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  کرونا بیماری درباره اطالعاتی .1

 

 چیست؟  کرونا  بیماری

19-COVID1در زبان انگلیسی، است.کرونا  ویروس از یک نوع جدید ناشی از ، بیماری 'CO' مخفف کرونا (Corona) ،'VI' 

ویروس کرونای جدید سال » عبارت اب ابتدا در . این بیماریاست( Disease)مخفف بیماری  'D'و  ، (Virus) مخفف ویروس

 حادتنفسی های سندروم خانواده ویروسجدید است و از  ، یک ویروسویروساین  معرفی شد. ""nCoV-2019 یا «2019

 .باشدمی عادیسرماخوردگی انواع )سارس( و برخی از 

 

 چیست؟  کرونا  بیماریعالئم  

عفونت ممکن است باعث ذات الریه و یا مشکالت تنفسی ، می باشند. در موارد جدی تر سرفه و تنگی نفس، شامل تبعالئم 

هایی بیماری، که استنزا یا سرما خوردگی عادی م شبیه به آنفلوباشد. این عالئنادر می تواند مرگبار  موارد شود. این بیماری در

بیماری به    ی فردابتالتشخیص  برای اطمینان از    آزمایش  دادن  ،دلیل این شباهت و رواج بیشتربه  هستند.    کرونابیماری  رایج تر از  

 کرونا، ضروری است.

 

 می شود؟ پخشچگونه    کرونا  بیماری

افراد همچنین  شود.منتقل می )سرفه و عطسه( از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی فرد مبتال بیماری کرونا ویروس

 کرونا بیماری ویروسبینی و دهان( مبتال شوند. ، ویروس و لمس صورت )چشمها بهطریق تماس با سطوح آلوده  توانند ازمی

 برد.بین آن را از توان می ضدعفونی ساده با اما باقی بماند؛روی سطوح تواند چند ساعت می

 

 هستند؟  به بیماری کرونا  خطر ابتال  بیشتر در معرضچه افرادی  

که  یرسد سالمندان و افراد. به نظر میگیریمیاد می کرونا بیماریدرباره چگونگی ابتالی افراد به  یبیشتر چیزهایما هر روز 

 بیماریعالئم شدید  بروز خطرمعرض بیشتر در  ،دیابت و بیماری قلبی هستندو مزمن مانند  ایزمینهپیشهای دارای بیماری 

بر روی آن گذاری اثرحال آموختن درباره چگونگی  ما هنوز در ،است و ناشناخته ویروسی جدید ویروس، ایناز آنجا که هستند. 

برای هرگروه سنی وجود دارد اما تاکنون موارد بسیار کمی این ویروس با عفونت ابتال به دانیم که امکان کودکان هستیم. ما می

سالمندان    درتاکنون بیشتر    که  در میان کودکان گزارش شده است. در موارد نادر ویروس می تواند مرگبار باشد،  کرونا  بیماریاز  

 .رخ داده استای زمینهمشکالت پزشکی پیشدارای 

 

 وجود دارد؟ کرونا  بیماریچه درمانی برای  

قابل درمان هستند  بیماری بسیاری از عالئم با این وجود،. موجود نیست  کرونا بیماریدرحال حاضر هیچ واکسنی برای درمان 

 بالینی های. آزمایشکاهش داداین بیماری را خطر توان می دهندگان خدمات سالمت،توسط ارائه های اولیه مراقبت دریافت و با

 .است انجامدر دست  ،این بیماری بالقوه درمانهای برای ارزیابی روش

 
استفاده شده است. این معادل اگرچه از نظر علمی دقیق نیست، ولی به  COVID-19در ترجمه این متن، از عبارت »بیماری کرونا« به عنوان معادل  1

 تر با متن، به کار خواهد رفت.دلیل آشنایی مخاطب با این عبارت و برقراری ارتباط آسان
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 ؟کردجلوگیری  داد یا از آن  کاهش  را    کرونا  انتشار بیماریسرعت توان  میچگونه  

های عفونی تنفسی مثل آنفوالنزا یا سرماخوردگی عادی، اقدامات بهداشت عمومی برای کند کردن انتشار همانند دیگر بیماری

 :استزیر مانند موارد  روزانه،پیشگیرانه کارهای حیاتی هستند. اقدامات بهداشت عمومی شامل  ،بیماری

 هنگام بیماری ماندن در منزل به  •

پس از  بالفاصلهدستمال دور انداختن زمان عطسه و سرفه.  درشده خمآرنج یا استفاده از پوشاندن بینی و دهان  •

 استفاده

 آب و صابونها با دستمرتب شستشوی  •

 .شوندزیاد لمس میکه ئی سطوح و اشیامرتب پاک کردن  •

 

را  الزم تکمیلی هایو توصیه  اقدامات هم بهداشت عمومی مسئولین، گیریمیاد می کرونابیماری  در موردبیشتر همانطور که 

 .رسانی خواهند کرداطالع
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 قدمهم .2

  اکنون در  آن بین المللی اعالم شده است و ویروس در سطح وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ،بیماری کرونا گیریبا همه

اطالعات زیادی درباره ویروسی که بیماری کرونا را ایجاد می کند در که هنوز  زیادی منتشر شده است. درحالیمناطق  کشورها و  

)با سرفه و عطسه( قابل  قطرات تنفسی فرد مبتالبا  از طریق تماس مستقیم این بیماری که دانیممیدر این حد ، دست نیست

دهان( ، بینی، )چشم ها خود  لمس صورت سپس ویروس و هبسطوح آلوده  لمستوانند از طریق می همچنین . افراداستانتقال 

، اقدام کنند  بیماری  بیشتر  از انتقال  پیشگیریمهم است که جوامع برای    ،کرونابیماری    انتشار  تداومبا  مبتال شوند.  به این بیماری  

 .پشتیبانی کنندبیماری  کنندهو از اقدامات کنترل بیماری را کاهش دهند شیوع پیامدهای

 پیشگیری اقدامات احتیاطی برای  انجام .اهمیت دارد ویژهطور به  مراکز آموزشی حفاظت از از کودکان و حمایتدر این شرایط، 

به  )انگ زدن( زدنبرچسب  که از باشیممراقب باید اگرچه  ؛استدر محیط مدارس ضروری  کرونا بیماری شیوعاز امکان 

 بیماری. مهم است که به یاد داشته باشیم  جلوگیری شود  ،اندویروس قرارگرفته این  آموزان و کارکنانی که احتماال در معرض  دانش

