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بررسیدالیلاهمیت استفادهازماسکدرروزهایبازگشتهمهگیریکووید19؛

تأکید بر استفاده مسئوالن از ماسک
پیشترمقاماتمختلفدرطولماههای گذشتهاستفادهاز
ماسکصورتراغیرالزممیدانستندوحتیدرتوصیهنامههای
پیشینسازمانجهانیبهداشت،فقطبیمارانمبتالبه کرونا
ومراقبانونزدیکانآنهابهاستفادهاز ماسکتوصیهشده
بودند اما در شرایط حال حاضر ،پژوهشها نشان میدهد،
باپوشاندندهانوبینی،مسافتی کههوایبازدممیتواند
طی کند ،تا  ۹۰درصد کاهش مییابد .ازآنجا که هوای بازدم
میتواند حاوی ذرات ریز آب (از مایعات دهان و بینی)
باشد که برخی از آنها ممکن است حامل ویروس باشند،
پوشیدنروبندازهرنوعیمیتوانددر کاهششیوع کووید۱۹
مفید واقع شود.
گ کنگ
نتایجاینمطالعاتمبتنیبرشواهدیاست کهازهن 
به دست آمده و گفته میشود که کاهش شیوع ویروس در
گ کنگ به خاطر استفاده گسترده از ماسک بوده اما در
هن 
کشورما،وضعیت کمیمتفاوتاستوافزایشآمارمبتالیان
وبهتبعآنباال رفتنشمار جانباختگاننشاناز آندارد که
شهرونداندر رعایتپروتکلهایبهداشتی کوتاهی کردهو
ی گیرند .ماسک زدن
دیگر همانند سابق ،کرونا را جدی نم 
یکی از مواردی است که به گفته ایرج حریرچی ،معاون وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا  85درصد احتمال
ی کند .اما گذری در سطح شهر نشان
انتقال ویروس را کم م 
از آن دارد که بسیاری از مردم به بهانههای مختلف از آن
ی کنند.
استفاده نم 
این مسئله آنقدر مهم است که شنبه گذشته رهبر انقالب

اسالمی در ارتباط تصویری با رئیس قوه قضائیه و مسئوالن
قضائی در خالل صحبتهایشان به موضوع کرونا نیز اشاره
و بر استفاده همگانی از ماسک تأ کید کردند و با ابراز گالیه
از اینکه در مقابله با کرونا آن حرکت گذشته از سوی برخی از
مردم و برخی از مسئولین سست شده ،گفتند« :ا گر اطراف
ً
من هم دو یا سه نفر باشند بنده هم حتما ماسک میزنم
کمااینکهمیزنم.درمواردی،وقتیمسئولدولتیدراجتماعی
ماسک نمیزند آن جوان نیز تشویق میشود که نزند».
ایشان بیتوجهی به استفاده از ماسک را ازجمله علتهای
افزایش آمار جانباختگان ناشی از کرونا در کشور دانستند و
عنوان کردند«:نتیجهایناتفاقاتهمینمیشود کهبعداز
ن که تلفات ما دورقمی شده بود و به حدود سیوچند نفر
آ 
رسیده بود ،حاال رسیده به صد و سیوچند نفر؛ این انسان
ی کند .حدود یک ماه ،یکماهونیم قبل ،در
را غصهدار م 
آمارهایی که به ما دادند ،از بعضی از استانها نام آوردند که
در آنها هیچ تلفاتی نبوده ،بنده واقعا از ته دل خوشحال
شدم،خداراشکر کردم کهالحمدهللاینتعداداستانهایی
هستند که در آنها هیچ تلفاتی وجود نداشته؛ حاال همین
اخیرا ،یعنی چند روز قبل از این گزارشی به من دادند ،دیدم
بعضیاز هماناستانهایی کهآنروز در گزارشبود کههیچ
تلفات نداشتند تلفات متعددی در آنها گزارش کردهاند؛
انسان غصهاش میشود ،خب نباید این کار را بکنیم ،باید
مالحظه کنیم،بایدمراقبتبکنیم؛هممردممراقبت کنند،
هم مسئولین مراقبت کنند».

