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 ادامه از صفحه 14
لزوم آموزش به دانش آموزان برای مقابله 

با کرونا
علی رغم این آمارها و واکنش  های آموزش و پرورش 
و وزارت بهداشت، احمد نادری عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی که از 
جمله منتقدین صریح بازگشایی مدارس در هفته های 
گذشته بوده است، به  ایسنا، با تأکید بر لزوم آموزش 
به دانش آموزان برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مواجهه با کرونا، گفت: »باید نظارت بر رعایت 
پروتکل ها در مدارس قوی باشد تا بتوان خطرات 

را به حداقل ممکن رساند.«
نادری با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید اظهار 
کرد: »ما قبل از بازگشایی مدارس مخالفت خود 
را با حضور دانش آموزان و حتی شروع زودهنگام 
سال تحصیلی اعالم کردیم. اکنون که مدارس باز 
شده اند تأکیدمان بر رعایت جدی پروتکل های 
بهداشتی است. برای این کار باید به دانش آموزان 
برای نحوه  مقابله با ویروس کرونا آموزش های 
الزم داده شود، این برعهده معلمان و اولیا است، 
 که به دانش آموزان آموزش دهند چطور در محیط 

مدرسه پروتکل ها را رعایت کنند.«
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس اضافه 
کرد: »طبیعتا هرچه سن دانش آموزان پایین تر باشد 
آگاهی آنها نسبت به خطرات کرونا هم کمتر است. 
اساسا روحیات نونهالی و نوجوانی هم به گونه ای 
است که آنها زیاد رعایت پروتکل ها را بر نمی تابند، 
پس در این شرایط باید نظارت در مدارس قوی تر 
شده تا خطرات به حداقل ممکن برسد. کما این که 
تضمینی برای کاهش خطرات نیست. با همه این 
اوصاف به دلیل قرار داشتن در پیک سوم کرونا 

باید مراقبت ها زیاد باشد.«
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی وظیفه نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی را برعهده کادر مدرسه و معلمان و مربیان 
دانست و گفت: »اگر دانش آموزی پروتکل ها را 
رعایت نکرد، باید به او تذکر داده شود تا تکرار 

نشده و به عادت تبدیل شود.«
نادری درباره  کمبود بودجه مدارس برای ضدعفونی 

کردن و همچنین ناتوانی خانواده های نیازمندان در 
تهیه ماسک و مواد ضدعفونی  کننده اظهار کرد: 
»تأمین ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای دانش 
آموزاِن نیازمند، مشکل جدی است، باید دولت 
منابعی را از محل ستاد مقابله با کرونا برای مدارس 
تخصیص دهد تا آنها بتوانند ماسک، مواد شوینده 
و بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده تأمین کنند یا 
این که ستاد مقابله با کرونا این اقالم را در اختیار 

مدارس قرار دهد.«
در همین حال قرار است روز یکشنبه محسن 
حاجی میرزایی به مجلس برود تا به پرسش نماینده 

الهیجان پاسخ دهد. 

صدای انتقادها از کارشناسان آموزش و 
پرورش هم بلند شد

در هفته های گذشته عالوه بر انتقادات صریح جامعه 
پزشکی، برخی از اعضای شورای عالی آموزش و 
پرورش نیز به جمع منتقدین بازگشایی مدارس 
پیوستند، یکی از این افراد مرتضی فانی وزیر اسبق 
آموزش و پرورش بود، که بازگشایی مدارس را 

عجوالنه خوانده بود.
در روزهای گذشته یکی دیگر از وزرای سابق آموزش 
و پرورش نیز به جمع منتقدین بازگشایی مدارس 

پیوست. مرتضی حاجی در گفت وگویی با انتقاد از 
بازگشایی مدارس و عدم رعایت پروتکل ها از سوی 
دانش آموزان گفت: »سن و سال دانش آموزان به ویژه 
در مقطع ابتدایی به گونه ای است که آنها چندان 
نمی توانند با دقت نظر به پروتکل ها را رعایت کنند، 
از طرفی امکانات مدارس نیز به این صورت نیست 
که هر چه در پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا 