قائل نیست.  تمایزی، سن یا جنسیت معلولیتوضعیت قومیتها،  دهد و بینرا از هم تشخیص نمی ی جغرافیاییمرزها کرونا

از ورود توانند با بکارگیری اقداماتی  می. مدارس  حامی باشدو    فراگیر،  محترمانه،  پذیرا  برای همه محیطیآموزشی باید  های  محیط

در آموزش را به  اختالل  ایجاد توانندزمان میهم ها. آنکنندجلوگیری آموزان و کارکنان توسط دانش کرونابیماری و انتشار 

 نمایند. حمایتتبعیض  در برابران و کارکنان آموزدانشاز حداقل رسانده و 

 

 هدف

 ماجهان  ، دانشمندان و پزشکانمراقبین یو نسل آینده قدرتمند تغییر عامالن، شهروندان جهانی ،امروزکودکان و نوجوانان 

 آوریتابافزایش  و ،شفقتو تمرین مهربانی یادگیری،  برایکودکان و نوجوانان  برای کمک به است فرصتی ،بحران هر هستند.

های به از بین بردن ترس و نگرانی کرونا بیماریدرباره  شتن اطالعات درستدا دلسوزتر.تر و ای امنساختن جامعهدر نهایت، و 

 سازد.شان آماده میبیماری بر زندگیثانویه  پیامدبرای مقابله با هرگونه را کند و آنها ان نسبت به بیماری کمک میآموزدانش

و همینطور خود  ،اعضای جامعه ،مراقبین کودکان، مدیران مدارس، معلمان و کارکنان، والدین جلب مشارکت برای ،این راهنما

 . دهدارائه میکلیدی را  و مالحظات پیام ها ای از مجموعه، مدارسی وضعیت سالمت و ایمنی ارتقا در ،کودکان

، تشخیص  پیشگیریاز طریق    ،به شکلی ایمن  مدارس  باز نگه داشتنبرای  کاربردی  ارائه راهنمایی واضح و    ،دستورالعملهدف این  

 که  است  ییکشورها  مخصوص  دستورالعمل  نیابا اینکه  است.  آموزشی  مراکز    سایرمدارس و  در   کرونا  بیماریزودهنگام و کنترل  

 توانیم درست، آموزش با. است استفاده قابل زین کشورها ریسا یبرا همچنان شده، دییتأ  هاآن در کرونا بیماری وعیش تاکنون

 و یریشگیپ  نیمدافع صحبت کنند و هاروسیوپخش  از یر یجلوگ یچگونگ مورد در گرانید با تا کرد قیتشو را انآموزدانش

 ای ، ومنیا شکلی به مدارس داشتننگه بازبرای که  ه باشیدتوجه داشت. باشند خود جامعه و مدرسه خانه، در یماریب کنترل

 سالمت  یارتقا  تواند بهمی  حیصح  تیرعا  صورت  در  که  ،در نظر داشترا    یاریبس  مالحظات  باید  ،یلیتعط  از  پس  مدارس  ییبازگشا

 .بیانجامد یعموم
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  ارسمدیران، معلمان و کارکنان مد .3

 یدیکل  اقدامات  و  هاامیپ

 پایهصول  ا

این بیماری کمک کند. انتشار معلمان و کارکنان در مدارس و توقف ، آموزاندانش ماندن ایمنتواند به می پایهپیروی از اصول 

 : است حفظ سالمت و بهداشت در مدارسی برای هایتوصیهموارد زیر، شامل 

 ؛نباید به مدرسه بیایند ،بیماری داشتن درصورتمعلمان، و دیگر کارکنان ، آموزاندانش •

دست یا محلول  کنندهژل ضدعفونی  ،محلول الکلاستفاده    ،دست با آب تمیز و صابونمرتب  مدارس باید قوانین شستشوی   •

 .شوندضدعفونی حداقل یک بار در روز،  بایدسطوح مدرسه  . همچنینرا اعمال کنند کلر

را زدایی  و آلودگی  محیطی نظافت  هادستورالعمل و  داشته باشند  و امکانات مدیریت زباله   یبهداشتوسایل ،  مدارس باید آب •

 .رعایت کنند

که اشاره دارد به اقداماتی  حاین اصال)را ترویج کنند  (social distancing) گیری اجتماعی«»فاصله اصول مدارس باید •

 .ها(ییامحدود نمودن تجمعات افراد و گردهم جمله ازرود، به کار میواگیردار های بیماری انتشارکاهش ر راستای د

 

 اطالعات به روز و موثق داشته باشید

آن،  انتقال و چگونگی جلوگیری از انتقالراههای ، مربوطهعوارض ، درباره بیماری کرونا شامل عالئم بیماریپایه اطالعات از 

یونیسف، سازمان بهداشت جهانی  مانند یمنابع معتبر به کرونا بیماریدرباره به روز برای داشتن اطالعات . داشته باشید آگاهی

در یا شوند شایعاتی که دهان به دهان نقل می/نادرستاطالعات  نسبت به. کنیدرجوع کشور خود  وزارت بهداشتهای توصیه و 

 باشید.هشیار فضای مجازی پخش می شوند، 

 

 ددهیم  ادامه  خود  کاربه    منیا  یبه شکل  همدرس که  دیکن  حاصل  نانیاطم

 .بینیدبرا  «مدارس طیمح یمنیبه ا مربوط ستیل چک»ادامه،  در

کنید و یا نسخه موجود  تدوین ارسبرای مد ،آموزش در شرایط بحران تداوم و بحران طیشرا در مدرسه اداره یبرا ییهابرنامه

با مسئولین    ،. برای تضمین این که مدارس به عنوان واحدهای درمانی و پناهگاهی و غیره استفاده نشوندبه روزرسانی کنیدها را  آن 

در محیط مدرسه برگزار می  نشست جمعی که معموالَ رویداد/ هرگونه موجود، خطر میزان تان ازارزیابی براساس. رایزنی کنید

 کنید. لغو را شود

 

 برای  یهایایستگاه. را تهیه کنیدمدرسه موردنیاز اقالم بهداشتی و تأکید کرده بهداشت ها و رعایت دستمرتب شستشوی  رب

های درس، کالسهمه  در   را  ضدعفونی دستالکلی    و محلول  لژ  ،و درصورت امکان، آماده کنید  آب و صابونشستشوی دست با  