ماسکاجباریدرماندردکرونا
ی|
| گروه اجتماعی -زهره سادات موسو 
ی گویند،استفادهاز ماسکمیتواند«بهطور قابلتوجهی»برریسکانتقالویروستأثیرگذار
م 
باشد و حتی میزان ابتال را تا یکپنجم کاهش دهد ،سازمان جهانی بهداشت هم در دستورالعمل
تازهای که جمعه  16خردادماه منتشر کرده ،از دولتها خواسته تا استفاده از ماسک صورت را در

محیطهای عمومی اجباری کنند .بنا به توصیهنامه جدید این سازمان و بر اساس اطالعات تازه
ک «سدی بر سر راه قطرات بالقوه عفونی» است .در ایران هم بر اساس مصوبه
به دست آمده ،ماس 
ستاد ملی مبارزه با کرونا ،از  ۱۵تیرماه استفاده از ماسک در مکانهای سرپوشیده و پرجمعیت
اجباری شده است.
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 40درصد میگویند ،نفس کشیدن با ماسک سخت است
حال با این وصف باید پرسید :چرا در شرایطی که وضعیت شهرهای بزرگ ،قرمز است و بسیاری از نقاطی که پیشتر سفید
ی کنند؟بیتردیداینمیزانسهلانگاریو کمتوجهی
بودهاند،بهقرمز،تغییروضعیتدادهاند،مردماز ماسکاستفادهنم 
مردم شرایط را بدتر خواهد کرد .بر همین اساس و به دنبال کشف علت ماسک نزدن مردم ،روابط عمومی سازمان نظام
پزشکی یک نظرسنجی در روز  28خرداد در کانال خود برگزار کرد که با استقبال مخاطبان روبهرو شد .در این نظرسنجی و
ت کنندگان علت این مسئله را
از میان چندگزینهای که به دالیل عدم استفاده از ماسک اشاره شده بود 40 ،درصد از شرک 
سختی در نفس کشیدن حین استفاده اعالم کرده بودند 36 ،درصد هنوز به تأثیر آن در پیشگیری از کرونا آ گاهی نداشتند
و  24درصد ،نبود سیاست یکنواخت در برنامههای مختلف صداوسیما برای کاربرد ماسک (مهمانان و مجریان) را در عدم
پیروی از این پروتکل بهداشتی دخیل دانسته بودند.
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با ماسک یا بیماسک زیر پوست شهر
اینروزهادرخیابان کهچرخمیزنیم،بامسائلجالبتوجهی
در مورد ماسک زدن یا نزدن روبهرو میشویم ،نمونهاش
پیرمرد دستفروش مقابل ایستگاه دروازه دولت است که
دستمالیرابهدوردهانشمحکم گرهزدهاست.جلومیروم
ی گوید:
و علت پوشاندن دهانش را میپرسم .میخندد و م 
« ماسک دست سازه! مگه چه قد در میارم که بخوام پول
ماسکبدم».بعدیکشیشه کوچکالکلاز جیبش
درمیآورد و نشانمان میدهد .میپرسم
ی کنی پدر جان؟ محکم
چرا رعایت م 
و جدی دو بار می گوید « :حق
الناسه ،حقالناس »
کمی آنطرفتر خانم جوانی
به همر ا ه د ختر ش ا ز
مغازهای بیرون میآیند.
هیچ کدام ماسک ندارند،
علترامیپرسم.شانهباال
ی گویند:
میاندازند،بعدهمم 
« فکر نمی کنم خیلی تأثیر
داشته باشه! اون اوایل که
ی کردن چی شد؟
همه رعایت م 
کم شد؟ کم که نشد هیچی حاال
می گن کرونا وحشیترم شده» .
وارد مترو میشوم .جایی که استفاده از ماسک
اجباری است .خانمی در حال جروبحث با مأمور ورودی
مترو است .از بحثها تا حدودی متوجه ماجرا میشوم.
خانم اصرار دارد که بدون ماسک وارد مترو شود و از مأمور
تقاضا دارد همین یکبار چشمش را به روی ماجرا ببندد.
مأمور هم زیر بار نمیرود .این حجم از اصرار برایم جالب
است.جلومیروموازخانمعلتراجویامیشوم.بادلخوری
ی گوید :همیشه ماسک میزند ،در خانه هم کلی ماسک
م 
دارد اما این بار عجله داشته و یادش رفته ماسک را همراه
خود بیاورد .اآلن هم زورش میآید ،پول به ماسک جدید
بدهد .درنهایت با کلی غرغر میرود تا ماسکی تهیه کند .به
ی گوید:
سراغمأمورمیروم.حسابیعصبانیوشا کیاست.م 
«روزانهباچندینمورداینشکلیبایدسروکلهبزنیم.هزارجا
ي کننواونوقتزورشونمیادیهدونهماسک
پولخرجم 
بخرن.منممأمورمخب.اینجا کلیدوربینداره.تازهتواون
مترو کیپ تا کیپ آدم برا سالمتی خودشونه» .
ی گذرم ،داخل ایستگاه و مترو
از ورودی و مأمورانش که م 
افرادی را میبینیم که ماسک ندارند .افرادی که قطعا در

