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 (2020)اکتبر  1399میزان      بازگشت به مکتب  –مشارکت اجتماع آمیز و ارتباط مخاطره

 

 1ترویج رفتارهای مصون در مکاتب پس از بازگشاییرهنمود 

نوزده )کرونا( در افغانستان،  کوویدروزافزون برای پیشگیری از گسترش  1398حوت  24ها در فرمان بسته شدن مکاتب و آموزشگاهپس از 

ها( اجازۀ )همۀ صنف 2ها(، و مراکز تعلیمات محلیها(، مکاتب خصوصی )همۀ صنفمکاتب دولتی )همۀ صنف 1399از دوازدهم میزان 

احتیاطی   رها و تدابیرفروکش نکرده است و کانوزده )کرونا( تاهنوز    کوویدگیری   همهولی  شوند،  این که مکاتب بازگشایی میبا    بازگشایی یافتند.

تواند مورد هنمود میاین ر. شود رساندهکودکان بزرگان اجتماع، پدران و مادران و  ،تبامک  معلمان ان ومدیرآگاهی باید به  تبامک در محیط 

مسئله، دغدغه یا باور )از جمله شایعات( واکنش مؤثر در برابر هر    ۀآماد  ناتا آنتعامل دارند  اجتماع  که با    قرار گیرد  هاییافراد یا سازماناستفادۀ  

 .هنگام بازگشایی مکاتب گردندخطرهای ناخواسته و تهدیدکننده در تواند سبب رخ دادن باشند که می

قابل اجرا یا عملی باشد:  کنیم  هایی که میسفارشمهم است که  دارد، این نکته  تفاوت  مرکز تعلیمات محلی  یا    مکتبصنف درسی  که هر    ییاز آنجا

مهم است که  این ،ات نادرستمعلوم پرداختن به شایعات و همچون .کنند پیگیریرا روزانه هنمودها این ر در عملبه طوری که افراد بتوانند 

 نابا آن. دهیمفرامیگوش  نااده شود که به آننشان دباشد، و  اجتماعاتشده و به موقع به تأیید ،های مفیدمعلومات و مشورهدادن ه هموارهدف 

 .توافق کنید ،کنندمراقبت  شانتوانند به بهترین شکل از خود و اطرافیانکه چگونه می اینبارۀ و دره را بررسی کنید مشور

 قرار گیرد:استفاده در هنگامی مؤثر است که همچون منبع توسط اینها مورد این سند 

 های دولتی؛غیردولتی و سازمان، مؤسسات بشردوستانههای ها و گروهتیم •

 کارکنان صحی، افراد پیشتاز، معلمان و مدیران مکاتب؛ •

 های محلی؛اجتماع و شبکهبزرگان  •

 .رادیو و تلویزیون ،هارسانه •

 چگونگی کار گرفتن از این سند

 دربارۀ  ی درسیهاصنفاز جمله پوسترهای نصب شده در  ،مکاتببازگشایی  ۀدر زمیناجتماعات رسانی به با هدف تقویت پیام رهنموداین 

 .شده استید نوزده )کرونا( تهیه وکوبیماری  انتقالرفتارهای مصون برای پیشگیری از 

طرز چشمگیری دگرگون به که معنای توصیه را طوری تغییر متن به  و همچنین از خودداری کنیدمختصرگویی از . کلمات مهم هستند (1

 .سازد

 .یدکنه مییاراقابل اجرا و  های روشنتوصیههای خوب و مراحل بعدی بارۀ عادتاطمینان حاصل کنید که در (2

پاسخ یافتن برای را  های اصلیتوانید مطالب موجود و سند پیاماگر آنان دربارۀ چیزی نگران هستند، می ؛گوش فرا دهیداجتماع به  (3

 گروه کاری آن را یادداشت کرده و به   ،روشن نیست  ناشد یا هنوز چیزی برای شما یا آنمطرح  جدیدی   اگر مطلب.  مناسب جستجو کنید

 انتقال دهید. آمیز و مشارکت اجتماعارتباط مخاطره

توجه داشته باشید که ممکن . ندشابمنسوخ نشده معلومات بررسی کنید که و  برجسته بودن تاریخ اطمینان حاصل کنیدپررنگ یا از  (4

های پیام. دکنتغییر  ما دهیدیگر طرز پاسخعوامل مقررات یا  ،دولت تازۀ هایسیاستیا با  ،ویروس بیشتر جریان شناختاست در 
 .کنددر پایان این سند تغییر نمی مراقبت /اصلی پیشگیری

های برای استفاده در برخی رسانهکلیدی را  معلوماتتوانید شما می ،استکشور اندک که سطح سواد در بسیاری از مناطق  ییاز آنجا (5

مانند مکان  قابل اجرا و مهم معلوماتاطمینان حاصل کنید که صوتی یا تصویری یا مانند آن متناسب سازید یا از روی آن بخوانید. 