 .قرار دهید های بهداشتیسرویسو  ها و نزدیک ناهارخوری ها و خروجیورودی
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سطوحی که  توسط افراد زیادی لمس  ه ویژهب ،های بهداشتیها و سرویسآبخوری ها و به خصوص کالس ،هساختمان مدرس

را  (و غیره کمک آموزشی ابزار، هابازیاسباب، پنجرههای در و ه گیر، لوازم ورزشی، دستخوریها، میزهای ناهار)نردهشوند می

 کنید.و ضدعفونی  تمیز بار در روزحداقل یک

 

 :از جمله ؛کنیدرعایت را  (social distancingگیری اجتماعی« )اصول »فاصله 

 ازدحام جلوگیری شود؛ آموزان و زمانی رفت و آمد دانشاز همای بچینید که را به گونهشروع و پایان مدرسه ساعت  •

 شود، لغو کنید؛می تجمع و ازدحامموجب که را  ییهای ورزشی و دیگر رویدادها، بازیهادورهمی •

 ، بچینید؛از یکدیگرفاصله  یک مترحداقل  بارا  آموزاندانشمیزهای ، صورت امکان در •

 آموزان آموزش دهید و در این زمینه، الگویرا به دانش غیرضروریفیزیکی های اجتناب از تماسو حفظ فاصله از یکدیگر  •

  ها باشید.آن مناسبی برای

 

 کنیدتعیین  بیمار    ان و کارکنانآموزدانش  هایی برای رسیدگی بهروال

عالیم آموزان و کارکنانی که در مدرسه شرسیدگی به دان چگونگی، و مسئولین مربوطه بهداشت مدرسه مربیمشورت قبل با  از

روزرسانی را به  مدرسه اضطراریهای تماس شماره .ریزی کنیدبرنامهرا تعیین و برای اجرای آن  دهند،بیماری از خود نشان می

 برچسب برای ایزمینه که اینبدون ، تعیین کنید ان و کارکنان بیمار از افراد سالمآموزدانشبرای جدا کردن فرآیندی نمایید. 

افراد با  ورتمشدر صورت نیاز، و  آموزاندانش سرپرسترسانی به والدین/اطالعبرای ای شیوه از قبل  همچنین زدن ایجاد کنید.

مراکز به  را مستقیم  ان/کارکنان  آموزدانششاید الزم باشد    ،با توجه به موقعیت.  ، در نظر داشته باشیدمتخصص و مسئولین مرتبط

 .برسانیدان  آموزدانشکارکنان، والدین و  ها را به اطالع  از قبل این دستورالعمل  .بفرستید  خانه  به  را  هاآن  یادهید    ارجاع  بهداشتی

 

 کنید  ترویجاشتراک گذاری اطالعات را  به  

. اطالعات کنید پیرویو از آنها  ردهک عمل آموزش و پرورش کشوروزارت بهداشت و  وزارتی هادستورالعمل  در هماهنگی با

در  بیماریمواجهه با  وضعیتروز درباره اطالعات بهها به آن به اشتراک بگذارید، و  انآموزدانشو  والدینبا کارکنان، موثق را 

چنانچه را متقاعد کنید که  آموزاندانش والدین و سرپرست. دهید ارائه، کنترل بیماریو  پیشگیری هایشیوهشامل  مدرسه،

 ت یظرف از نفرستند.شان به بیماری کرونا مبتال شد، موضوع را به مدرسه اطالع دهند و فرزند خود را به مدرسه فردی در منزل

به  حتما عالوه، به. دیکن استفاده ،اطالعات یگذار اشتراک به جیترو یبرا موجود، یسازوکارها گرید ای انیمرب و ایاول انجمن

 تناسبم  یامحتو  دیتول  جمله  از  یمختلف  یهاراهاز    توانمیپاسخ دهید )  هاآن  به  و  دیکن  توجه  آموزاندانش  یهاینگران  و  هاپرسش

 وآمد،پررفت  یهامکان  گریها و د  ییتخته اعالنات، دستشو  ینصب شده بر رو  یپوسترها  مثل  یمختلف  یهاقالب  در  ،کودک  سنبا  

  اد(.پاسخ د آموزان راسواالت دانش

 

 موجود، انطباق دهیدبا وضعیت    تغییر و  رامدرسه   جاریهای  روالنیاز،  درصورت  

شوند ترغیب ان و کارکنان آموزدانش تاتدوین کنید  ،مرخصی استعالجیدرخواست و مدرسه  در حضوربرای ی منعطف یهاروال 

از در این زمان،  .حاضر نشوندمدرسه  در، در خانه بمانند و نگهداری از اعضای بیمار خانوادهبرای یا  خودشان بیماری هنگام

شناسایی در مدرسه  را    کلیدیهای شغلی  مسئولیت و    هاسمتخودداری کنید.    افراد در مدرسه،  حضور کاملوق برای  گذاشتن مش
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تغییرات احتمالی در تقویم  برای. ریزی کنیدبرنامه های کلیدی،این مسئولیت پوشش جهت  کارکنانسایر آموزش  برایو ، کنید

 گی و برنامه داشته باشید.، آمادامتحانات و تعطیالت تغییر در زمانبه خصوص  ،آموزشی

 

 اموزان و کارکنان را پایش کنیددانشحضور  وضعیت  

در شرایط الگوی غیبت آمار غیبت در مدرسه را با و  داشته باشیددر مدرسه آموزان و کارکنان غایب دانش پایش روالی برای

های تنفسی و کارکنان به دلیل بیماری انآموزدانشغیبت قابل توجهی در روند افزایش  چنانچه. مقایسه کنید عادی مدرسه،

 .اطالع دهید منطقه به مسئولین بهداشت، کردیدمشاهده 

 

 ریزی کنیدبرنامه  آموزانیادگیری دانشروند  تداوم  برای  

به آموزش   آموزاندانش  دسترسی  تداومیا تعطیلی موقت مدرسه، از  آموزان و کارکنان  دانشمرخصی استعالجی    یا  درصورت غیبت

 : از طریق از جمله ؛کنید پشتیبانیباکیفیت 

o  ؛زش مجازیآمو آموزش هایاستراتژی از استفاده  

o ؛منزلمطالعه در مطالبی برای و  تمارین، تکالیف تعیین 

o ؛ پادکست یا ،تلویزیون ،رادیوطریق  ی با محتوای درسی ازهایاستفاده از ظرفیت پخش برنامه 

o ها؛وضعیت آن پیگیریو ان آموزدانش باروزانه یا هفتگی از راه دور  تماس ی برایمعلمان تعیین 

o متناسب با شرایط جدید؛فشردههای آموزشی استراتژی تدوین /بازنگری ، 

 