زمانورودوجلومأمورانماسکداشتهاندامابعدااز صورت
برداشتهاند تا راحتتر نفس بکشند! بعضیها را هم خودم
میبینم که کالفهماسکرااز صورتبرمیدارندودر کیفشان
ی گذارند .سراغ پسر جوانی میروم که چند دقیقه پیش
م 
ی گوید:
ماسکشراازصورتبرداشتهبود.علترامیپرسم.م 
« بابا گرمه! صورتم عرق می کنه و همش باید ماسک رو
بکشمپایینوعرقهاموپا ک کنم.اعصابآدمبههم
می ریزه ».پسر دیگری به میان صحبت ما
ی گوید«:نفسمنمیشهکشید.
میآیدوم 
میدونیمالزمهولیخداییشخیلی
ستمه » .بعد هم میخندد و
ادامهمیدهد«:تازهبیروناز
اینجاتوآفتاببخوایعینک
آفتابیهمبزنیعینهیوال
میشی.آقاتیپمونبههم
میخوره ».
آقایی حدودا  45ساله که
گویا مکالمات ما را شنیده،
ی گوید:
نزدیکمان میشود و م 
« برای سالمتی خودمونه .این
ماسکی کهزدمروخانممدرست کرده.
از ایناخونهزیادداریم.هربار میخوامبیام
بیرون دو تا میزارم تو کیفم .به خدا برا خودمونه.
داخل مترو رو ببین .همه تو صورت همه ان .از شما جوونا
بعیده .یه کم رعایت کنیم برا خودمون خوبه» .
از مترو بیرون میآیم .چرخی میزنم تا به پارکی مملو از
جمعیت میرسم .به سراغ چند پیرمرد میروم که دور هم
نشستهاند .بعضیهایشان ماسک دارند ولی تا روی چانه
پایین آوردهاند .بعضیها هم اصال ندارند .از ماسک نزدهها
علت را جویا میشوم .یکیشان می گوید « :اینجا که هوا
آزاده پدر جان .میزنم ولی جاهای سربسته مثل مترو و
اتوبوس و مغازه » .بعد ماسکش را از جیبش درمیآورد و
نشانم میدهد .دیگری می گوید « :بابا دو دقیقه میایم
بیروندلمونباز شه.تواین گرمااینماسکروبزنیم کهخفه
میشیم .تازه من نفس تنگی دارم .این ماسکا رو که میزنم
اصال نفسم بند میاد ».یکی از پیرمردها هم که ماسکش را
ی گوید « :آقا اومدیم اینجا روی
روی چانه گذاشته با خنده م 
ماه دوستان رو ببینم .با ماسک که نمیشه » .بعد همه با
هم میزنند زیر خنده.
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استفاده از ماسک تنها و مؤثرترین راه پیشگیری از کرونا
این سهل گیریها و بیتفاوتیها در شرایطی
است که کارشناسانبهداشتیبرسراینموضوع
اتفاقنظردارند کهدرحالحاضرباچرخشویروس
در سطح جامعه ،عادی شدن رفتارها و سست
شدن افراد در اجرای پروتکلهای بهداشتی،
میدان بیشتری برای جوالن این ویروس فراهم
میشود.برهمیناساس«مینومحرز»-عضوکمیته
علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،تنها و مؤثرترین
راهپیشگیریاز کرونارا«استفادهازماسک»اعالم
کردهواز شهروندانخواستههنگامخروجاز خانه
حتما از ماسک استفاده کنند.
حسینعرفانی-رئیسادارهمراقبتبیماریهای
وا گیروزارتبهداشتهمبهخبرگزاریبرنا گفته،
ی که ذرات تنفسی معموال عامل اصلی
«ازآنجای 
انتقال بیشتر میکروبها هستند ،تا حدود ۸۰
درصدوبیشتر،احتمالاینکهیکماسکمعمولی
پزشکی جلوی انتشار را بگیرد ،وجود دارد .ا گر
تشخیص قطعی شود و بیماری خطرنا ک باشد،

