پیش از ورود بھ غذاخوری مدرسھ 

موزان بھ دانش آعدم توجھ الزم از جانب کودکان بھ لزوم شستن دقیق و مداوم دستھا و یا  خورده شدن محلول  ناشی از  جھت جلوگیری از خطرات 
داده نخواھد شد. ضدعفونیژل مھدکودک 

اقدامات جھت نظافت و ضدعفونی کردن مدرسھتشدید

... ا تعداد دفعات تمیزو ضدعفونی کردن مدرسھ را با تاکید بر مناطقی کھ زیاد مورد استفاده قرار می گیرند ، مانند دستگیره ی درھا، و پریزھ
نیز آشپزخانھ و غذاخوری یخدماتپرسنل . خاص ھستند: ضد باکتری و ویروسمورد استفاده در مدرسھ محصوالت تمیز کننده افزایش داده ایم. 

مین قوانین را رعایت می کنند. ھ

ارائھ دھندگان خدمات بھ مدرسھ 

خود را در پیش گرفتھ است. بدن پرسنل غذاخوری مدرسھ تمھیدات خاصی مانند اندازه گیری دمای پیمانکار

عملکرد رستوران مدرسھ 

و نان نخواھند داشت و آنھا توسط بھ قاشق و چنگال و کارد، لیوان، دانش آموزان دیگر دسترسی مستقیم انتقال بیماریخطر برای محدود کردن 
در رستوران سرو نخواھد شد. در زنگ تفریح (ساالد)  رستوران بین دانش آموزان توزیع خواھد شد. بھ صورت موقت ھیچ خوراکی خامی  پرسنل

) . Cخواھد شد ( جھت تامین ویتامین عتوزیدانش آموزان بینصبحگاھی تنھا پرتقال 



توصیھ ھایی برای محافظت از خود یا دیگران 

شده استھایی برای یاد آوری توصیھ ھای عمومی بھداشتی نصب در ورودی ھای مدرسھ ، پوستر

شرایط در حال تحول

پیشاپیش از شما متشکریم کھ بھ تمامی اطالعیھ ھای احتمال تغییر اقداماتی کھ اکنون در پیش گرفتھ ایم جھت انطباق با شرایط جدید وجود دارد. 
مدرسھ در این مورد دقت فراوان می نمایید. 

ا روشی خیرخواھانھ و قاطع خطرات را کنترل نموده می دانیم کھ شرایط فعلی باعث ایجاد استرس و نگرانی ست. تمامی گروھھا آماده شده اند تا ب
و آثار مخرب بر فعالیت مدرسھ را بدون تسلیم شدن بھ اضطراب و وحشت در پیش بگیرند. از تمامی اعضای مدرسھ برای ھمکاری شان در این 

اقدامات ما ا ست. دوران دشوار متشکریم. سالمت و امنیت دانش آموزان ازاصلی ترین اولویتھای ما و راھنمای تمامی 

یاد شده بسیار سپاسگزاریم.از شما برای درک شرایط و کمکتان در اجرا کردن تمھیدات 

با ھماھنگی سفارت فرانسھ در تھران

رئیس انجمن اولیا

مدیر مدرسھ 


