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◾

ددستچين
ستچين

کمیته علمی
مخالف
بازگشایی کامل
مدارس است

پیام طبرسی،
عضو کمیته علمی
کشوری مقابله
با کرونا ،به ایسنا
گفت :کمیته علمی
مخالف بازگشایی
کامل مدارس است.
حضور دانشآموزان
در کالسهای بدون
تهویه و فضای
مناسب ،درست
نیست .اینکه
یک روز در هفته
دانشآموزان با تعداد
کم حضور داشته
باشند ،ممکن است
موردی نداشته
باشد ،اما آوردن هر
روز تعداد زیادی
از دانشآموزان به
مدرسه خطرناک
است.

جامعه

◾ آمار دقیقی از کودکان زبالهگرد نداریم
زه ـ ــرا شــمــس اح ــس ــان ،رئ ــی ــس کمیته
اجتماعی ش ــورای شهر تــهــران بــه ایسنا
گفت :آمار دقیقی از تعداد کودکان زبالهگرد
وجــود نــدارد که خــود یکی از ضعفهای اصلی برای
تصمیمگیری و تصمیمسازی اســت .بیشتر کودکان
زبالهگرد اتباع غیرایرانی و مهاجر به ایران هستند که
جذب مافیای پسماند شدهاند.

گ
رئیس االدایرهل اردالن
س
وزارت بهالمداشت مدارس
ت

محمود مصدق بــر ا ســاس
آخرین گــزارش وزارت بهداشت
مـ ـ ـ ـ ــدارس ک ـ ـشـ ــور در ن ـقــض
دستورالعملهای بهداشتی رتبه
سوم را پس از صنایع و کارگاههای
یهــا ب ــه خــود
کــوچــک و نــانــوای ـ 
اختصاص داده است.
بــر اس ــاس ای ــن گـ ــزارش ،مهمترین مـصــدا قهــای
تخلف در مدارس ،رعایت نکردن دستورالعملهای
بهداشتی در مـ ــدارس ،متناسب ن ـبــودن فضای
کالسها با تعداد دانشآموزان (پذیرش بیش از حد
ظرفیت کالس) ،رعایت نکردن فاصلهگذاری مناسب
بین دانشآموزان ،رعایت نکردن چیدمان صندلی
براساس فاصله ،رعایت نکردن استفاده از ماسک
در بین دانشآموزان و کارکنان مدرسه ،فراهم نبودن
شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کالسها
و تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مدارس
اعالم شده است.
از ســویــی دیـگــر هـمــزمــان بــا بــازگـشــایــی مـ ــدارس و
برگزاری حضوری امتحانات دانشآموزان ،موضوع
افــزایــش ابتالی دان ـشآمــوزان به کرونا نیز مطرح
شد بهگونهای که استانداری تهران از ابتالی 2هزار
دانشآموز این استان به کرونا و مدیر گروه سالمت
جمعیت ،خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد از مثبت شــدن آزمــایــش کــرونــای بیش از
هزار و 530دانشآموز در خراسان رضوی خبر دادند.
پیش از این نیز مهدی دالوری ،سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی کاشان از ابتالی ۲۰۰دانشآموز به کرونا
خبر داده و گفته بود تاکنون به بیش از ۴۰مدرسه در
زمینه رعایت شیوهنامههای بهداشتی تذکر کتبی
داده شده است.
این در حالی است که بهتازگی یوسف نــوری ،وزیر
آموزش و پرورش عنوان کرده موضوع اجباری بودن

◾

◾کنکور نظام تعلیم و تربیت را گروگان گرفته است
سید مصطفی آذرکــیــش ،مدیرکل دفتر
آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش وزارت
آم ــوزش و پ ــرورش بــه فــارس گفت :آینده
خوبی در زمینه آموزشهای مهارتی خواهیم داشت به
شرطی که بتوانیم بر غول کنکور غلبه کنیم ،زیرا کنکور
نظام تعلیم و تربیت را به گروگان گرفته و بسیاری از
برنامههای تعاملی ما امکان وقوع ندارد.