ی کنیمازماسکان۹۵-وان100-
آنوقتتوصیهم 
استفاده شود ».او در خصوص نحوه استفاده از
ماسک نیز عنوان کرده « ،هر کدام از ماسک ها
عمرمحدودیبرایاستفادهدارندوبایدتعویض
شوند.نمیتوانماسکراشستودوبارهاستفاده
کرد.نکتهمهم،شکلمعدومسازیاینماسکها
است که باید با رعایت نکات بهداشتی انجام
شود ».عباس فایضی ،متخصص آلرژی و عضو
هیئتعلمی دانشگاه جندیشاپور اهواز به
همشهری آنالین گفته « :ا گر فرد بیمار از ماسک
استفاده نکند ،با سرفه یا عطسه و حتی تنفس
معمولی ،ذرات آلوده به ویروس را تا حدود دو
ی کنداماا گراز ماسکاستفاده کند،
مترمنتشرم 
اینانتشار ویروسبهحداقلمیرسد.مشخص
نیست که انواع ماسکها دقیقا چند درصد جلو
ی گیرندامااستفادهبیمار
انتقالعفونت کرونارام 
از ماسک تا حد زیادی جلوی انتقال عفونت به
ی گیرد.
سایرین را م 
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گسترد هترین بازبینی انجا مشده بر مطالعاتی از سراسر
جهان در ژورنال پزشکی «لنست» حا کی از تأثیر قابلتوجه
فاصل ه گیری فیزیکی ،استفاده از ماسک و عینک محافظ بر
روند انتقال ویروس کرونای جدید است ،تا جایی که برخی
از پژوهشگران تأ کید دارند ،استفاده از ماسکهای ان۹۵-
میتواند تا  ۹۰درصد مانع از ورود ویروس جدید به سیستم
تنفسی افراد شود .یک بررسی مطالعاتی در چین و آمریکا که
نتایجآندر مجلهعلمی«ساینس»منتشرشدهنیزبهتأثیرات
ی کند.
زدنماسکپرداختهوبر کاراییاستفادهاز آنتأ کیدم 
در این بررسی طبق دادههای اپیدمیولوژی معلوم میشود
کشورهایی که خیلی زود استفاده از ماسک را اجباری کردند
مانند تایوان ،سنگاپور یا کره جنوبی خیلی بهتر توانستند
جلوی شیوع کرونا را بگیرند.
گ کنگنیزنشانمیدهد
یکمطالعهآزمایشگاهیاخیردرهن 
ماسکهامیتوانندازانتشارویروستوسط کسی کهآنرازده،
جلوگیری کنند.این گروهمطالعاتیافرادمبتالبهعالئمآنفلوآنزا
را موردمطالعه قرار دادند ،به این صورت که به نیمی از آنها
ماسکدادندونیمیدیگررابدونماسکرها کردند.سپسبه

