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 کانال ارتباطی و پیام های اصلیجدول خالصه گروه های هدف، 
 

 پیام های اصلی کانال ارتباطی گروه هدف ردیف

تبببببلببیببغببات    عموم جامعه 1

 محیطی

ایسبببتگاه های   

 آموزشی

سیمای     صدا و 

 ملی و استانی

 فضای مجازی

پیببامببک هببای 

 آموزشی

های     نه  رسببببا

 چاپی

 .دیکن یخوددار روبوسی و دادن دست زا -

 ای( و حایخود را هنگام سببرفه و عطسببه با دسببتمال )ترج   ینیدهان و ب -

 .دیبپوشان نیآست یقسمت باال

ها کامل دست  یبه طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شو    -

 .دیبا آب و صابون کن

 یباشببد و تمام هیثان 20ها حداقل به اندازه دسببت یشببوومدت شببسببت -

سمت  ست           یهاق ش شت  صا انگ صو شتان خ ست )انگ ست و مچ   ،د کف د

 .دست( شسته شود

کننده با  یضدعفون  یاز ژل هاو صابون  به آب  یدر صورت عدم دسترس    -

شو با آب ندارند، برا     ازیالکل که ن هیپا ست ش ستفا      یبه  ست ا ستن د ده ش

 .دیکن

و آن  یخوددار طیمصرف شده در مح   یهایاز رها کردن دستمال کاغذ  -

 را در سطل زباله بیندازید.

 .دیزیو دهان خود بپره ینیچشم، ببا از تمام دست  -

 بوکلت دانش آموزان  2

 پمفلت

 پوستر

هره      چ موزش  آ

 به چهره

و ظروف  یبرد، صببندل تیوا مکت،یو ن زیسببطوح مشببترک مانند )م با تمام از -

سرو     سلف  ستفاده در  ستگ  سیمورد ا ش  رهیها، نرده ها، د آب و امثال آن(   ریها، 

 .شود یخوددار

محلول   ایدسببت ها با آب و صببابون و  دیمشببترک بادر صببورت تمام با سببطح  -

 .الکل شسته شوند یحاو

 .شود یم هیدر همه حال توص یشخص لیاستفاده از وسا -

سا  هیکل یکیزیاز تبادل ف - ص    لیو شخ دانش   نیو .. ب ریلوازم التحر ،یمانند لوازم 

 .شود یآموزان خوددار

 شود. یکردن و... خوددار یاز دست دادن، در آغوش گرفتن، روبوس -

 

 

 

 

 



 پیام های اصلی کانال ارتباطی گروه هدف ردیف

بکببه هببای    والدین 3 شببب

 اجتماعی

پببیببامببک هببای 

 آموزشی

 رسانه های چاپی

ضع  نیو آخر یریشگ یپ یهااز راه یآگاه برای -  رومیکرونا و یماریب تیو

 .توجه شود وزارت بهداشت یهاامیو پ هاهیبه اطالع دیبا فقط د،یجد

 یبمناس  یالگو یو آداب تنفس  یبهداشت فرد  تیتوانند با رعا یم نیالدو -

 .فرزندان خود باشند یبرا

در دانش آموزان از حضور آنها در  یسرماخوردگ میدر صورت مشاهده عال -

 .شود یمدرسه خود دار

آداب  تیدست ها و رعا حیصح یشستشو ،یبهداشت فرد تیآموزش رعا -

 .است یضرور نیسرفه و عطسه به فرزندان توسط والد

ن از رفتن به اماک ،یتنفسبب یها یماریاز ابتال به ب یریشببگیبه منظور پ -

س  یعموم ستوران، محل باز  نما،یو پرتردد از جمله  کودکان و  یپارک، ر

 .شود یخوددار... 

س  یها یماریبه ب یاز ابتال یریشگ یه منظور پب - ت کامل به پخ دیبا یتنف

 .توجه داشت ییمواد غذا

 شود. زیپخته پره مین یاز مصرف غذاهاباید  یسالمتبه منظور حفظ  -

اولببببیببببای   2

  مدارم

 دستورالعمل

بکببه هببای    شببب

 اجتماعی

 بوکلت

 پمفلت

 پوستر
 

 یبمناس یالگو یو آداب تنفس یبهداشت فرد تیتوانند با رعا یمدارم م یااولی -

 .و دانش آموزان باشند نیهمکاران خود، والد یبرا

ستورالعمل ها  یتوجه و اجرا - سال  ید سو  یار سو    یاز  شت که از    یوزارت بهدا

مراقر   یمدرسبه با همکار  ریآموزش و پرورش به مدارم ابالغ شبده اسبت. )مد  

 (دارند ینقش نظارت یبهداشت

 .است یبه مدرسه ضرور یتنفس یها یماریم بید افراد با عالوممانعت از ور -

 .است یدر مدرسه ضرور یاردوها و هرگونه برنامه تجمع هیکردن کل لیتعط -

سن اجرا      نانیطما - سط کادر و نظارت بر ح ستورالعمل تو مفاد آن  یاز مطالعه د

 (مراقر بهداشت -مدرسه ری)توسط مد

 یها یماریب میسالمت دانش آموزان و در صورت مشاهده عال تینظارت بر وضع -

س  سه )تا بهبود کامل  یتنف   (اطالع به خانواده و مرخص کردن دانش آموز از مدر

 و مارستانیاعزام دانش آموز به ب یتنفس دیم شدیاست )و در صورت عال  یضرور 

 است( یدانش آموز ضرور نیوالد اطالع به و

  یها یماریب میسالمت کادر مدرسه و در صورت مشاهده عال     تینظارت بر وضع  -

س  ضرور  یتنف ست )و    یاطالع به خانواده و مرخص کردن فرد )تا بهبود کامل(  ا

و اطالع به خانواده   مارسببتانیاعزام فرد به ب یتنفسبب دیم شببدیدر صببورت عال

 است( یضرور

 


