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 هاياز بیماري پیشگیري کمیته توسط که 19-کووید بیماري کنترل با مرتبط هايبخشنامه از روز به و کامل ايمجموعه .1

 .گیرد ها قرارخانه و شیرخوارگاه در مرتبط کارکنان و مدیر اختیار در و تهیه است گردیده ابالغ کشور ستاد واگیر

 دریافت بهزیستی شهرستان ادارات از را کرونا از پیشگیري به مربوط موارد درخصوص صحیح اطالعات هاخانه فنی مسئولین .2

 هاي خوداظهاري کارکنان نظارت داشته باشند.نمایند و بر تکمیل فرم

 مشکوك و موارد شود انجام غیرتماسی دماسنج از استفاده با هاخانه در فرزندان و کارکنان روزانه عالیم چک و سنجی تب .9

 .شود رسانیده پزشک اطالع به

 .شود انجام مناسب تهویه فرزندان اقامت فضاي در و باشد دو متر  هریک از هاتخت فاصله .4

مواد شوینده )طبق پروتکل  و آب با بار یک بایستی ... هادستگیره چون سطوح و شستشو قابل هايمحل کاري شیفت هر در .5

 .شوند داده شستشو هاي پیوست(

 .( ...و چنگال قاشق، لیوان، غذا، باشند )ظرف جداگانه شخصی وسایل داراي بایستی کودکان کلیه .6

 .شستشو استفاده گردد قابل پالستیکی هايبازياسباب از و آوريجمع پشمی یا ايپارچه بازیهاياسباب کلیه .7

 نوجوان و هاي کودكخانه و ها شیرخوارگاه ایمنی و بهداشت دستورالعمل طبق روزانه پالستیکی هايبازي اسباب کلیه .8

 .شود شستشو

 و آب را با خود هايدست غذایی مواد هرگونه سرو از قبل نیز و بازي اتاق یا محوطه از بازگشت از پس مربیان و کودکان .9

 .بشویند صابون

 .باشد و تبادل گردش در محیط در هوا مطلوب، حرارت درجه حفظ ضمن که باشد ايگونه به باید هاخانه در هوا تهویه .11

 نوجوان و هاي کودكخانه و هاشیرخوارگاه ایمنی و بهداشت دستورالعمل طبق بهداشتی نکات آن سرو و غذا طبخ هنگام در .11

 تخته و چاقو جدا کردن پخته، از خام مواد کردن جدا غذا، خوردن و تهیه از قبل هادست مرتب شستشوي( شود رعایت

 (.... و گوشت برش

 .شود طبخ کامل به طور مرغ تخم و مرغ گوشت، مانند غذایی مواد .12

  .شود استفاده بیشتر روزانه غذایی برنامه ویتامین ث در حاوي تازه سبزیجات و هامیوه از .19

 تاکید غذا بعد ازسرو و قبل دستشویی، از پس فعالیت، هر از پس خانه، به ورود هنگام مربیان و کودکان دست شستشوي بر .14

 .شود

 .شود تاکید خانه از بیرون و خانه در افراد بین دادن دست و روبوسی منع بر .15
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 کامل نظارت دست کودکان شستشوي بر مربیان. شود داده آموزش بازي قالب در کودکان به دست شستشوي صحیح نحوه .16

 .باشند داشته

 .شود استفاده سرفه و عطسه زمان در و صورت و دست کردن خشک براي مصرف یکبار هايدستمال از .17

 .آرنج( باالي بخش یا دستمالکاغذي از شود )استفاده داده آموزش صحیح سرفه و عطسه نحوه کودکان به .18

 .شود اجتناب فرزندان هايخانه در اهلی حیوانات نگهداري از .19

 (شود هوا برقرار جریان مکانیکی تهویه طریق از یا و شود گذاشته )باز نیمه( باز هاپنجره هوایی، و آب شرایط با متناسب .21

 )صحرایی چادر مدل

 خودداري در آنان نگرانی هرگونه ایجاد از و داده آموزش فرزندان به دلهره و هراس ایجاد بدون را فوق موارد مراکز مسئولین .21

 .کنند

 عالیمی دچار هادر خانه مقیم فرزندان از فردي چنانچه ابتال احتمال کاهش راستاي در و بیمارستانی مراکز ازدحام به توجه با .22