 دیکن  اجرا و  نیتدو  ، بهداشت/سالمت  آموزش  مند برایهدفای  برنامه

اطمینان حاصل   .تلفیق کنید  آموزاندانش  روزانه  هایطرح درسها و  فعالیتآن را در  بیماری و کنترل  از    پیشگیرینحوه  آموزش  

به آن قومیت و معلولیت حساس است، بلکه ، جنسبت، سن عواملی مثل نه تنها نسبت به ،شما انتخابیمحتوای  کنید که

در  هدفمند هایفعالیتاین دقت کنید که چنین های مختلف، تدوین شده است. همگروهگوست و متناسب با نیازهای پاسخ

مراجعه   متن،  نیهم  در  «یسنهای  گروهبا    ناسبتم  و بهداشت  سالمت  آموزش»)به بخش  های موجود گنجانده شوند.  برنامه درس

 (.دیکن

 

 توجه کنید  اجتماعی- حمایت روانیو   روان  سالمت  حوزهبه نیازهای  

توضیح دهید که ها به آن. با شما صحبت کنند های خوددرباره سواالت و نگرانی کنید که تشویق  را آموزاندانشکودکان و 

 هایشانیا نگرانی  هاپرسش  کودکان را به صحبت با معلمان درباره  .است  طبیعیکامال    ،در این شرایط  های متفاوتواکنشداشتن  

 ارائه دهید. هابه آن  آموزاندانش ناسب با سنتمصادقانه، ولی را  مربوط به بیماری و شرایط حاصل از آن اطالعات تشویق کنید.

های خود را بگیرند و کالسیو اذیت همقلدری جلوی چطور هایشان باشند و کالسیحامی همآموزان یاد بدهید چگونه به دانش

شان )به درستی و سالمتحمایت از تنموجود برای منابع  از معلمان که دیحاصل کن نانیاطمدر مقابل آن واکنش نشان دهند. 

همکار با  یاجتماع  انکارمدد یا مربیان بهداشت مدارس همکاری با. هستند اجتماعی( آگاه-خصوص در حوزه حمایت روانی

 .دیکن اقدام استرس و اضطراب، عالئمدارای  کارکنان و انآموزدانشاز  تیو حما ییشناسا یبرا ه،مدرس
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 دیکن  تیحما  ریپذ  بیآس  یهاگروه  از

 که تا کنون اساسی خدمات ارائه  تداوماز  ،ارائه دهنده خدمات به مدارس()یا هر گونه  اجتماعیخدمات  با نظام ارائه همکاریبا 

، اطمینان ویژهبرای کودکان با نیازهای    انواع برنامه درمانییا    ،تغذیه  ، برنامهسالمتاز جمله غربالگری    گرفت،میانجام  در مدارس  

های به بر گروه یا تاثیرات ثانویه آن این بیماری جدی پیامدهای کودکان دارای معلولیت، وخاص نیازهای به  حاصل کنید.

مراقبت از فرد مسئولیت  به وجود آورد )مثال  دختران    یبرا  یخاص  شرایطاست    ممکنوضعیت    این  .  ، توجه کنیدشدهراندهحاشیه 

ها را آنو  (بگیرندء استفاده قرار ، مورد سومدرسه هستند خانه و زمانی که خارج ازیا ها گذاشته شود بر عهده آن بیمار در خانه

را مورد بررسی قرار    یمواردچنین  توجه کنید و  آموزان  شرایط دانش  احتمالی  ات. به این تغییر بیشتری قرار دهد  خطر  در معرض

 .و در صورت نیاز، اقدامات حمایتی ترتیب دهید دهید

 

 

 :چک لیست برای مدیران، معلمان و کارکنان مدرسه

شیوه درست انجام آن را به را ترویج دهید و  بهداشت کنندهتقویترفتارهای دیگر و  هادستمداوم شستشوی  .1

. شان را اصالح کنیدهای احتمالیبدفهمیرا در این باره بسنجید و   آموزاندانش  فهم و درک  آموزان نشان دهید.دانش

 .اطمینان حاصل کنید، تمیز و جداگانه برای دختران و پسران کافی، های بهداشتیاز وجود سرویس

o  گروه سنیهر  برای مناسب هایروشویی  درآب و صابون به رسی اطمینان از دست 

o  ثانیه( 20)حداقل  دستمرتب و کامل شستشوی به تشویق 

o ها، راهروها و نزدیک درهای خروجی ها، کالسدر دستشوییبه اندازه کافی  دست    قراردادن ضدعفونی کننده

 )در صورت امکان(

o  دختران و پسران مخصوص های تمیز و جداگانه دستشوییهای بهداشتی و وجود سرویساطمینان از 

به ویژه  های بهداشتی،ها و سرویسآبخوری ها و به خصوص کالسمدرسه،  و ضدعفونی کردن ساختماننظافت  .2

، پنجره های در و  هگیر، لوازم ورزشی، دستخوریها، میزهای ناهار)نردهشوند  میسطوحی که  توسط افراد زیادی لمس  

  (و غیره کمک آموزشی ابزار، هابازیاسباب 

o برابر با  %0.5سدیم    استفاده از هیپوکلریت( ppm 5000برای ضدعفونی سطوح و الکل )  برای   %70  یکاتیل

 کوچک و اطمینان از داشتن تجهیزات مناسب برای کارکنان بخش نظافت وسایل ضدعفونی 

دستگاه تهویه هوا از )بازکردن پنجره ها، استفاده  دهدهوایی اجازه میو، اگر شرایط آب افزایش تهویه و گردش هوا .3

 و غیره( ،وجوددرصورت 

 را تشویق کنند. بهداشت تنفسی رعایت و  هادستشسشتوی صحیح هایی که پوسترنصب  .4

 ها زباله و ایمن روزانهتخلیه اطمینان از  .5
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 اعضای جامعه دیگر و هاسرپرست ،والدین .4

 اقدامات کلیدیپیامها و 

دانیم که آن بر روی کودکان هستیم. میتاثیر ویروسی جدید است و ما هنوز درحال یادگیری درباره  ناشی از کرونا بیماری

بسیار  کرونا بیماریوجود دارد اما تاکنون موارد گزارش شده از ابتالی کودکان به  این بیماریاحتمال ابتالی هرگروه سنی به 

