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 الزم تاکید شود. بهداشتی تمهیدات ایجاد مهدکودک و کردن بر ضدعفونی .1

  شود. بسته جلوگیري فضاي در افراد ازدحام از که شود انجام ايگونه به دهی نوبت و اتاق هواي تهویه فیزیکی، فاصله .2

 . باشند فراگرفته درستی به را آن از استفاده نحوه بوده دستکش و ماسک به مجهز همگی کارکنان .9

 .باشد گرفته قرار کودک مهد کارکنان اختیار در دست کننده عفونی ضد مواد .4

 مورد پیش بیش از خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در بهزیستی سوي از ابالغی بهداشتی نکات تمام رعایت .5

 .گیرد قرار جدي توجه

 است، الزامی و خانواده کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در حاضر افراد همه براي استاندارد احتیاط کارگیريبه و رعایت .6

 با از تماس پیشگیري جهت (لزوم صورت در فردي حفاظت وسایل از استفاده دست، بهداشت: شامل استاندارد احتیاط

 و سطوح ضدعفونیو کردن  تمیز تنفسی، آداب پسماندها، و سطوح بهداشت) افراد دیدهآسیب پوست و مخاط ترشحات،

 باشد.کودکان می استفاده مورد که روزانه روانداز روبالشی، ملحفه، شستشوي و تعویض (ملحفه بهداشت

 . جدي است تاکید مورد خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي هايدستشویی در مایع صابون از استفاده .7

 .شوند داده شستشو شوینده مواد و آب با بایستی شستشو قابل هايمحل کاري شیفت هر در .8

 (... و چنگال قاشق، لیوان، غذا، باشند)ظرف جداگانه شخصی وسایل داراي بایستی کودکان تمامی .9

 تمامی . استفاده شود شستشو قابل پالستیکی هايبازياسباب از و آوري جمع پشمی یا ايپارچه هايبازياسباب تمام .11

 . شود شستشو شوینده مواد و آب با روزانه صورت به پالستیکی هايبازي اسباب

 و آب با خود را دستان غذایی مواد هرگونه مصرف از قبل نیز و بازي اتاق یا محوطه از بازگشت از پس مربیان و کودکان .11

 .بشویند صابون

 هواي مطلوب، درجه حرارت حفظ ضمن که باشد گونهاي به باید خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در هوا تهویه .12

 .باشد تبادل و گردش در محیط

 کردن جدا خوردن غذا، و تهیه از قبل دستها مرتب شستشوي شود )رعایت  بهداشتی نکات آن مصرف و غذا طبخ هنگام در .19

 گوشت و...( برش تخته و چاقو کردن جدا پخته، از خام مواد

 .شود طبخ کامل طور به مرغ تخم و مرغ گوشت، مانند غذایی مواد .14

 . گیرد مربیان قرار و کودکان روزانه غذایی برنامه در ث ویتامین حاوي تازه سبزیجات و ها میوه از بیشتر استفاده .15
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 پس فعالیت، از هر پس خانواده، و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي به ورود هنگام مربیان و کودکان دست شستشوي بر .16

 . شود تاکید غذا از بعد و قبل دستشویی، از

 .شود تاکید و کودکان کارکنان بین دادن دست و روبوسی منع بر والدین و کارکنان به دست شستشوي نحوه آموزش ضمن .17

ها دست بر شستشوي باشند؛ می اصلی غذایی وعده داراي خانواده، و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در کودکان چنانچه .18

 .شود تاکید آن از پس و غذا مصرف از قبل مربیان( و )کودکان

 خدمت، ارائه دهندگان عمومی بهداشت خانواده، و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در غذا مصرف و تهیه مراحل تمام در .19

 . شود جلوگیري نیمپز غذاهاي ارائه از شده رعایت

 کامل کودکان نظارت دست شستشوي بر مربیان. شود داده آموزش بازي قالب در کودکان به دست شستشوي صحیح نحوه .21

 . باشند داشته

 انجام ذیل در موارد ثانیه  21حداقل مدت به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پروتکلهاي طبق هادست شستشوي .21

 از استفاده از بعد غذا خوردن، از قبل غذا، تهیه از بعد و حین در قبل، بیمار، از مراقبت هنگام عطسه، یا سرفه از بعد: شود