 .ایدیده و تکرار کردهرا در آن گنجانکمک محلی برای 

 .داشته باشیمرا در ذهن  آسیب نرساندنکنیم باید اصل کار میدر بخش مشوره به اجتماع ما که  ۀهم (6

 ه کسی باید دور از مکتب و در خانه بماند؟چ

کنند شاگردان احساس مریضی دارند یا گمان میمعلمان و  اگر    ولی  ،مهم است  تبامک طوالنی مدت    بسته بودنجریان یادگیری پس از    بازگشت به

ممکن   ،دنویروس باشاند نباید بالفاصله به مکتب بروند. اگر آنان آلوده به  است با شخصی كه مبتال به کووید نوزده )کرونا( بوده تماس داشتهممكن  

 گردد.یادگیری  دوبارۀ مجال و از دست رفتن تبامک بسته شدن دوبارۀ به  تجکه ممکن است من ،دنقرار دهرا در معرض خطر  است همۀ اجتماع

 های ویروس کرونا را دارید:شما عالیم و نشانه( 1

 تب/ درجۀ حرارت باال •
 

آمیز و مشارکت اجتماع در بخش مراقبت انفرادی در منبع از رهنمودهای گروه کاری ارتباط مخاطرهاین   1

 برابر کووید نوزده )کرونا( در افغانستان گرفته شده است.

2 community-based education (CBE) 
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 های مداوم و جدید سرفه •

 احساس درد در بدن  ،درد ،گرفتگی •

 سردرد  •

 اسهال •

 کنید( بندیعالیم را فهرست) چشاییاز دست دادن یا تغییر در حس بویایی یا  •

 .ویروس کرونا مثبت بوده استیا تست آزمایش ( 2

 .کنید ممکن است ویروس کرونا داشته باشید( فکر می3

نتیجۀ یا با شخص دیگری که  ،شده استوی مثبت آزمایش  نتیجۀ یا ،دارد م کروناینزدیک شما عالبستگان یا آشنایان  ،شخصی در خانواده( 4

 اید.دهد از نزدیک تماس گرفتهم مریضی را از خود نشان میییا عالبوده مثبت وی آزمایش 

آمیز و مشارکت اجتماع رهنمودهای گروه کاری ارتباط مخاطرهتا    کنید  اجتماع سفارشبه اعضای  ها دیده شده است،  از این موقعیت  هر کداماگر  

 در بخش مراقبت انفرادی در برابر کووید نوزده )به سه زبان انگلیسی، پشتو و فارسی دری( را پیگیری کند.

 مکاتب پیشگیری کرد؟توان از آن در چیست و چگونه میننگ 

ن یک شخص یا دربرگیرندۀ همکاری منفی میا تصح زمینۀننگ اجتماعی در  ،آمیز و مشارکت اجتماعبه باور گروه کاری ارتباط مخاطره

برای  باشد که افراد    گیری ممکن است به این معناهمهدر یک  های خاص و یک مریضی خاص دارند. این مطلب  وهی از افراد است که ویژگیگر

ز داشتن ارتباط با آن مرض برچسب بخورند، کنایه بشنوند، مورد تبعیض قرار گیرند، جداگانه تحت تداوی قرار گیرند، و/ یا موقعیت خود را ا

 تواند:دست بدهند. ننگ در مکتب می

دیگران  ویروس بهبیشتر انتقال تواند منجر به ار میاین ک ،ننددور بما را پنهان کنند تا از تبعیضخود تا بیماری سازد مردم را وادار  •

 ؛شود

 مکتباز حضور در دیگران بازهم از برای تبعیض یا زورگویی  ،بهبود یافته باشندنیز  نوزده )کرونا( کووید از بیماری مردماگر  •

 دلسرد شوند؛ 

 کشی یا روی بوسی نکردن(پوشیدن ماسک، بغل ،هاشستن دستصحی بازدارد )افراد را از انجام رفتارهای  •

انگلیسی، های  که به زبان  کنیداشاره  قرآن    آیاتی ازبه    ،همدلی و مسئولیت اجتماعیبرای ارتقای    ،هستید  مکاتبدر  مسئلۀ شرم و ننگ    نگرانگر  ا