ای پزشکی مشکالت زمینه درمیان سالمندان و افراد دارای  بیماریمیر ناشی از این ومرگکنون بیشتر موارد اندک بوده است. تا

 .بوده است

 

 اطالعات به روز و موثق داشته باشید

آن،  انتقالانتقال و چگونگی جلوگیری از ، عوارض مربوطه، راههای درباره بیماری کرونا شامل عالئم بیماریپایه اطالعات از 

یونیسف، سازمان بهداشت جهانی  مانند یمنابع معتبر به کرونا برای داشتن اطالعات به روز درباره بیماری. آگاهی داشته باشید

در یا شوند شایعاتی که دهان به دهان نقل می/نادرستاطالعات  نسبت به. کشور خود رجوع کنید وزارت بهداشتهای توصیه و 

 باشید.ند، هشیار فضای مجازی پخش می شو

 

 فرزند خود تشخیص دهیددر  را  )سرفه، تب، تنگی نفس(    کرونابیماری  عالئم  

بگیرید مشاوره پزشکی    ،خدمات درمانی  گاندهندارائهیا    تماس با مراکز بهداشتبرقراری    باابتدا  در صورت مشاهده عالئم بیماری،  

از جمله سرفه یا تب  کرونابیماری کودک خود را به آنجا ببرید. به یاد داشته باشید که عالئم  ،ایشانو سپس درصورت توصیه 

نگه  در منزل رااو  . اگر کودک شما بیمار است،هستندکه بیشتر رایج  ،تواند شبیه به آنفلونزا یا سرماخوردگی عادی باشدمی

و   یخواندن  مطالبکه  اطالع دهید. درخواست کنید  به مدرسه  را    شابیماری  و عالئمفرزندتان  غیبت  ؛ و به مدرسه نفرستیددارید  

جمالتی ساده به با  خود ادامه دهد.های درسبتواند از خانه به یادگیری  فرزندتانتا رای شما ارسال کنند را بتکالیف درسی 

 . است و جای نگرانی نیست یتامندر اطمینان دهید که او رخ داده و به اتفاقی خود توضیح دهید چه فرزند 

 

 دیبفرست  مدرسهفرزندتان سالم است، او را به    اگر

 ای اخطاریه  یا عمومی یبهداشتتوصیه  مگر اینکه   ؛به مدرسه برودشما هیچ عالمتی مانند تب یا سرفه ندارد بهتر است فرزند  اگر  

 باشد. منتشر شده مدرسه حضور در عدم درخصوص 

ی هاجا و چه دردر مدرسه )چه  را تنفسی ها و بهداشتدست بهداشترعایت ، به آنها کودکان به مدرسهنفرستادن به جای 

سرفه یا پوشاندن دهان و بینی هنگام (، دستورالعمل زیر) هادست مرتب شستشوی عنوان مثال نحوه به ؛آموزش بدهید (دیگر

ها، چشمدست نزدن به  و   ،سرپوشیده و دردارو سپس دورانداختن دستمال در سطل زباله    ،شدهخم    آرنجبا   عطسه با دستمال یا

 . دستها کاماًل شسته نشده باشنددهان و بینی درصورتی که 

 

 :دستهاصحیح و کامل  شستشوی  

 کنیدزیر شیر خیس  اها ردستشیر آب را باز کنید و قدم اول : 
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 هایتان به خوبی به صابون آغشته شود دستها صابون بزنید تا قدم دوم : به میزان کافی به دست

 بمالید.کف  ثانیه 20حداقل  برای ،هاو زیر ناخن هاها، بین انگشتپشت دست  ازجمله ها،تدستمام سطوح به : قدم سوم

 کامل بشویید. آب ها را زیر شیر دستقدم چهارم: 

 خشک کن برقی خشک کنید.یکبار مصرف یا دستمال/حوله با پارچه خشک و تمیز،  ها راقدم پنجم: دست

 

 یا عطسه، رفتن به بینی، سرفهفین کردن به خصوص قبل و بعد از غذا، بعد از ، بشویید بارها در طول روزدستهای خود را 

. درصورت عدم دسترسی به هستند ح کثیفووض هایتان بهکه دستدیگری  زمان و هر سرویس بهداشتی استفاده از /دستشویی

، همیشه  کثیف هستندوضوح  اگر دست ها به  .  کنید  استفادهالکل    %60  حداقل  ضدعفونی  ژل  یاهای الکلی  از محلول   ،آب و صابون

 .بشوییدآب و صابون  ها را باآن 

 

 خود غلبه کند  استرسفرزندتان کمک کنید تا بر  به  

ادراری، سردرد و خواب، شب ترایج شامل مشکال هایواکنشپاسخ دهند. به استرس کودکان ممکن است به صورتهای متفاوتی 

به صورت های کودکان . به واکنشاست خشم، وابستگی بیش ازحد یا ترس از تنها ماندن، گیریو گوشه انزوا، اضطرابدرد، دل 

های آنان است. به نگرانیو طبیعی ها عادی شرایط غیرطبیعی این واکنش توضیح دهید که درپاسخ دهید و به آنان  گرانهحمایت

ها اطمینان دهید که در امنیت هستند به طور مداوم به آن   به آنها محبت کرده و  ،شان وقت بگذاریدگوش دهید و برای آرام کردن 

 کنید.و تمجید آنها تعریف رفتار و از 

به  ،روزمرههای و فعالیتها برنامه )روتین( نظم و ترتیبایجاد کنید.  و استراحت های بازیان فرصتدرصورت امکان برای کودک

. درباره کمک کنیدجدید  هایروتین گیریها به شکلبه آن  یاو  امکان حفظ کنیددر حد  را یدنپیش از خواب برنامه خصوص

ها آنکه  ی  هایکار  در توضیحگذرد و چه میکه   به او بگویید ؛به او بدهید فرزندتانسنی  با گروه  ناسب  تاطالعات م،  آنچه رخ داده

بخش و با لحنی اطمینان . شفاف بزنید واضح و ، مثالخود و دیگران از ابتال به بیماری انجام دهد از تواند برای محافظتمی

 .بدهیداطالعات فرزندتان  رخ دهد، بهچه ممکن است در ادامه درباره آنکننده دلگرم

 

به  تو» :بگوییدبه او توانید شما می، یا بیمارستان است منزل کند و دراحساس بیماری میشما  خردسال فرزندطور مثال، اگر به