در هفتههای اخیر نادیده گرفتن پروتکلهای بهداشتی از
سوی مردم در محیطهای عمومی و حضور غیرضروریشان
در این فضاها ،برگزاری مجالس عروسی و عزا و مهمانیهای
خانوادگی و در کل به فراموشی سپردن حضور کرونا ویروس،
صعودی شدن نمودار مبتالیان و قربانیان در کشور و سه
رقمیشدن آمار فوتیها را به دنبال داشته ،به گونهای که
حسن روحانی -رئیسجمهور روز یک شنبه (هشتم تیرماه)
در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ،با تأ کید بر اینکه
برای مقابله با کرونا همه باید اصول بهداشتی را رعایت کنند
و راه دوم نداریم ،بر این مسئله تأ کید کرده که «از  ۱۵تیرماه،
زدن ماسک در تمام محلهای تجمع الزامی میشود » .حال
باید دید اتخاذ چنین تصمیمی تا چه میزان قابل اجراست و آیا
میتوانبااعمالقانونمردمی کهتادیروزحتیباعلمبهضرورت
استفاده از ماسک ،به بهانههای مختلف از استفاده آن سر باز
میزدند را مجبور به رعایت و استفاده از آن کرد؟!
برهمیناساس،سیماساداتالری،سخنگویوزارتبهداشت
روز سهشنبه  10تیرماه در مورد اجرای مصوبه اجباری شدن
ماسک از  ۱۵تیرماه توضیح داده است « :این مصوبه جدید
است و حتما مکانیزمی برای اجرای آن در نظر گرفته میشود.
ممکن است افرادی را که ماسک ندارند در برخی اما کن راه
ندهند و حتما دستگاههای نظارتی هم در این مورد ورود

سنگبزرگنشانهنزدن؟
ورود دانش آموزان به مدرسه صورت می گیرد لذا طرح زوج و فرد اجرا میشود ،در
واقع ،آموزشوپرورش برای کاستن از بار کالسهای شلوغ چهل نفره در مواجهه با
همه گیری بیماری مرگبار کرونا  ،تصمیم بر برگزاری کالس ها در دو گروه زوج و فردی
دارد که قرار است دانش آموزان تنها سه روز در هفته  ،آنهم با ترسولرز  ،در رخساری
پوشیده از ماسک  ،مالقات معلمان خود را در مدرسه تجربه کنند.
بار آموزش در دیگر روزهای هفته بر عهده آن دسته از شبکههای اجتماعی است
که میبایست با مشارکت و راهبری آموزشوپرورش فعالیت خود را در عرصه فرآیند
دوسویه یاددهی -یادگیری آغاز کنند.
کار هنوز آغاز نشده ،اما و ا گرها با کلی سؤال بیجواب ،اذهان کنشگران را به خود
مشغول داشته است.
.1آیا با زوج و فرد شدن دانش آموزان ،دبیران نیز باید مانند آموزگاران تمامی  6روز
کاری هفته را در مدرسه حضور یابند؟
.2آیا ساعات موظف حضور معلمان در مدرسه تغییر کرده است ؟
.3آموزشوپرورشی کهدرسالتحصیلیجدیدبدونپیادهشدنطرحزوجوفردبا کمبود
 193هراز نفری معلم دستوپنجه نرم می کند چگونه میتواند در هضم این لقمه
بزرگ و سنگین از خود تابآوری نشان داده ،دوام بیاورد؟
.4آیا وزارت آموزشوپرورش توان پرداخت اینهمه اضافه تدریس تحمیل شده به
معلمان را از ناحیه این طرح ،آنهم بهموقع و بدون تأخیر دارد؟

