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19.5.2020
دستورالعمل های بازگشت به مدرسه کووید PPCC 19
اقدامات بهداشت و ایمنی مدرسه
 کمیته اصلی حفاظت از بهداشت استرالیا ( )AHPPCتوصیه کرده است که یک "قانون تمرکز مکانی" نه بیشتر از یک نفر در هر چهار
متر مربع در کالسها یا راهروها ،و همچنین حفظ  1.5متر بین دانش آموزان در طول فعالیت های کالس مناسب یا عملی نیست .بنابراین،
نسبت تعیین شده قبلی  10دانش آموز در هر کالس دیگر در مدارس الزم نیست.
 برای حمایت از کلیه کارکنان مدرسه در آمادگی برای انتقال ،روز دوشنبه  25مه  2020یک روز بدون دانش آموز خواهد بود..
مدارس از این روز استفاده خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند توصیه های بهداشتی در مدرسه شان پیروی خواهد شد ،روال مدرسه
مجددا برقرار خواهد شد ،رویکردی برای ارزیابی پیشرفت یادگیری دانش آموزان در دوره یادگیری از راه دور و انعطاف پذیر ایجاد
کنند ،و دانش آموزان نیازمند به حمایت بهداشتی و رفاهی فوری را تشخیص دهند.
 ما از اهمیت حمایت از دانش آموزان برای بازگشت به روال عادی ،اذعان به وضعیت موجود ،ارائه اطالعات تحولی مناسب در مورد
آنچه اتفاق می افتد ،و همچنین فراهم کردن فضای امن برای دانش آموزان برای باال بردن نگرانی ها و احساسات آنها قدردانی می کنیم.
انتظار می شود همه دانش آموزان در مقاطع مختلف که برای تحصیل در محل مدرسه مراجعه می کنند در مدرسه حضور یابند .از مدارس
انتظار نمی رود که اموزش از راه دور ارائه کنند وقتی که والدین انتخاب می کنند که این دانش آموزان را در خانه نگه دارند ،مگر در
مواردی که این امر با توصیه پزشکی انجام می شود .لطفاً در این صورت با دستیار مدیر مدرسه تان تماس بگیرید.
پایه  -کالس  :2ان مک دونالد
کالس  3تا کالس  :6میک سوینی
رفاه :کری بیتس
سایر اقدامات بهداشت و ایمنی
 از تجهیزات زمین بازی می توان استفاده کرد .با این حال ،دانش آموزان قبل و بعد از استفاده آن ،بهداشت دست را رعایت می کنند.
بعنوان بخشی از برنامه تمیز کردن پیشرفته ،زمین های بازی بعد از زنگ تفریح و وقت ناهار با ضد عفونی کننده درجه بیمارستانی
پاک خواهند شد.
 در صورت استفاده از تجهیزات مشترك ،بهداشت دست جدی در قبل و بعد از استفاده از آنها رعایت خواهد شد.
 دانش آموزان باید بطری آب مخصوص خود برای استفاده در مدرسه بیاورند زیرا دانش آموزان نمی توانند مستقیماً از شیرهای آب
آشامیدنی بنوشند.
 خط مشی استفاده تلفن های همراه  DETتوسط دانش آموزان همچنان قابل اجرا هستند .از دانش آموزان خواسته می شود هر روز صبح
هنگام تحویل دادن تلفن های خود به دفتر ،آنها را با یک ضد عفونی کننده تمیز کنند .تلفن های همراه با فعال کردن برنامه COVID
 SAFEبالفاصله قبل و بعد از مدرسه می توانند روشن شوند .مدارس محیط های مدیریت شده ای هستند که شامل سوابق حضور دانش
آموزان ،کارکنان و بازدیدکنندگان است که می توانند از ردیابی تماس پشتیبانی کنند.
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سالمت روان و رفاه
اگر نگرانی های خاصی در مورد سالمت روانی و رفاه فرزندتان دارید ،لطفاً به دستیارهای مدیر در اسرع وقت اطالع دهید تا اطمینان
حاصل کنیم که ما می توانیم به هرگونه خدمات و پشتیبانی های موجود دسترسی داشته باشیم.
پایه  -کالس  :2ان مک دونالد
کالس  3تا کالس  :6میک سوینی
رفاه :کری بیتس
تمیز کردن
تمهیدات تمیزکاری گسترش یافته و افزایش یافته معرفی شده و ادامه خواهد یافت .این شامل تمیز کاری تدریجی در طول روز است تا
اطمینان حاصل شود که خطرات انتقال برای سطوحی که زیاد لمس می شوند ،کاهش می یابد.