 موجود است. پشتو و فارسی دری

 در یک محیط آرمانی یا دلخواه()پیشگیری کرد  مکاتبدر  نوزده )کرونا( کوویدگسترش توان از چگونه می

اقدامات احتیاطی  ،باید فرزندان خود را در خانه نگه دارندهرگاه یکی از عالیم باال دیده شد شود که اجتماعات یادآوری میاین که به در پهلوی 

که در »محیط دلخواه  آیدعمومی مییی هارهنمودادامه  در. شود گفته تبامکهای محیطانواع  ۀ عملی درویژه باید به روشنی از طریق مشاور

»محیط  تبامک های بسیاری از محیط ،همهبا این وجود دارد. ها برای بهترین پیشگیری ممکن شود که منابع و زیرساختیا آرمانی« پیاده می

نوزده  کوویدبهترین پیشگیری از گسترش یی مبتنی بر سناریو برای هارهنمود آید، آنچه در ادامه میبنابراین .نخواهند بود دلخواه یا آرمانی«

وانید آنها را برای بتشکل تا به بهترین  برای تعامل با اجتماعات کار بگیرید رهنمودنوشته همچون  از این. جامعه استنظر به امکانات  )کرونا(

 یاری رسانید. – مکتببدون توجه به شرایط  – تبامک  بازگشایی مصون

 

 عمومی رهنمود

در مناسب    ۀفاصلرعایت  عفونی کننده و فضای کافی برای  پاک، وسایل ضدشستشوی دست با صابون و آب  جایگاه  دسترسی به  ها:  فرض]پیش

 [صنف درسی

 کنید؛ قرنطیندیدن عالیم خود را  با نشستن در خانه برای چهارده روز پس از ،کنیداگر احساس ناراحتی می ✓

 ؛بپوشانیدیا تکه  دستمالیا  (موقتساده ) یا ماسکطبی دهان و بینی خود را با ماسک  ✓

 ؛کنیدو رعایت حفظ همیشه فاصلۀ یک متری از دیگران را  ✓

 یا تدابیر بهداشتی را با دقت انجام دهید؛اقدامات  ✓

دارد، کم از کم این کار را پیش از آغاز و پس از پایان اگر مکتب چند شیفت کنید )توانید پاک در جریان روز تا جایی که میسطوح را  ✓

 هر صنف انجام دهید(

و پس  )پیش از آمدن به صنف، پس از برآمدن از تشناب، و پیش از خوردن غذا  منظم و مداومدستان خود را در جریان روز به طور  ✓

 ؛آب و صابون بشویید( با از آن

 برگزار کنید؛ باشد، باز هاها و دروازهپنجره یک محیط باز یا در حالتی کهدر ها را صنفدهد اقلیمی و امنیتی اجازه میاگر شرایط  ✓

  ؛بازی با یکدیگر دست ندهید و یکدیگر را لمس نکنیددر هنگام یا  صنفجریان در 

  کشی و روی بوسی همیشگی با یکدیگر سالم نکنید؛بغلاز راه 

 یکدیگر سالم کنید.با گذاشتن دست راست خود بر روی قلب خود با  ✓
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 رهنمود مبتنی بر سناریو

 هاها و توصیهسفارش ... آموزشگاه /اگر مکتب

 یک صنف مرکز تعلیمات محلی با این امکانات باشد:

 جایگاه شستشوی دست با صابون ✓

 آب پاک ✓

 پوشش روی برای معلم و شاگردان  ✓

 تجهیزات ضدعفونی صنف )مانند دیتول( ✓

 دروازه و پنجره ✓

 مناسب یک متری میان شاگردان فاصلۀ  ✓

 رهنمودهای عمومی باال را پیاده کنید؛ ✓

کارکنان پروژه را مصروف الگوسازی رفتارهای صحی   ✓

 برای معلمان و شوراهای مدیریت مکاتب کنید.

 باشد: با این شرایط یک فضای مؤقت یادگیری

 ان؛ بدون پوشش روی برای معلم و شاگرد 

  کننده؛بدون تجهیزات ضدعفونی 

 )بدون ساختمان )مانند یک خیمه 

  بدون فاصلۀ مناسب یک متری میان شاگردان 

هر جایی امکان دارد، از رهنمودهای عمومی باال پیروی  ✓

 کنید؛

 همیشه دهان و بینی خود را با یک تکه یا دستمال بپوشانید؛ ✓

دهد، صنف را در  رایط امنیتی و آب و هوا اجازه میاگر ش ✓

صنف را باید در خیمه برگزار  یا اگربیرون برگزار کنید؛ 

 کنید امکان گردش و تهویۀ هوا را فراهم سازید. 