 سخت یلیخ یگاه نمودیم. هترامن بهتر و دوستات همخودت و  یبرا هم ینطوریاکه  ینوبم مارستانیب /نهوخ دیبا خاطر نیا

 همتا  م،یبد انجام رو درست کار و میکن عمل هاهیتوص به دیباما  یول شه،یم (کنندهخسته ایترسناک  یحت وقتا یبعض دی)شا

 «.هگردیبرم یبه حالت عاد یبه زود یهمه چ .بمونن سالم گرانید هم و نوخودم

 

 اعضای جامعه دیگر  و  هاسرپرستچک لیست برای والدین/  

 ؛نفرستیدمدرسه اگر بیمار است، او را به و  را پایش کنید فرزندتانسالمتی  .1

 .ها باشیدآن  الگویدر این زمینه، تان آموزش دهید و به فرزندصحیح را اقدامات بهداشتی  .2

o  ژل ضدعفونی از  ،. درصورت عدم دسترسی به آب و صابونبشوییدبا صابون و آب تمیز  یتان راهادستبه تناوب

 .بشویید ، حتماً با آب و صابونکثیف هستندوضوح ها به دست اگر .کنیداستفاده الکل  %60با حداقل 

o  ًپاکیزه بهداشتی را  هایسرویس /هاو دستشویی اندازه کافی در منزل داشته باشید بهآب آشامیدنی تمیز حتما

 .دارید نگه
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o اطمینان حاصل کنید. ها،ایمن زباله آوری و به دورانداختنجمع  از 

o  دهان و ، هاچشم، صورتبه و از دست زدن تان استفاده کنید یا آرنج خم شدهاز دستمال سرفه عطسه و هنگام

 .اجتناب کنیدخود  بینی

داشته  ادی. به و احساساتش را بروز دهد. شما و یا معلمش مطرح کندهایش را با فرزندتان را ترغیب کنید که سوال .3

 .دیدرک کن او را و دیصبور باش ؛باشد داشته استرس به یمتفاوت یهاواکنش است ممکن شما فرزندکه  دیباش

 ی ادآوری انآموزدانش بهها جلوگیری کنید. بین بچهزنی اطالعات درست و واقعی، از ایجاد فضای برچسب با تکیه بر  .4

 .باشندمهربان  و مالحظهبا گریکدینسبت به  که دیکن

مدرسه در راستای حفظ   توانید از اقداماتبپرسید چطور میو کنید با مدرسه هماهنگ  بیشتر برای دریافت اطالعات .5

 .و غیره( اولیا و مربیان انجمن )ازطریق پشتیبانی کنید  آموزاندانش ایمنی سالمت و
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  ان و کودکانآموزدانش .5

از جمله )اطالعات پایه  و بفهمند بدانندمتناسب با سن خود،  راکرونا بیماری  به مربوطپایه ودکان و نوجوانان باید اطالعات ک

منابع معتبر از جمله یونیسف، با مراجعه به . بیماری( از انتقال پیشگیریانتقال و چگونگی نحوه ، عوارض آن، بیماری عالئم

اطالعات  نسبت به. ، آگاهی خود را درباره بیماری به روز کنیدکشور خود وزارت بهداشتهای توصیه سازمان بهداشت جهانی و 

 .هشیار باشیددر فضای مجازی پخش می شوند، یا شوند شایعاتی که دهان به دهان نقل می/نادرست

 

 کودکانان و  آموزدانشچک لیست برای  

. بدان که تنها ه باشیاست که احساس ناراحتی، نگرانی، سردرگمی، ترس یا خشم داشت طبیعی ،موقعیتیچنین در  .1

با صحبت کردن درباره . ت(هاییا معلم یکی از والدینمثالً ) صحبت کن ،یدار اعتمادبه او نیستی و با کسی که 

 .داشته باشیات ودت و مدرسهو ایمنی خحفظ سالمت  دربیشتری  نقشتوانی احساساتی که داری، می

o از منابع و  یاد بگیریدرباره این بیماری به خودت فرصت بده ، را مطرح کنی که در ذهن داری تسواال

 .معتبر اطالعات دریافت کنی

 کن محافظتو دیگران  تاز خود .2

o بشوی.ثانیه  20 به مدتبا آب و صابون مرتباً های خود را دست  

o  یبه صورت خود دست نزنکه به یاد داشته باش. 

o نکن. استفاده به صورت مشترک ، غذا و نوشیدنی خود را با دیگرانبشقاب و قاشق و چنگال، لیوان 

 باش. شرویو جامعه پ  اتخانوداه ،اتمدرسه ،تخودسالمت  حفظ در .3

o  کودکان کم با خصوص بهو  ت،را با خانواده و دوستان گیرییاد می از بیماری پیشگیریآنچه درباره

 به اشتراک بگذار. از خودت، ترسن

o   ها، شستشوی دست   و  آرنج خوددستمال یا  جمله سرفه یا عطسه کردن در    از  بهداشتیرعایت نکات  در

 .خانواده ترو سال خصوص برای اعضای کم سنبهالگو باش، 

به این خاطر اذیت   و کسی رانسبت نده    های مرتبط با بیماریبرچسب   ،دیگری  هرکسیا  و    تدوستان  و  هاکالسیهمبه   .4

یا جنسیت توانایی  وضعیت   ،قومیت، سن،  جغرافیایی  هایمرزبه  به هیچ عنوان  ویروس  این  به یاد داشته باش که   ؛نکن

 .نداردفرد ربطی 

خانه  در که درخواست کنبگو و ست خود سرپردیگر اعضای خانواده یا  یا به والدین ،کنیاگر احساس بیماری می .5

 بمانی.
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 )مقاطع تحصیلی مختلف( مختلف سنی  هایگروهمتناسب با    و سالمت  موزش بهداشتآ

برای تالش در  هاو مشارکت دادن آن  مختلفای سنی هان گروهآموزدانش درگیر کردن ی برایهایپیشنهاددر این بخش، 

نیازهای خاص کودکان   بر اساسباید    ی پیشنهاد شده،هافعالیت.  شودارائه میها  ویروسو دیگر    کرونابیماری  انتشار  از  جلوگیری  

 .شود سازیسازی و بومیمتناسب، جنسیت و غیره( هاتوانایی)زبان، 

 

 یدبستانشیپ  دوره

 ، تمرکز کنید؛هادست  مداوم  یشستشو  وخمیده    آرنجداخل و عطسه    سرفهاز جمله    صحیح،  یبهداشت  یرفتارهاتمرین  بر    •