 .هستند آلوده وضوح به دستها که بهداشتی،هنگامی سرویس

 سرفه و نحوه عطسه. شود استفاده سرفه و عطسه زمان در و صورت و دست کردن خشک براي مصرف یکبار هايدستمال از .22

 آرنج( باالي بخش یا کاغذي دستمال از شود )استفاده داده آموزش کودکان به صحیح

 . شود هوا برقرار جریان مکانیکی تهویه طریق از یا و شود گذاشته(باز نیمه باز) ها پنجره هوایی، و آب شرایط با متناسب .29

 .ممنوع است ثانوي اطالع تا خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در پرنده و حیوان هرگونه نگهداري .24

 .شود اجتناب سینما و وحش باغ بخصوص کودکان براي گروهی اردوهاي برگزاري از .25

 کمتر یکدیگربا  کودکان بدنی تماس المقدور حتی بهداشتی، نکات رعایت ضمن برنامه فوق ورزشی هاي کالس برگزاري در .26

 .باشد

 شخصی ضمن استفاده... و انگشتی رنگ نقاشی بازي، شن بازي، خمیر مثل آموزشی کمک وسایل از استفاده خصوص در .27

 . شود رعایت دقت به بهداشتی موارد بایستی وسایل، از

 از پس و مهدکودک خودداري به بیمار کودکان تحویل به نسبت تا شود ارائه والدین به توجیهی موارد و الزم هاي آموزش .28

 .شود مهدکودک اقدام در کودک پذیرش براي پزشک، سوي از سالمت گواهی داشتن با کودک مشکل رفع
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 پرسنل از یا یکی کودک مشاهده محض به باشند می موظف خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي پرسنل تمام .29

 بهزیستی و اداره  بهداشت مرکز مهدکودک، فنی مسئول کودک، والدین به روز همان را موضوع کرونا، عالئم به مبتال

 یا کودک پذیرش است عدم بدیهی . گردد اتخاذ مهدکودک فعالیت ادامه خصوص در مقتضی تصمیم تا گزارش شهرستان

 . میباشد اولویت در مذکور پرسنل

 جداسازي بالفاصله ضمن کودک، در بیماري عالئم وجود صورت در خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي مسئولین .91

 پزشکی سالمت ارائه گواهی با بیماري عالئم پایان از پس کودک. آید عمل به هماهنگی وي ترخیص جهت والدین با کودک،

 . یابد حضور مهدکودک، در میتواند

 آسپیرین دادن.دادهشود  کودک به استامینوفن ایشان، هماهنگی با و والدین حضور زمان تا کودک، در تب وجود صورت در .91

 .گردد پزشک خودداري تجویز از قبل سرماخوردگی داروهاي جمله از داروها دیگر دادن از .است ممنوع کودک به

 سوي خانواده از و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي تعطیلی اعالم محض به میباشند موظف کودک مهدهاي تمام .92

 .باشند کودک نداشته پذیرش و فعالیت هیچگونه و نموده مرکز تعطیلی به اقدام شهرستان یا استان بهزیستی یا استانداري

 .میشود محسوب تخلف ايبهانه هر به فعالیت

 بر تاکید و نکات بهداشتی ابالغ جهت فنی مسئول توسط خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي در جلسه برگزاري .99

 .باشدمی الزامی ویروس کرونا از پیشگیري جهت بهداشت رعایت

 استان به بهزیستی را مراتب بالفاصله است الزم شهرستان بهزیستی ویروس، کرونا به مشکوک عالئم مشاهده صورت در .94

 .نماید سازمان اقدام و پزشکی علوم دانشگاه به آنی گزارش ارسال به نسبت نیز استان بهزیستی. نماید گزارش

 .بود خواهد استان بهزیستی تصمیمات تابع کودک مهدهاي عمومی تعطیلی .95

 کارکنان و همکاران سازمان بهرهمندي جهت واگیر بیماریهاي از پیشگیري کمیته طریق از استان و شهرستان بهزیستی .96

 دانشگاه با ) پوستر و آموزشی، محتوي جلسات از اعم( بهداشتی  مراکز در شده برگزار آموزشهاي از کودک مهدهاي و مراکز

 . نمایند مکاتبه ها شهرستان در بهداشت شبکه و پزشکی علوم

 به اشتغال از دستور پزشکی ارائه با 19-کووید به ابتال صورت در خانواده و کودک رفاه مراکز و کودک مهدهاي پرسنل تمام .97

 .گردند معاف کار

 

 

 