آمده، توسط مدارس رعایت شود.«
وی افزود: »من در این خصوص پیامی برای وزیر 
نوشتم که بازگشایی حضوری مدارس از نظر من 
توجیهی ندارد و موجب اضطراب پدر و مادرها 
و هم خدایی نکرده باعث افزایش ابتال به بیماری 
می شود. امکان برگزاری آموزش غیرحضوری وجود 
دارد و من فکر می کنم آموزش و پرورش برای این 

تصمیم باید تجدیدنظر کند.«
وی تأکید کرد: »اگر قرار باشد که آموزش ادامه پیدا 
کند، باید مجازی باشد، مگر اینکه وزارت بهداشت 
اعالم کند که ویروس کرونا ریشه کن شده است، اما 
اگر بیماری وجود داشته باشد و وزارت بهداشت 
اعالم کند که احتمال ابتال و توسعه بیماری وجود 
دارد، منطقی ترین کار این است که برای دانش 
آموزان محیطی امن فراهم شود و آن محیط امن 
در مدرسه برای بچه ها قابل فراهم کردن نیست.«

حاجی بیان کرد: »حضور دانش آموزان در مدارس 
را اختیاری کنند و به پدر و مادر اعالم شود، اگر 
می خواهند فرزندشان را به مدرسه بفرستند، خودشان 
یک رضایت نامه با این مضمون بدهند که ما راضی 
هستیم فرزندمان به مدرسه بیاید. من این موارد را در 
یادداشتی خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشتم 
و عنوان کردم که اگر من فرزندی در سن تحصیلی 
داشتم، هرگز نمی گذاشتم به مدرسه برود. حتی برای 
مدرسه رفتن نوه  ام نیز به فرزندانم گفتم این کار را 
نکنند، زیرا دانش آموزان دبستانی کودک هستند و  
دائما می خواهند بدوند و با دوستانش بازی کنند.«
حاجی با بیان اینکه کودکان به راحتی نمی توانند 
پروتکل ها را رعایت کنند، گفت: »این دانش آموزان، 
بزرگسال نیستند که یادشان بدهیم فاصله  شان با 
دیگران کمتر از یک متر نشود، زیرا دائما حرکت 
می کنند و در یک نقطه ساکن نیستند. این خیلی 
خوش خیاالنه است که فکر کنیم بچه ها در این 
سن به حرف ما گوش می دهند و پروتکل ها را 

رعایت می کنند.«
وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد:  »نکته 
دیگر هزینه تامین اقالمی مانند ماسک برای خانواده ها 
است. به افراد در سطوح مختلف جامعه نگاه کنید، 
هر کسی که بخواهد به داروخانه برود و ماسک تهیه 
کند، باید مبلغ سه هزار تومان پرداخت کند، البته 
برخی  بیشتر از این هم می دهند و حتی  بسته های 
5۰ عددی ماسک 2۴۰ هزار تومان می شود. یک 
خانواده از طبقه ضعیف از کجا می تواند این ماسک 
را تهیه کند؟ با چه پولی تهیه کند؟ آیا دولت و 
آموزش و پرورش گفته که به همه ماسک رایگان 
آن هم به تعداد بدهد؟ کودکان نمی توانند ساعت ها 
یک ماسک را روی صورت  نگهدارند و حداقل 

روزی سه ماسک نیاز دارد.«
انتقال  و  نقل  دیگر  مهم  »نکته  یادآور شد:  وی 
دانش آموزان است، برخی با وسیله نقلیه عمومی 
مانند اتوبوس به مدرسه می روند، حتی آنهایی که 
امکانات دارند و می توانند سرویس بگیرند،  تقریبا 
چهار تا پنج نفر در فضای بسته هستند تا به مدرسه 
برسند. تصور این مساله خیلی مشکل است که خدایی 
نکرده اتفاق بدی برای فرزندان رخ دهد، از این رو 

فکر می کنم در این باره باید تجدیدنظر شود.«

مرتضی حاجیایرج حریرچی