می کنند .اولویت وزارت بهداشت برای مدیریت کرونا توجه
به پیشگیری است و این کار با زدن ماسک توسط همه مردم
امکانپذیر است .باید مردم را به استفاده از ماسک در اما کن
عمومی ترغیب کنیم .سیاست دولت نیز این است که همه
از ماسک استفاده کنند ،به وزارت صنعت هم ابالغ شده که
زمینه تولید ماسکهای ارزانقیمت را فراهم کند».
ٔ
درزمینهراهاندازی کمپینیباعنوان«من-ماسک-میزنم»
او
اظهار کرده است :در این کمپین همه مردم به استفاده از
ماسک ترغیب میشوند .ثابت شده که ماسک در پیشگیری
از کرونا مؤثر است.
باید کاری کنیم که مردم به استفاده از ماسک ترغیب شوند
و از آن استفاده کنند؛ به همین علت اینفوگرافیهایی برای
ترغیب مردم تهیه شده است و حتی کلیپهایی تهیه شده
که نحوه تولید ماسک خانگی را به مردم آموزش میدهد تا
همه مردم استفاده کنند .مردم باید باور کنند که این کار در
پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ۱۹و کرونا مؤثر است و ا گر
دو طرف استفاده کنند تا  ۹۵درصد در پیشگیری مؤثر است.
وقتیمیشودبیماری کووید۱۹را کهمیتواندبرایمردمو کادر
درمانی مشکالت زیاد و پیچیدهای ایجاد کند با یک ماسک
ساده و ارزان و شستن مداوم دست کنترل کرد ،چرا نباید از
این روش استفاده کرد».
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مدت۳۰دقیقهویروسهایی کهاز طریقتنفسوسرفهدر هوا
بودراجمعآوری کردند.نتایجاینتحقیقنشاندادماسکها
باعث کاهش مقادیر قطرات و ذرات معلق در هوا شد.
سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده از ماسک (شامل انواع
ماسکسادهیاماسکجراحی)رایکیازاقداماتپیشگیرانهای
دانسته که میتواند شیوع برخی بیمار یهای ویروسی
تنفسی ازجمله کووید ۱۹را محدود نماید .البته این سازمان
استفاده از ماسک را بهتنهایی برای تأمین سطح مناسبی از
ی کند که سایر اقدامات
محافظت ،کافی ندانسته و تأ کید م 
نیز باید اتخاذ شود.
البته بررسیها نشان میدهد ،ماسک صورت هم باید به طرز
صحیحپوشیدهوبهطورمرتبتعویضوبهطوردقیقبرداشته
و با رعایت مسائل ایمنی منهدم شود .ا گر هر یک از این موارد
رعایت نشود ،ماسک هیچ کمکی در حفاظت از افراد نخواهد
کرد .وقتی ماسک بهدرستی روی صورت گذاشته نشود،
ویروس بهآسانی وارد دهان و بینی میشود .بنابراین ماسک
فقط وقتی که محکم بهصورت بچسبد میتواند خروج ذرات
ریز موجود در هوای بازدم را کنترل کند.
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ماسک نزدن و احتمال  85درصدی
انتقال بیماری