 ها خیمه را هوا دهید )تهویه کنید( در فاصلۀ صنف ✓

 یک مکتب دولتی با چند صنف در یک ساختمان با این شرایط باشد:

 یک جایگاه شستشوی دست، صابون و آب پاک ✓

 برای هر شاگرد و کتابچه کافی تجهیزات آموزشی  ✓

 کمیتۀ صحی مکتب ✓

 بدون پوشش روی 

 بدون فضای کافی برای رعایت فاصلۀ یک متری 

هر جایی امکان دارد، از رهنمودهای عمومی باال پیروی  ✓

 کنید؛

پیش از آمدن به صنف، پس از برآمدن از تشناب، پیش از  ✓

ز صنف دستان ، و پس از برآمدن او پس از آن خوردن غذا

 ید؛ویشب خود را آب و صابون

 همیشه دهان و بینی خود را با یک تکه یا دستمال بپوشانید؛ ✓

تا جایی که امکان دارد در صنف درسی یا هر جای مشترک  ✓

 دیگر میان شاگردان فاصله ایجاد کنید؛

و  در زمان پیش از مکتبغیرضروری های آییگردهماز  ✓

 خودداری کنید؛  پس از آن

ها یکجای صنفهرجایی امکان دارد، اجازه ندهید که  ✓

 شوند؛

اگر به آن   به وسایل یکدیگر خودداری کنید، از دست زدن ✓

وسایل دست زدید و نتوانستید زود دست خود را بشویید، 

 آنگاه دستتان را به روی خود نزنید.

تب باید سرگرم نظارت از بهداشت شاگردان  صحت مک کمیتۀ   ✓

از جمله شستشوی دست و رعایت فاصلۀ مناسب در جریان 

 روزهای درسی باشد )هر جایی امکان دارد( 

 یک مکتب دولتی با چندین صنف در یک ساختمان با این شرایط باشد:

 بدون جایگاه شستشوی دست، صابون و آب پاک 

 بدون پوشش روی 

  امکانات آموزشی مشترککتابچه و 

 بدون فضای کافی برای رعایت فاصلۀ یک متری 

 بدون کمیتۀ صحی مکتب 

هر جایی امکان دارد، از رهنمودهای عمومی باال پیروی  ✓

 کنید؛

مدیریت مکتب باید از پدران و مادران و کودکان بخواهد تا  ✓

 پس از بازگشت از مکتب به خانه دستان خود را بشویند. 

 همیشه دهان و بینی خود را با یک تکه یا دستمال بپوشانید؛ ✓

توانید از دست زدن به سر و روی خودداری  تا جایی که می ✓

 کنید.

ر جای مشترک تا جایی که امکان دارد در صنف درسی یا ه ✓

 دیگر میان شاگردان فاصله ایجاد کنید؛
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ها و  دهد، دروازهاگر شرایط امنیتی و آب و هوایی اجازه می ✓

برگزار باز  ها را باز کنید یا صنف درسی را در محیط  پنجره

 کنید؛

 ها یکجای شوند؛هرجایی امکان دارد، اجازه ندهید که صنف ✓

کنید، به یک نفر اگر از یک کتابچۀ مشترک استفاده می ✓

 وظیفه بدهید که آن را ورق بزند.

سطوح را به طور منظم و پیوسته در جریان روز، یا کم از   ✓

 پاک کنید.و پس از آن  از مکتب یا هر شیفتکم پیش 

-بیر احتیاطی را اجرا مییک صنف مرکز تعلیمات محلی باشد که تدا

 کند)کرونا( را تجربه میگسترش کووید نوزده با این همه کند، ولی 

های درسی را به طور موقت برای چهارده روز به  صنف ✓

حالت تعلیق درآورید، به معلمان و شاگردان بگویید که پس 

از گم شدن عالیم بیماری چهارده روز دیگر هم در خانه  

 بمانند؛

 های درسی و فضاهای مشترک را ضدعفونی کنید؛صنف ✓

 خودآموزی و حمایت از راه دور معلمیادگیری را از طریق   ✓

در حاالت اضطرار  با کمک گروه کاری تعلیم و تربیت

 پیگیری کنید؛

کند، ولی بازهم یک مکتب دولتی باشد که تدابیر احتیاطی را اجرا می

 کند:گسترش کووید نوزده )کرونا( را تجربه می

ها جدا باشند و کودکان در جریان صنف یا پس از اگر صنف ✓

ا یکدیگر تماس و تعامل ندارند، آنگاه فقط باید صنف آن ب

)های( آلوده به مدت چهارده روز به حالت تعلیق درآیند؛ 

)کودکان و معلمان باید چهارده روز پس از گم شدن عالیم 

 در خانه بمانند(

ها از یکدیگر جدا نیستند و در جریان روز  اگر صنف ✓

ها باید همۀ صنفشاگردان با یکدیگر تماس دارند، آنگاه 

 برای چهارده روز به حالت تعلیق درآیند.