 ذیل شرح به فرزندان از سایر وي جداسازي جهت احتیاطی اقدامات پزشک ویزیت ضمن شد، 19-کووید یا و آنفلوآنزا شبیه

 :شود انجام

 .باشد داشته اقامت مناسب تهویه با و جداگانه اتاق در ترجیحا کودك -الف 

 .برسد حداقل به اعضا سایر با فرد ارتباط بهبودي کامل، تا زمان و شود خودداري مبتال فرد کنار در غذا صرف از -ب 

 .شود نگهداري جداگانه طور به دیگران از مبتال فرد خصوص به افراد شخصی وسایل -ج 

 شستشو صابون روان و آب با مرتب را خود هايدست و باشند داشته ماسک مبتال فرد از مراقبت و حضور هنگام در کودك مراقبان -د 

 .دهند

 .آید عمل به ممانعت آشپزخانه بخش به بیمار اتاق در شاغل مراقبان ورود از -هـ 

 .شوند گندزدایی مرتبا ها دستگیره چون بیمار اتاق تماس هايمحل و سطوح و کف -و 

 شوند. شستشو درجه 91 تا 61آب با هاخانه و هاشیرخوارگاه ایمنی و بهداشت دستورالعمل طبق ملحفه ها و البسه -ز 

 .شسته شود دیگران از جدا مبتال فرد ملحفه و لباس -ح 

 .پالستیکی جمع آوري شوند کیسه داراي دربدار آشغال هايسطل در هازباله سایر و شده استفاده دستمال کاغذي هاي -ط 

 .شوند خارج بیمار اتاق از زباله کیسه هاي روزانه و باشند پدالی نوع از زباله سطل هاي -ي 

 سایر به بطوریکه هواي خروجی. شود هدایت آزاد فضاي به بیمار اتاق هواي و باشد برخوردار مناسب تهویه از باید بیمار اتاق -ك 

 .نباشد زننده آسیب افراد
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 همچنین . باز شوند آزاد هواي ورود براي ها پنجره نوبت هایی در حتما شودمی استفاده کولر از هوا تهویه براي که مناطقی در -ل 

 .کنند رعایت فیلترها تعویض هنگام را تنفس و دست بهداشت کولرها فیلتر منظم کردن تمیز ضمن

 جمله از دیگر داروها مصرف از .است ممنوع کودکان به آسپیرین دادن .شود داده کودك به استامینوفن تب وجود صورت در -م 

 .گردد خودداري پزشک تجویز از قبل سرماخوردگی داروهاي

 از ریسک تا باشد داشته بر در را شد و آمد حداقل که شود تنظیم ايگونه به ترجیحا مربیان هايشیفت شودمی توصیه .29

 .بکاهد آلودگی

 شود: رعایت خانه طبق پروتکل اتاق تعویض به ورود بهداشتی موارد هاخانه به فرزندان و کارکنان ورود هنگام در .24

 شود. گرفته نظر ساختمان ورودي قسمت در رو هاي لباس تعویض براي جداگانه فضایی -الف 

 .شود نگهداري دار درب کمد یک در افراد رویی هايپوشش و ها لباس نیست جداگانه اتاق تدارك امکان چنانچه -ب 

 .شوند ضدعفونی روزانه مرتب طور به فوق البسه نگهداري کمدهاي است الزم -ج 

 .شود تعویض اقامت محل از بیرون محلی در افراد هايکفش -د 

 .شود استفاده است اختصاصی نیز فرد هر براي که مرکز مخصوص هايپوشش و هاکفش از مراکز در است بهتر -هـ 

 .شود خودداري تمیز البسه کنار در آلوده کفش و لباس قراردادن از -و 

 مالقات خانوادهامکان  باشد، داشته وجود دیدار بر اصرار اگر. است تصویري هايرسانه طریق از مدت این در مالقات ترجیح .25

 ها خانه استان به و شهرستان بهزیستی سوي از نیاز مورد قضایی مجوزهاي اخذ از پس که صالحیت صاحب بستگان یا

 ضدعفونی سنجی،ایمن، تب فاصله رعایت همچون بهداشتی نکات و گردد فراهم خانه حیاط باز فضاي در گردندمی معرفی

 .شود رعایت مالقات زمان در ماسک از استفاده و مالقات از قبل مالقات کننده توسط هادست