ماسکزدن اجباری میشود

سؤالهایبیپاسخپیرامونپیادهسازیطرح«زوجوفرددرمدارس»؛

| گروه اجتماعی /غفور رحمانی -کنشگر آموزشوپرورش|
کرونا کهتادیروزبیشترزورشبهسالمندانوافرادمبتالبهبیماریهایزمینهای
میرسید امروز در شکار قربانیان خود چنان مرموز و پیچیده عمل می کند که ساختار
رفتاری آن بهسادگی قابل رهگیری و پیشبینی نیست.
در این میان  ،دامنه طرح زوج و فرد تردد خودروها به تقلید از مشکل ترافیک شهری
تهران  ،کم کم به مدارس ما نیز سرایت کرده است .محسن حاجیمیرزایی -وزیر
آموزشوپرورشدراینباره گفته«:درشرایط کنونی،سناریوهایمختلفیراپیشبینی
کردیمدر فضایآموزشیآینده،آموزشهایترکیبیدر دستور کار استبنابراینممکن
بخشی از آموزشها در فضای مجازی و بخشی در مدرسه ارائه شود.
بر این اساس دانشآموزان مدارس پرجمعیت به دو گروه تقسیم میشوند؛ عدهای
سه روز در هفته در روزهای زوج و عدهای نیز در روزهای فرد در مدرسه حضور خواهند
داشت .در مناطق سفید و دارای جمعیت کمدانشآموزی مدارس روال عادی را
طی خواهند کرد البته استفاده از فضای مجازی برای ارائه آموزشها حتی در شرایط
سفید،تداومخواهدداشتوفیلمهایتدریسبا کیفیتمعلماندر اختیار خانوادهها
قرار خواهد گرفت .همچنین برگزاری آزمونهای هماهنگ در کشور از طریق فضای
مجازی ظرفیت خوبی است که باید موردتوجه قرار گیرد».
وی ،برمبنای مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا ،بر اینکه روزهای پنجشنبه نیز
مدارس دایر است ،تأ کید کرده و توضیح داده است« :این موضوع باهدف مدیریت

مطالعات جهانی از تأثیرات ماسک زدن میگویند

«شروین شکوهی» ،متخصص بیماریهای عفونی در گفتوگو با «رسالت» بر استفاده
از ماسک تأ کید کرده و می گوید :ماسک عامل اصلی کاهش انتقال است و درصورتی که
شهروندان به این توصیه بهداشتی عمل کنند ،احتمال اینکه قطرات تنفسی روی
دستگیره در و سطوح باشد بسیار کم خواهد شد .اما درصورتی که ماسک استفاده
نشود ،بیش از  ۸۵درصد احتمال انتقال این بیماری وجود دارد ،از سوی دیگر ،ما باید
راه و رسم زیستن در کنار ویروس را بیاموزیم ،به این معنا که ماسک بزنیم ،دستهایمان
را با آب و صابون بشوییم و فاصله گیری فیزیکی را رعایت کنیم و در این میان استفاده
از ماسک بسیار مهم است ،بهویژه برای آنان که به ویروس کرونا آلوده شدهاند ،ضمن
اینکه مشخص شده بسیاری از افراد آلوده به ویروس فاقد عالمت هستند ،ازاینرو،
استفاده فرا گیر از ماسک امری ضروری است ،همچنین هنگامی که ماسک بهصورت
داشته باشیم ،میزان تماس دست با دهان ،بینی یا چشم به مقدار خیلی زیادی کاهش
مییابد و حتی به صفر میرسد.
همچنین زدن ماسک به ما یادآوری می کند که بهداشت فردی را بهتر رعایت کنیم،
از دست زدن بهصورت خود و از حضور در اما کن شلوغ اجتناب کرده و فاصله ایمن
را رعایت کنیم .از طرف دیگر با توجه به اینکه ویروس کرونا بهراحتی از راه صحبت،
عطسه و سرفه منتقل میشود ،بنابراین حفظ فاصله فیزیکی ،استفاده از ماسک و
عینک محافظ بر روند انتقال ویروس کرونای جدید ،تأثیر قابلتوجهی دارد و تنها
وسیله راحت و در دسترس برای جلوگیری از انتشار این ویروس است .حتی برخی از
پژوهشگران می گویند استفاده از ماسکهای ان 95-میتواند تا  90درصد مانع از ورود
ویروس جدید به سیستم تنفسی افراد شود».

