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  یاسر مختاری
بیش از 13 روز است که مدارس در کشور بازگشایی 
شده و بر اساس برنامه اعالمی وزارت آموزش و 
پرورش سال تحصیلی 99 کار خود را آغاز کرد. 
گروه های مختلف جامعه پزشکی ضمن ابراز نگرانی 
شدید از این بازگشایی ها، خواستار تجدید نظر در 
این رابطه شدند.در روزهای گذشته آمارهای مختلفی 
از ابتالی دانش آموزان و معلمان به ویروس کرونا 

در برخی استان ها گزارش شد.

آمار ابتالی دانش آموزان و معلمان در 
برخی استان ها

درمان  معاون  کلیدری  بهروز  سپید،  گزارش  به 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز چهارشنبه 26 
شهریورماه در یک نشست خبری اظهار کرد: »در 
دو هفته گذشته 48 معلم گرفتار شده و 183 معلم 
هم دارای اعضای خانواده مبتال بودند، 163 دانش 
آموز مبتال شده اند و خانواده دو هزار و 863 دانش 

آموز درگیر کرونا هستند.«
کلیدری با بیان اینکه ما در حوزه مدارس دغدغه 
داریم، گفت: »مردم نسبتا نگرانی ها درک کردند و 
حضور دانش آموزان کمرنگ شد. مردم جلوتر از 
ما مسئوالن حرکت می کنند، در کشورهایی که کرونا 
کنترل شده است مدارس با محدودیت های بسیار 
بازگشایی شده اند اما ما به چه شرایطی بازگشایی 
کردیم؟ تا امروز از ابتدای دوران کرونا بچه های 
زیر 18 سال که بستری شدند در مراکز به یک هزار 
و  644 نفر رسیدند و 71 نفر فوت شدند و بعید 
نیست با این شرایط بازگشایی مدارس مبتال افزایش 

پیدا کند و مرگ و میرها بیشتر شود.«
افشین ترکارانی، سرپرست فرمانداری شهرستان الشتر 

استان لرستان نیز از ابتالی 39 دانش آموز در مقاطع 
مختلف تحصیلی بخش سلسله به کرونا خبر داد، و 
گفت: »در روزهای 2۰ و 21شهریور ماه 18 دانش 
آموز در این شهرستان  به کرونا مبتال شدند.بیشترین 
آمار مبتالیان در بین دانش آموزان مربوط به مقطع 
ابتدایی است.دانش آموزان مبتال شده بین 7 تا 17 
سال سن دارند. همه دانش آموزان مبتال به کرونا در 
شهرستان سلسله جز کسانی بودند که مدرسه رفته اند.«
همچنین محمد دهقانی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند از ابتالی 8 دانش آموزان در 
خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: »همه این 
دانش آموزان در بیرون مدرسه مبتال شده اند نه اینکه 
داخل مدرسه ویروس را به هم منتقل کرده باشند.«

تکذیب وزارت آموزش و پروش
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در 
واکنش به این آمارها، روز پنجشنبه 27 شهریورماه، 
با بیان اینکه بازگشایی مدارس تاثیری در شیوع 
کرونا ندارد، گفت: »تاکنون گزارشی نداشتیم که 

دانش آموزان به دلیل حضور در مدرسه به کرونا 
مبتال شده باشند.« 

وی افزود: »فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود 
که یک دانش آموز بیهوش می شود اما وقتی بررسی 
کردند مشخص شد که قند این دانش آموز افتاده بود.« 
حاجی میرزایی یادآور شد: »در دستورالعمل ابالغی 
وزارت بهداشت آمده است که هیچ مطالعه ای 
نیست که اثبات کند باز بودن یا بسته بودن مدارس 
تاثیری در شیوع و عدم شیوع کرونا داشته باشد. 
نکات  و  هستند  فرهیخته  ای  جمعیت  مدارس 

بهداشتی را رعایت می کنند.«

وزیر آموزش و پرورش گفت: »اگر زمانی احساس 
کنیم شیوع گسترده کرونا را در منطقه ای داریم اعالم 
می کنیم مدارس تعطیل شود تاکنون از سوی وزارت 
بهداشت به ما اعالم نشده که امر آموزش و حضور 

دانش آموزان در مدارس منع شود.«

واکنش وزارت بهداشت به گزارش ابتالی 
دانش آموزان به کرونا

بهداشت  وزارت  کل  معاون  حریرچی  ایرج 
در یک گفت وگوی خبریدر رابطه با وضعیت 

گفت:  مدارس   در  دانش آموزان  ابتالی 
»بازگشایی مدارس حدود 12 روز است که 
آنها  از  دانش آموزان  استقبال  و  شده  انجام 
موارد  است.  بوده  درصد   2۰ تا   1۰ حدود 
الی   5 پیدا کند  افزایش  سرپایی اگر بخواهد 
هفته  سه  الی  دو  بستری  موارد  بعد،  روز   7
بعد و موارد مرگ و میر چهار الی شش هفته 
بعد افزایش پیدا می کند. بنابراین موارد ابتال 
اعالم  دانش آموزان  از  که  میری  و  مرگ  و 

نیست.« می شود، صحیح 
وی افزود: »ویروس ایدئولوژی ندارد و هیچ 
نوع تماس اجتماعی و ضرورت را نمی سنجد، 
لذا هرگونه تماس بدون رعایت دستور العمل 

باشد.« می تواند خطرناک 
حریرچی با اشاره به وجود 14 میلیون دانش آموز 
و یک میلیون و 2۰۰ هزار معلم اظهار کرد: 
»اگر به این تعداد دانش آموز و معلم، رانند گان 
و  دانش آموزان  ذهاب  و  ایاب  سرویس های 
والدین را اضافه کنیم، حدود یک پنجم جامعه را 
تشکیل می دهند. اگر دستورالعمل ها را رعایت 
اصلی  عامالن  می توانند  دانش آموزان  نکنیم، 

انتقال ویروس در جامعه باشد.«
وی یادآور شد: »رئیس سازمان بهداشت جهانی 
که قباًل حرف خود مبنی بر اینکه مدارس باید 
اولین مکانی باشد که در زمان پاندومی کرونا 
بسته شوند و آخرین مکان باشند که بازگشایی 
می شوند را تعدیل کرده بود، دوباره اعالم کرده 
در نقاطی که ابتال زیاد است، مدارس باید به 
دانش آموزان  از  بروند و  تعطیل شدن  سمت 

مراقبت کامل به عمل آید.«
ادامه در صفحه 15 

آمارهای ضد و نقیض از ابتالی دانش آموزان به کرونا

کلیدری: در دو هفته 
گذشته 48 معلم گرفتار 

شده و 183 معلم هم 
دارای اعضای خانواده مبتال 

بودند، 163 دانش آموز 
مبتال شده اند و خانواده دو 

هزار و 863 دانش آموز 
درگیر کرونا هستند

حاجی میرزایی: تاکنون 
گزارشی نداشتیم که 

دانش آموزان به دلیل 
حضور در مدرسه به کرونا 

مبتال شده باشند

محسن حاجی میرزاییبهروز کلیدری