گالیل اردالن ،رئیس اداره سالمت نوجوانان ،جوانان
و مدارس وزارت بهداشت و درمان میگوید :مدرسه
مکانی است که تمام سیاستگذاران بر آن حساس
هستند و به محض اینکه احساس کنند الزم است
تغییری در سیاستهای اتخاذ شده درزمینه آنها

◾

◾چرا  12سال درس بخوانیم؟
حــمــزه شــیــخ ،فــعــال ح ــوزه کسب و کــار و
آم ــوزشه ــای مــهــارتــی بــه تسنیم گفت:
ب ــی ــل گــیــتــس و اس ــت ــی ــو ج ــاب ــز مـ ــدرک
دانــشــگــاهــی ن ــدارن ــد و مــهــارت را از دل ک ــار کسب
کــردهانــد! پــرســش ایــن اســت نظامی کــه دان ـشآمــوز
بــایــد  12ســال درس بــخــوانــد تــا دیپلم بگیرد بــر چه
پایهای است؟

ایجاد شود ،وارد عمل میشوند؛ تاکنون نزدیک به
هفت دستورالعمل توسط تمام نهادهای مرتبط
نوشته شده و همه در مورد آن نگرانی دارند و سعی
میکنند بهترین اقدامات در این بخش انجام شود.
در خصوص برگزاری امتحانات ترم اول دانشآموزان

گزارشی از ادعاهای متفاوت مسئوالن دو وزارت بهداشت و آموزش و پرورش
درباره رعایت دستورالعملهای بهداشتی

رتبه سوم مدارس
در نقض شیوهنامهها!

کارت واکسن برای دانشآموزان در ستاد مقابله با
کرونا مطرح و لغو شده است.

◾

◾مدارس زیرساختهای الزم را ندارند
یــک مـقــام ســابــق ح ــوزه ســامــت وزارت آم ــوزش و
پ ــرورش کــه نخواست نامش فــاش شــود در پاسخ
به قدس میگوید :باید این واقعیت را بپذیریم که
مــدارس کشور زیرساختهای الزم را بــرای رعایت
دستورالعملهای بهداشتی نــدارنــد .بــرای نمونه
شــاخــص مــرب ـیــان ب ـهــداشــت در مـ ــدارس کشور
استاندارد نیست .عــاوه بر ایــن ،موادبهداشتی و
ضدعفونیکننده به میزان نیاز در مدارس وجود ندارد
که این موضوع ریشه در کمبود بودجه وزارت آموزش
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و پــرورش دارد .همچنین بسیاری از دانشآموزان
که خانوادههایشان از نظر مالی مشکل دارند قادر
به تهیه ماسک نیستند و نیاز است دولت در این
زمینه کمک کند .بیتوجهی به دستورالعملهای
بهداشتی از سوی بیشتر خانوادهها به این مشکالت
اضافه میکند .در واقع ما نه نیروی بهداشتی کارآمد
و نه وسایل بهداشتی در مدارس در اختیار داریم .به
همین دالیل دستورالعملهای بهداشتی در مدارس
خیلیرعایتنمیشوندکهنتیجهاشافزایشابتالی
دانشآموزان و معلمان به ویروس کروناست.
وی با اشــاره به اینکه آمــار دان ـشآمــوزان و معلمان
مبتال به کرونا بسیار بیشتر از آن چیزی است که
اعــام میشود ،تصریح میکند :در ایــن خصوص
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◾

ش جزوههای کمک درسی مخالفیم
◾با خرید و فرو 
رضوان حکیم زاده ،معاون آموزش ابتدایی
وزارت آموزش و پرورش به ایلنا گفت :خرید
و فــروشهــای تجاری در زمینه جــزوههــا و
کتابهای کمکدرسی مورد تأیید ما نیست و خالف
مقررات است .ما با این موضوع مخالفیم و اگر جایی
هم این کار انجام شده ،حتما ًخالف مقررات بوده و باید
پیگیری شود.

هم بدیهی است برگزاری امتحانات دستورالعمل
خاص خود را دارد که مانند مراکز تجمعی است.
برخی دانشآموزان غربالگری میشوند تا مطمئن
شوند بیماری خاصی ندارند و در ابتدای ورود از این
نظر که عالمت دارند یا خیر بررسی میشوند.

دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت آمارهای
واقعی را از مردم کتمان میکنند.
او با بیان اینکه به نظر میرسد کارشناسان بهداشتی
اجازه اظهارنظر در زمینه یاد شده را ندارند ،تصریح
میکند :بیشتر مدارس ما اصال ًاستاندارد نیستند.
وقتی چهار سرویس بهداشتی برای  400دانشآموز
در نظر گرفته م ـیشــود طبیعی اســت کــه نتوان
دستورالعملها را رعایت کرد.
وی در خصوص وجود مرجعی مشخص در آموزش
و پرورش برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی
در مدارس هم میگوید :در این زمینه اطالع دقیقی
ندارم اما اگر چنین مرجعی وجود داشت ،این عده از
دانشآموزان به کرونا مبتال نمیشدند .ضمن اینکه
آموزش و پرورش هم دیگر خیلی به اینگونه مسائل
توجهنمیکند.انگاراینوزارتخانهبه حالخودش رها
شده و وزیر آموزش و پرورش بیشتر به دنبال انتصاب
مدیران است به جای اینکه بیشتر به فکر سالمت
دانشآموزان باشد.

◾

◾ضرورت واکسینه شدن دانشآموزان زیر 12سال
امــا محمد رضــا احـمــدی ،نایب رئیس کمیسیون
آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی
از رعایت دستورالعملهای بهداشتی میگوید .او در
گفتوگو با ما اظهار میکند :خودم هفته گذشته
از چند مدرسه از جمله «مــدارس امور بینالملل»
بازدید کردم و دیدم در هر کالس فقط 5-6دانشآموز
نشسته بودند و شیوهنامهها رعایت میشود.
وی با بیان اینکه مجلس ،وزارت بهداشت و وزارت
آمــوزش و پــرورش بر روند اجـرای دستورالعملهای
بهداشتی در مــدارس نظارت میکنند ،میافزاید:
به هرحال هرجا احساس شود کرونا دارد سالمت
بچهها را تهدید میکند باید کالسها غیرحضوری و
آموزشها به صورت برخط شود چون حفظ سالمت

و جان دان ـشآمــوزان از هر موضوع دیگری مهمتر
است .البته مسئولیت بازگشایی یا تعطیلی مدارس
و دانشگاهها به عهده ستاد مقابله با کروناست
که وزارت علوم و وزارت آمــوزش و پــرورش هم عضو
هستند بنابراین باید هرچه زودتــر این موضوع را
پیگیری کنند و درباره آن تصمیم بگیرند.
وی از ض ــرورت واکسیناسیون دانــشآم ــوزان زیر
 12سال خبر میدهد و میگوید :این کار باید هرچه
زودتر انجام شود چون تجارب گذشته ما در خصوص
واکـســن فلج اطـفــال و ...مثبت بــوده و در کاهش
بیماریها تأثیر بسزایی داشته است.

◾

◾در حد خوب و نه قابل قبول
اما گالیل اردالن ،رئیس اداره سالمت نوجوانان،
جوانان و مــدارس وزارت بهداشت هم در تشریح
وضعیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی در
مــدارس میگوید :در بازدیدهایی که از مــدارس به
عمل آمده و گزارشهایی که گرفتهایم بحث استفاده
از ماسک در بین دانشآموزان و معلمها در حد خوب
و نه قابل قبولی بوده است.
وی دربـ ـ ـ ـ ــاره رت ـ ـبـ ــه سـ ـ ــوم مـ ـ ـ ــدارس در نـقــض
دستورالعملهایبهداشتی،ضمناظهاربیاطالعی
از ایــن موضوع ،میگوید :اطالعات بیشتر را باید
بخش منتشرکننده آمار ارائه دهد که ممکن است
دستورالعملهای خاص خود را داشته باشد؛ این
آمــار از ســوی اداره ما منتشر نشده اســت .در هر
حال ما پایشها و نظارتهای زیــادی در کل کشور
داریم و همکارانمان بر مدارس نظارت میکنند .چک
لیستهای ما یک سقف نمرهای دارد که اگر نمره
کمتر از این سقف کسب شود ،تذکر داده میشود
و در صورت عمل نکردن مدرسه به تذکرات ،منطقه
آمــوزش و پــرورش و ستاد مقابله با کرونا اقدامات و
مداخالت الزم را انجام میدهند.