حضور در محل مدرسه
یكی از مهمترین اقداماتی كه جوامع مدرسه می توانند برای كاهش خطر انتقال كوروناویروس ( )COVID-19انجام دهند ،اطمینان از این
است که اگر کارکنان ،کودکان و نوجوانان مریض هستند ،در خانه خود باقی بمانند.
در حالی که خطر انتقال ویروس بسیار پایین است ،کارکنان یا دانش آموزانی که در معرض بیماری شدید قرار دارند ،باید به طور جداگانه
مناسبت حضور در محل مدرسه را در این زمان با پشتیبانی از متخصص پزشکی خود ارزیابی کنند.
از آنجا که خطر اصلی انتقال کروناویروس ( )COVID-19در محیط مدرسه بین بزرگساالن است ،مراجعه کنندگان به محوطه مدرسه
محدود به افرادی خواهد بود که از خدمات و عملیات ضروری مدرسه پشتیبانی می کنند .اگر والدین به هر دلیلی نیاز به تماس با مدرسه
دارند ،لطفاً با دفتر مدرسه تماس بگیرند.

همه کارکنان و دانش آموزان مریض باید در خانه بمانند.
والدین  /مراقبین دانش آموزان دارای نیازهای پزشکی پیچیده (از جمله کسانی که سیستم ایمنی بدن شان در معرض خطر است) باید از
پزشک معالج دانش آموز برای حمایت از تصمیم گیری در مورد مناسبت آموزش در محل مدرسه استفاده کنند ،با توجه به اینکه این توصیه
ممکن است بسته به وضعیت همه گیری کوروناویروس ( )COVID-19در ویکتوریا تفییر کند .این مطابق با خط مشی نیازهای مراقبت
بهداشتی  DETاست .مدرسه از هر خانواده ای که نیازهای اضافی در این زمینه دارند ،پشتیبانی خواهد کرد.
گردهمایی ها ،گشت و گذارها ،اردوها و دیگر اجتماعات بزرگ غیر ضروری مدرسه تا اطالع ثانوی به تعویق می افتد.
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بهداشت
همه می توانند از خود محافظت کنند و با ادامه بهداشت دست مؤثر ،مانع از انتشار کورونا ویروس ( )COVID-19شوند .اقدامات بهداشتی
پیشرفته در هنگام بازگشت به تدریس و یادگیری در محل مدرسه ادامه خواهد یافت.
 کلیه کارمندان و دانش آموزان بهداشت منظم دستها را به ویژه هنگام ورود به مدرسه ،قبل و بعد از غذا ،بعد از پاک کردن بینی ،سرفه،
عطسه و استفاده از توالت ،انجام می دهند .این کار در صورت لزوم توسط کارکنان هدایت یا نظارت می شود.
 در جائی که صابون و آب به راحتی در دسترس نباشد ،در هر اتاق اشغال شده ضدعفونی کننده دست فراهم خواهد شد.
 دانش آموزان در این زمان مجاز به نوشیدن مستقیم از شیر آب آشامیدنی نیستند .در عوض آنها باید بطری آب مخصوص خود را برای
استفاده (و پر کردن مجدد) در مدرسه بیاورند.
ورود و ترک مدرسه
از آنجایی که خطر اصلی ارائه کورونا ویروس ( )COVID-19به محیط مدرسه از طرف بزرگساالن است ،از نزدیک بودن افراد
بزرگسال در جامعه مدرسه باید بخصوص در هنگام سوار و پیاده کردن در مدرسه جلوگیری شود.
 کارکنان و والدین موظفند با عدم تجمع در مناطق داخل یا اطراف مدرسه ،اقدامات فاصله گیری جسمی را رعایت کنند.
 ترتیبات برای رعایت فاصله گیری جسمی و به حداقل رساندن تعامل دانش آموزان و بزرگساالن در داخل مدرسه و در ورودی های
مدرسه شامل موارد زیر است:
 oقرار دادن نقطه هایی در دروازه مدرسه برای تشویق فاصله گیری بین بزرگساالن
 oوالدین مجاز به حضور در محل مدرسه نیستند و از آنها خواسته می شود که در صورت لزوم با مدرسه یا از طریق تلفن تماس
بگیرند
 oجلسات اساسی از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار می شود
 oهرگونه تعامل برای رعایت دستورالعمل های فاصله گیری اجتماعی و احوالپرسی باید بدون تماس باشد
 oدر صورت لزوم ،زمان های احتمالی پیاده و سوار کردن مرحله ای برای کاهش تعداد بزرگساالنی که در دروازه مدرسه یا بیرون
کالسهای درس تجمع می کنند کاهش می یابد
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