را از اول تا آخر یک شعر کودکانه  ها یاد دهید که همزمانبه بچه ،هیثان 20حداقلها به مدت شستن دست برای تمرین  •

 د.نبخوان

o   تر این کار تمرین گروهی را راحت   را با ژل ضدعفونی انجام دهند.  یشانهاتوانند تمرین شستشوی دستمیکودکان

 کند. تر میو قابل انجام

 و به موقع مرتبکه  انیکودکبر این اساس، از  و توافق کنید هادست شستن دفعات ثبت  یبراای شیوه رویها با بچه •

 .شویند، قدردانی کنیدهایشان را میدست

 (تب سرفه،)عطسه،  یماریب عالئمها درباره نمایش به بچهبا اجرای  عروسک معمولی،یا  نمایشی استفاده از عروسک با •

 احساس درد، شکمسردرد، مثال ) اندکردند بیمار شده احساسخودشان  ها نشان بدهید اگرچنین به آن . همآموزش دهید

کمک کنند از او مراقبت کنند و  طورچ ،شدبیمار  شاندر نزدیکیفردی  اگر و چه کنند ،(داشتند مفرط یخستگ ای داغی

 (.منیا یمراقبت یو رفتارها ی)دلسوز آرام باشد

تمرینات ورزشی مثل  ها بخواهیداز آن برای این کار می توانید  ؛بنشانید گریکدیاز  بیشتری فاصله بارا  کودکان •

و با یکدیگر  شودحفظ می دوستانشاناز  یکاف فاصلهب تیبدین تر را انجام دهند. «زدن الیا »ب بازوهاباز کردن 

 .فیزیکی نخواهند داشتتماس 

 

 دوره ابتدایی

دادن را با  هاآن ؛ ولیدیده پاسخ پرسند،ی که میبه سواالت شانسنبا متناسب  وگوش دهید کودکان  هایینگرانحتماً به  •

 یمتفاوت یهادرباره واکنشها با آن. ابراز کنندرا  احساساتشانکه  رغیب کنیدت را هاآن . دینکن جیگ ،حد از شیب اطالعات

 ط یشرا به یک طبیعی ییهاواکنشهمه  هانیا که دیده حیو توض دیکن صحبت ،کنندتجربه در درونشان است  ممکنکه 

 .است و غیرعادی یعیرطبیغ 

و این اقدامات را به  انجام دهند و مهمی ادیز هایکار ،گرانید و خودایمنی  حفظ یبرا توانندیمکه کودکان  دیکن دیتاک •

 ها یاد بدهید:آن 
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o   به زبان ساده و قابل توانند انجام دهند،  ، به عنوان یکی از اقدامات مهمی که میراگیری اجتماعی«  »فاصلهمفهوم

 نداشتن تماس فیزیکی، جمعیت حضور در از پرهیز )دورتر ایستادن از دوستان،  ها معرفی کنیدفهم به آن

 و غیره.( ،دیگران غیرضروری با

o و سرفه    و  عطسه زمان  در  آرنج  کردن خم  با  دهان و  بینی  پوشاندناز جمله    ،صحیحرفتارهای بهداشتی  رعایت    بر

 توانند انجام دهند، تاکید کنید.، به عنوان یکی از اقدامات مهمی که میهادست  مکرر شستشوی

 

یک را درک کنند. با استفاده از  آنکنترل های شیوه و  پیشگیری از بیماریدرباره  پایه میمفاه دیکودکان کمک کن به •

 یبطر در یرنگ آب ختنیر با مثال طوربه. یابدچطور انتشار می که میکروب و ویروس دیده نشان هابه آن یعمل فعالیت

توانند پخش آب تا چه اندازه میکوچک  قطرات کرد که مشاهدهتوان ، میدیسف کاغذ یرو اسپری کردن آن و داری اسپر

  .شوند

 .است مهم ،هیثان 20 به مدت صابون و آب با ها دست شستن چرا که عملی به کودکان نشان دهید یک فعالیتبا  •

o  ببینند  و با آب بشویندفقط  دستان خود را ان بریزید و از آنها بخواهیدآموزدانشمقدار کمی اکلیل در دستان

ها را با آب و ثانیه دست 20سپس از آنها بخواهید برای  .ماندها همچنان روی دستشان باقی میاکلیلچقدر از 

 و نتیجه را مقایسه کنند. صابون بشویند

حی و رفتارهای اصال  ردهتحلیل کشناسایی و    در متن  راافراد  رفتارهای پرخطر    را بخوانند و  نیان بخواهید تا متآموزدانشاز   •

 .ندپیشنهاد کن

o رادهانش  یو با دست جلو کندمی. او عطسه دیآیبه مدرسه م ،یسرماخوردگ وجود با »معلمی :مثال رایب 

به کالس  تدریس یبرابعد و  کندیمدستانش را با دستمال پاک  سپس ،دهدیمبا همکارش دست  او. ردیگیم

 ؟کنیدرفتارهای جایگزینی را به معلم پیشنهاد می چهیک از رفتارهای معلم پرخطر بود؟ کدام «.رودیم

 

 دوره اول متوسطه

 

 و به سواالتشان پاسخ دهید.گوش کنید ان آموزدانشهای نگرانیحتماً به  •

و این اقدامات را  انجام دهند و مهمی ادیز هایکار ،گرانید و خودایمنی  حفظ یبرا توانندیم آموزاندانشکه  دیکن دیتاک •

 بدهید: آموزشها به آن 

o  ها معرفی توانند انجام دهند، به آنگیری اجتماعی« را، به عنوان یکی از اقدامات مهمی که می»فاصلهمفهوم

 .کنید

o سرفه و  و عطسه  زمان در آرنج کردن خم با دهان و بینی از جمله پوشاندنصحیح، رفتارهای بهداشتی رعایت  بر

 توانند انجام دهند، تاکید کنید.، به عنوان یکی از اقدامات مهمی که میهادست  مکرر شستشوی

o یاد بدهند و در رعایت خانواده خود را به  صحیحتوانند رفتارهای بهداشتی ان یادآوری کنید که میآموزدانشه ب

 این اصول، الگو باشند. 