 .5آیا قرار است در قبال هدایت و راهبری معلمان با حضور در شبکههای اجتماعی
دانشآموزی بهصورت برخط یا غیرمستقیم  ،دستمزد یا پاداشی به آنان پرداخت
شود؟
-6آیامیتوانمیزانساعاتفعالیتمعلماندرشبکههایمجازییاددهی-یادگیری
را بهحساب بخشی از ساعات موظف هفتگی آنان منظور کرد؟
.7آیا آموز شوپرورش تمامی موانع الزم برای برخورداری
دانشآموزاناز شبکههایاجتماعینظارتشدهدر حوزهآموزش
را برطرف نموده و بسترهای سختافزاری و نرمافزاری را نیز
در این زمینه مهیا کرده است؟
.8آموزشوپرورشبرایپر کردنشکافآموزشیموجود
در حوزه نابرابر یهای آموزشی ،خاصه در مناطق
کم برخوردار به چه شیوههایی متوسل شده است؟
.9آیامیدانیداغماضوتساهلدرارزشیابیازپیشرفت
تحصیلیدانشآموزاندرسالتحصیلی98و99بهویژه
در امتحانات داخلی مدارس ،عالوه بر ارتقای بدون
چونوچرابهپایههایباالتر،معلمانرادر انتخابنقطه
آغازین یادگیری در سال تحصیلی آینده برای ادامه راه با
مشکل جدی روبه رو ساخته است؟
.10آیامیدانیدبااجرایطرحزوجوفرددر مدارس،برنامه کاری
دبیرانی که ساعات کاری موظف و غیرموظف خود را در دو یا چند
مدرسه پر می کردند در عمل با چه مشکالتی مواجه خواهد شد؟
.11قرار است چه سهمی از ساعات درسی منظور شده در جدول برنامه درسی
هفتگی مدارس به شبکههای مجازی یادگیر یاختصاص یابد؟ اولویت با چه
عناوینی است ؟
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.12آموزشوپرورشبرایجلبمشارکتفعالصاحبنظرانتعلیموتربیت،والدینو...
در اجرای هرچه بهتر این طرح از کدام سمینار یا کارگاه آموزشی بهره جسته است؟
.13با حذف تعطیلی پنجشنبهها از برنامه کاری مدارس بهویژه مدارس ابتدایی ،
نحوه و ساعات کار آموزگاران با سابقه کاری بیش از  20سال چگونه خواهد بود؟
آیا اضافه تدریس به آموزگاران نیز پرداخت خواهد شد؟
 .14آیا از بستههای خودآموز مرا کز آموزش از راه دور نیز بهعنوان
بستههای مکمل در دورههای اول و دوم متوسطه استفاده
خواهد شد؟
.15چند و چون نظارت بالینی بر مدارس دورافتاده
روستایی و عشایری ،مدارس تک پستی و کالسهای
چند پایه از سوی راهنمایان تعلیماتی که شما
آنان را راهبران آموزشی نامیدهاید چگونه تعریف
شده است ؟
 .16برای بازآموزی و بهروزآوری توانمندی معلمان
تازه جذبشده طرح خرید خدمات آموزشی چه
تدابیری اندیشیدهاید؟
 .17آیا همچنان تدریس الزامی عوامل اجرایی مدارس
به قوت خود باقی است؟
.18آیادر بازتعریفنقشمربیانومعاونانپرورشیدر شرایط
کرونایی امروز حا کم بر مدارس ،چارهاندیشی شده است؟
 . 19با توجه به در اختیار نداشتن سرانه الزم ،آیا مدارس دولتی بهویژه
در مناطق کم برخوردار ،قادر به تأمین حداقلها در حوزه پیشگیری مثل تهیه و
تأمین آب آشامیدنی سالم ،صابون مایع ،مواد شوینده و ضدعفونی کننده ،ماسک
و ...هستند؟