کمیتۀ صحت مکتب باید سرگرم نظارت از بهداشت شاگردان   ✓

از جمله شستشوی دست و رعایت فاصلۀ مناسب در جریان 

 روزهای درسی باشد )هر جایی امکان دارد(

های درسی و فضاهای مشترک باید گذشته از اینها، صنف ✓

 ی گردند.هرچه زودتر ضدعفون

 عمومیو مراقبت پیشگیری های کلیدی برای پیام

توانید پیام اصلی زیر را  کند، میاگر نگران سالمت کسی هستید یا اگر کسی دربارۀ مصؤنیت خود در خانه ابراز نگرانی می :مراقبت کلیدیپیام 

به  قرنطین، تنها در هنگام نیاز در جریان ترک خانه دارند و شرایطزارش موارد اضطراری برای گ هایی، مردم راهاز این طریق؛ انتقال دهید

 د:شوآنان گفته می

خطر کنید یا زندگی شما در ناامنی میاگر در خانه احساس . ضروری خودداری کنیدرفت و آمدهای غیردر خانه بمانید و از تمام »خواهشمندیم 
در آنجا مرکز تعلیمات محلی، و مانند  ،کنیدمی بیشتر جایی بروید که در آن احساس امنیتبه را ترک کنید و  خانهپوشیدن ماسک  پس از ،است

یک مرکز تعلیمات محلی باشد. اگر وضعیت جسمی یا    ،باشد که به او اعتماد دارید  کسی ۀتواند خانمی  مکاناین  فاصلۀ اجتماعی را رعایت کنید. 
یک مشکل عاجل دیگر کنید یا  اگر احساس ناامنی می  تماس بگیرید.  (وزارت صحت عامهارتباطی    ۀشمار)  166  ۀمارتوانید با شمی  ،دشما بدتر ش

 گزارش دهید«آواز و آن را به  تماس بگیرید 410ۀ با شمار ،دارید
 

به طور  سهیم گردد. اگر این پیام تاکنون به خوبی درک نشده است، بهتر است  پیشگیری  دربارۀ  بسیار مهم است که پیام زیر  :  کلیدی  پیام پیشگیری

 به شکل زیر ارائه گردد:کامل و 
دهان و بینی خودداری  ،کنید و از دست زدن به چشمپاک می به خوبی و به طور مرتبکه دستان خود را یابید اطمینان  ،از خود برای مراقبت»

هایی است که کارشناسان بهداشت برای محافظت مردم از نخستین گام  دومتری  ۀفاصلرعایت  پوشیدن ماسک و    ،صابونشستن دست با  .  یدورزمی
اید، در نزد دیگران  مصاب شده نوزده )کرونا( کوویدکنید، به کنند. اگر گمان میو کمک به پیشگیری از گسترش ویروس به دیگران سفارش می

م شدید داشته باشند، یافرادی که عالبپوشید. باید ماسک نیز  ،دارد کروناکنید که بیماری مراقبت میاز شخصی اگر بپوشید. همچنین، ماسک باید 
اگر یابند.  از مراقبت طبی بهبود میسطح  رسیدن تا آن  بدون  . با این همه، بیشتر مردم  نفس بکشندتا  د  شویکمک م  نابه آنبا تجهیزاتی  در شفاخانه  
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از  برای چهارده روز از دیگر اعضای خانه فاصله بگیرید. قرنطین کنید و کم از کمدر خانه خود را  ،دمریضی داریم خفیف احساس یبا عال
ز به آنجایی که شما مریض هستید، امکان دارد که فرد دیگری از خانواده نیز بیمار گردد و این شرایط دربارۀ وی نیز قابل تطبیق است. اگر نیا

همچنان است که این مهم یا خط والیتی وزارت صحت عامه تماس بگیرید.  (وزارت صحت عامهخط ملی ) 166بیشتر دارید با شمارۀ ومات معل
فشار پیش از والدت، مرض شکر یا های مراقبت ،از جمله برای واکسیناسیون ،یمعاینات منظم صحبررسی و برای طبی به استفاده از خدمات 

 دهید« والدت مصون نوزادان ادامه  خون باال و اطمینان از
*** 