 .واکنش نشان دهندچنین رفتارهایی نسبت به و  را بگیرند زنیبرچسب  جلوی کنید ان را تشویقآموزدانش •
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o  که توضیح دهید. صحبت کنید ها، با آنتجربه کنند در این شرایط که ممکن است یهای متفاوتواکنشدرباره 

و آنها را به ابراز احساسات  هستند.عادی و غیر موقعیت غیرطبیعیبه یک  یی طبیعیهاالعملعکس ها همهاین

 کنید.برای انتقال احساساتشان ترغیب ارتباط برقراری 

 

 اطالعات  جیترو به نهفعاال دیبخواهآنها  از راستا، نیا در. دیکن تیتقوو آن را  دیبشناس ت ی رسم به را انآموزدانش تیعامل •

 . کنند کمک یعموم بهداشت حفظ و یماریب درباره حیصح

o از و    کنند  هیته  درست،  اطالعات  جیترو  یبرا «یعموم  یهاه یاطالع »  شانخود  وهیبه ش  تا  دیبخواه  انآموزدانش  از 

 .کنند پخشپوستر  شکل به ای مدرسه یرسان اطالع یهاکانال قیطر

 

 . برای مثال:بگنجانید یرسد موضوعات سایر طرح درسمحتوای آموزش سالمت را در   •

o  زدن بپردازید واکسنانتقال بیماری و اهمیت های شیوه، هامطالعه ویروسبه د یتوانمی «علوم»درس در . 

o   بهداشت ی  هاسیاستتکامل    سیر  و  هابیماری گیری  همهتاریخچه    بررسی  هبد  یتوانمی  «اجتماعیعلوم  »درس  در

 .بپردازید عمومی، ایمنیو 

o دیتوانمی  (،باشد  گرید  یدرس  موضوع  کیاز    یبخش  کشورها  یبرخ  در  است  ممکن)که    «ایرسانه   سواد»  در درس 

قابلیت برقراری ارتباط ، با  نقاد  و سازندگانی  به متفکرانفراهم کنید تا بتوانند    آموزانای برای توانمندی دانشزمینه 

 .تبدیل شوند و کنشگر شهروندانی فعال، و در نهایت موثر

 

 متوسطه  دوم  دوره

 .دیدهمی پاسخ سواالتشان به و کنیدمیگوش   انآموزدانش یهاینگرانخوبی به به  اطمینان حاصل کنید که •

و این اقدامات را  انجام دهند و مهمی ادیز هایکار ،گرانید و خودایمنی  حفظ یبرا توانندیم آموزاندانشکه  دیکن دیتاک •

 ها آموزش بدهید:به آن 

o  ها معرفی توانند انجام دهند، به آنمیگیری اجتماعی« را، به عنوان یکی از اقدامات مهمی که »فاصلهمفهوم

 کنید.

o سرفه و  و عطسه  زمان در آرنج کردن خم با دهان و بینی از جمله پوشاندنصحیح، رفتارهای بهداشتی رعایت  بر

 توانند انجام دهند، تاکید کنید.، به عنوان یکی از اقدامات مهمی که میهادست  مکرر شستشوی

o یاد بدهند و در رعایت خانواده خود صحیح را به توانند رفتارهای بهداشتی ه میان یادآوری کنید کآموزدانشه ب

 این اصول، الگو باشند. 

 زنی را بگیرند و نسبت به چنین رفتارهایی واکنش نشان دهند.جلوی برچسب  کنید ان را تشویقآموزدانش •

o که توضیح دهید. صحبت کنید ها، با آنتجربه کنند در این شرایط که ممکن است یهای متفاوتدرباره واکنش 

آنها را به ابراز احساسات و  هستند.عادی و غیر موقعیت غیرطبیعیبه یک  یی طبیعیهاالعملعکس ها همهاین

 کنید.برای انتقال احساساتشان ترغیب برقراری ارتباط 
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 اطالعات  فعاالنه به ترویج دیبخواهآنها  از در این راستا،را به رسمیت بشناسید و آن را تقویت کنید.  انآموزدانشعاملیت  •

 کمک کنند.  یعموم بهداشت درباره بیماری و حفظ حیصح

o کنند  هیته  برای ترویج اطالعات درست،  «یعموم  یهاه یاطالع »  خودشان  به شیوه   تا  دیبخواه  آموزاندانش  از 

ها را ، آن)در صورت دسترسی( تلویزیونی محلیحتی های رادیویی یا اجتماعی، برنامه هایشبکه قیطر ازو 

 .کنند پخش

 محتوای آموزش سالمت را در طرح درس سایر موضوعات درسی بگنجانید. برای مثال: •

o  زدن بپردازید انتقال بیماری و اهمیت واکسنهای ، شیوههامطالعه ویروستوانید به می «علوم»در درس . 

o  تمرکز ها آنپیامدهای ثانویه  و هابیماریگیری همهتاریخچه  بررسی ربتوانید می «اجتماعیعلوم »در درس

تواند بر ارتقای  میدر چنین شرایطی، اتخاذشده  عمومی هایسیاست  چگونه به این موضوع بپردازید کهو  کنید

 بگذارد.رواداری و همبستگی اجتماعی اثر 

o   د یتوانمی  « )که ممکن است در برخی کشورها بخشی از یک موضوع درسی دیگر باشد(،ایرسانه   سواد»  درسدر

قابلیت برقراری ارتباط نقاد، با    و سازندگانی  به متفکرانفراهم کنید تا بتوانند    آموزانای برای توانمندی دانشزمینه 

 .تبدیل شوند و کنشگر شهروندانی فعال، و در نهایت موثر

  

 

 تشکر  و  ریتقد

یونیسف   یکرونابیماری  آموزش یونیسف در نیویورک(، با پشتیبانی فنی اعضای دبیرخانه  بخش  )  توسط لیزا بندر  دستورالعملاین  

. است شده نوشته ،از کودک حمایتو  WASH  ،C4D هایبخش همکاری)کارلوس ناوارو کلورادو، مایا آری و هوگو رازوری( و 

لی آن الن )یونیسف ویتنام(، سرینامید نیامکو )یونیسف مغولستان(، دکتر ماریا ،  (EAPROیونیسف  پایزیک )تشکر خاص از میدا  

احمر( برای همکاری  هالل  و سرخ صلیب المللیبین  فدراسیون IFRC) دی ون کرکهو )سازمان بهداشت جهانی( و گودلون ایمار

 نزدیکشان.

 

 :سندهیبا نو  تماس  اطالعات

 لیزا بندر

 در بحران آموزش 

 یونیسف نیویورک

glbender@unicef.or   
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