ﻣﺪارس در ﭼﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؟

ﻣﺪارس در ﭼﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز درﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس در ﻣﻨﺎطﻖ آﺑﯽ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﮫای در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵٠داﻧﺶ آﻣﻮز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮ ﮐﻼس درس ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻧﻔﺮ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﮫ وﺟﻮد دارد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﺟﺮای طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  ،اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ و ھﻤﮑﺎری ﻣﺮدم در رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺮج از ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﮫ زرد و طﺎﻟﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن اداﻣﮫ داد :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻟﺒﺮز در
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه ای ﻗﺮار دارد و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اھﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﻣﻮج ﭼﮭﺎرم ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗﯽھﺎ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ از آذرﻣﺎه ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮراﻧﮫ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ زرد و آﺑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﺮیھﺎی ﺷﮭﺮی در ھﺮ  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﺎھﺪ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز درﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس در ﻣﻨﺎطﻖ آﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ای در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵٠داﻧﺶ آﻣﻮز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮ ﮐﻼس درس ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻧﻔﺮ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﮫ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻟﺒﺮز ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در اﻟﺒﺮز ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد اﻏﻠﺐ واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎھﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