 پایان تا محیطی امن در فرزند که باشدمی اي مرخصی مجوز صدور با ترجیح الزم، قانونی مجوزهاي کسب و لزوم صورت در .26

 .بماند باقی خود خانواده کنار در بیماري بحران

 نمودن جهت قرنطینه مناسب فضاي که باشندمی مراقبت تحت فرزندان به مدتکوتاه مرخصی اعطاء به مجاز هایی خانه .27

 تأمین و باشدمی روز 14قرنطینه  زمان حداقل. باشند نموده تجهیز و داشته اختیار در مرخصی از بازگشت زمان در فرزندان

 .است خانه الزامی هر در و شیفت هر در مربی یک حداقل تعداد به قرنطینه براي نیاز مورد انسانی نیروي

 براي بستگان متقاضی یا خانواده شرایط ضروریست مرخصی اعطاء جهت خانه، در قرنطینه مناسب فضاي داشتن صورت در .28

 نیازهاي تعیین شود، مجوز اعطاء از قبل مرخصی زمان مدت گردد، بررسی نظر دقت با مراقبت تیم توسط فرزند بردن

 تأمین خیریه مساعدت مؤسسه با خانواده در کودك حضور مدت براي ... و بهداشتی ملزومات مالی، حمایت جمله از خانواده
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 ضوابط پذیرش به ملزم و خانواده کودك شود، ارائه خانواده و کودك به بهداشتی موارد رعایت جهت الزم هايآموزش شود،

 .شود اخذ نیاز مورد قضایی مجوزهاي . باشند بازگشت زمان در قرنطینه در کودك اقامت و سازمان ابالغی تخصصی

 و امضاء کودك با مربوطه صورتجلسات و برسد استان و شهرستان خانواده شبه کمیته تأیید به مرخصی اعطاء بر تصمیم .29

 .شود تکمیل خانواده

 عهده شهرستان، بر واگیر هايبیماري از پیشگیري کمیته دبیر بازدید از پس هاخانه در مناسب قرنطینه تأیید مسئولیت .91

 تأییدیه نمایند که پیگیري را فرزندان مرخصی درخواست توانندمی هاییخانه و باشدمی شهرستان بهزیستی اداره رییس

 .نمایند دریافت را الزم

 تأمین در خصوص نکات جمیع رعایت و بهداشتی موارد رعایت با  )طبیعت و باغ چون(طبیعی فضاهاي از فرزندان استفاده .91

 نیروي و فرزندان دست براي کنندهضدعفونی مواد و دستکش ماسک، مصرف، یکبار ظروف و لوازم تأمین ایمن، نقلیه وسیله

 سایر و باشد شده عفونی کامل ضد طور به استفاده مورد نقلیه وسیله است الزم همچنین. است بالمانع ... و خانه انسانی

 تهیه قبل از غذایی مواد کلیه موارد این در. باشد شده رعایت دفتر تخصصی هاي دستورالعمل طبق فرزندان ایمنی موارد

 .است ممنوع پزنیم خام و غذایی مواد از استفاده و باشند شده عفونی ضد خرید هايپروتکل طبق و شده

 .شوند عفونی ضد و شستشو مربوطه هاي پروتکل رعایت با فرزندان وسایل و هالباس کلیه بازگشت، از پس .92

 و است و پرورش مراقبت هايبرنامه تمامی اولویت سازمان سرپرستی تحت فرزندان امنیت و سالمت تأمین که است بدیهی .99

 مهم این از تحقق استان و شهرستان تخصصی حوزه و هاخانه مسئولین بایستمی تصمیم هر اتخاذ یا اقدام هر از قبل

 .نمایند حاصل اطمینان

 شود. انجام بهداشتی مراکز هماهنگی با امر این فرزندان، و کارکنان غربالگري و واکسیناسیون انجام به لزوم صورت در .94

 .شود تأکید که پیوست است هاخانه و هاشیرخوارگاه براي خرید هايپروتکل اجراي به .95

 .شود بینی پیش دلیل هر به کارکنان خدمت ترك یا مراکز در بیماري گیري همه صورت در جایگزین نیروهاي .96

 کمیته در فوریت و به آنان صالحیتهاي و فردي شرایط بررسی جدید، داوطلب نیروهاي خدمات از استفاده به نیاز صورت در .97

 داوطلبان تأییدیه بکارگیري ممکن زمان کمترین در و شود انجام) استان گزینش و حراست نمایندگان حضور با (الذکر فوق

 .شود صادر شرایط واجد

 عالمت اما فاقد بوده مثبت آنان 19-کووید تست نتایج که نیروهایی از استفاده امکان اضطراري، شرایط وجود صورت در .98

 .گردد فراهم شیرخوارگاه مقیم مثبت کووید کودکان از مراقبت براي هستند
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 از احتمال انتشار تا پذیرد صورت ضروري بسیار موارد در صرفاً هاخانه به فرزندان خروج و ورود قرمز، و هشدار وضعیت در .99

 .گردد پیشگیري شاغل پرسنل و مقیم فرزندان ابتالي و هاخانه در ویروس

 ثبت  4191سازمان و  رسانی اطالع مرتبط هايسامانه در موارد فوري، اقدامات ضمن فرزندان یا و کارکنان ابتالي صورت در .41

 .گردد

 موارد و در حداقل خانه از فرزندان خروج و آید عمل به جلوگیري هاشیرخوارگاه و هاخانه به ضروري غیر آمدهاي و رفت از .41

 .باشد ضروري

 .است ممنوع فرزندان ذهاب و ایاب براي عمومی نقلیه وسایل از استفاده .42

 نکات بهداشتی و اجتماعی فاصله رعایت با ترافیک کم و تردد کم ساعات در حتیاالمکان فرزندان خروج جهت ریزيبرنامه .49

 .گیرد صورت

 سازد،می ضروري را خانه از آنها خروج که هاییمکان سایر یا و کار محل مدرسه، در فرزندان حضور صورت در .44

 .شد خواهد نیز آنها شامل پرسنل، براي سالمت ارتقاء و بهداشت رعایت حوزه در ابالغی هايپروتکل رعایت .45

 باشند همراه داشته کننده ضدعفونی اسپري یا ژل و دستکش ماسک، باید فرزندان خانه به بازگشت هنگام تا خروج هنگام .46

 .نمایند استفاده آن از صحیح طور به و

 .داده شود فرزندان به کننده ضدعفونی اسپري یا ژل و دستکش ماسک، از استفاده نحوه زمینه در الزم هايآموزش .47

 .باشند داشته خود همراه اضافی ماسک دستکش و حتماً خانه از خروج هنگام به فرزندان کلیه .48

 به تفکیک فرزندان وسایل دادن قرار و تعویض لباس براي اتاقکی یا اتاق ترجیحاً مشخصی مکان خانه به بازگشت هنگام به .49

 داشته بیرون خود لباس و شخصی وسایل کفش، براي مشخصی جاي فرزندان از یک هر که طوري به. شود گرفته نظر در

 .باشد

 .شود ضدعفونی ... و التحریر لوازم کیف، از اعم فرزندان وسایل کلیه خانه به بازگشت پس از .51

 .شود استحمام خانه به فرزندان بازگشت پس از ترجیحا .51

 .یابد تداوم صابون و آب ثانیه با 21 مدت به حداقل دستها ویژه به صورت و دست شستشوي بر تأکید و آموزش .52

 به از قبل که هاییخوراکی مگر شود خودداري خوراکی آشامیدن و خوردن از خانه، از بیرون یا مدرسه در اقامت طول در .59

 .است گرفته قرار فرزند کیف در بهداشتی طور

 .است فرزندان الزامی براي خانه از بیرون و داخل اجتماعی فاصله اصول رعایت کلی طور به و متري 5/1 فاصله رعایت .54

 .است الزامی مراکز در دسترس در کننده ضدعفونی هايمحلول و وسائل وجود .55
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 ویالهاي شخصی یا باغ مانند خصوصی باز هايمکان در بهداشتی نکات رعایت با روزه یک اردوهاي برگزاري نیاز، صورت در .56

 فرزندان وآموزش يروحیه انبساط و قوا تجدید هدف با گرديطبیعت و کوهنوردي هايفعالیت و آمد و رفت حداقل با

 .شود پرهیز اضافه بدنی هايفعالیت از و پذیرد انجام اجتماعی و فردي هايمهارت

 الزامی بدو ورود در کودك قرنطینه و بهداشتی هايپروتکل رعایت دیگر، خانه یک به خانه یک از فرزندان انتقال صورت در .57

 .است

 


