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اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز 
جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد و نیروهای 
ما ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با 

موجی جدید را نداشته باشند.«
مخالفت وزارت بهداشت در رابطه با بازگشایی 
مدارس شرایطی است که روند بیماری در برخی 
شهرهای کشور افزایشی شده و تعداد شهرهای 
قرمز کشور نیز دو رقمی شده است با این حال 
عبدالرضا رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه مقابله 
کرونا و وزیر کشور نیز در این رابطه اظهار کرد: 
»به تصمیمی که در ستاد ملی مدیریت کرونا 
در رابطه با بازگشایی مدارس گرفته شده است 

عمل خواهد شد.« 
در همین رابطه علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات 
کرونای تهران بزرگ نیز با اشاره به به تغییر آمار 
سنی فوتی های کرونا ویروس اظهار کرد: »گروه 
سنی پنج تا 1۷ سال و همچنین زیر 10 سال در 
حوزه مرگ و میر با افزایش مواجه بودند که با 
بحث بازگشایی مدارس می تواند این موضوع 

با خطر بیشتری مواجه شود.«
وی افزود: » نهایتا در ستاد ملی مقابله با کرونا 

مقرر شد حضور دانش آموزان در همه شهرها 
بدون توجه به رنگ آنها اختیاری باشد. با توجه 
به اصرار دوستان در آموزش و پرورش که می 
خواستند کادر اداری و کادر مدارس مانند سایر 
ادارات باشند این تصمیم اتخاذ شد. بی تردید 
در تهران شرایط متفاوت است. چرا که با آغاز 
فعالیت مشاغل آموزشی بار غیر متعارفی به حمل 
و نقل عمومی وارد می شود که موجب نگرانی 
ماست. بی تردید حتی پنج تا 10 درصد افزایش 
استفاده از حمل و نقل عمومی موجب نگرانی 
ما خواهد بود. از سوی دیگر معلمین با توجه به 
وقت و توان خود نمی توانند آموزش حضوری 
و مجازی را با هم به پیش ببرند و به نظر می 
آید که این کار غیر ممکن است. لذا با توجه به 
صحبت های رئیس جمهور می توان حضور دانش 
آموزان در مدارس را اختیاری در نظر گرفت و 
این به والدین بستگی دارد که امیدواریم مردم در 
این موضوع نیز همکاری الزم را داشته باشند.«

بازگشایی مدارس اشتباه است
مخالفت ها در رابطه با بازگشایی مدارس تنها به 
وزیر بهداشت یا فرمانده عملیات تهران بزرگ 

ختم نمی شود.
بیمارستان  اورژانس  مدیر  کرمانپور،  حسین 
از  کرونا  آمارهای  کاهش   به  اشاره  با  سینا 
نظارت های  کاهش  و  بازگشایی های عجوالنه 

دولتی و عادی پنداری کرونا انتقاد کرد و گفت: 
بازشدن  مانند  عجوالنه  بازگشایی های  »نتایج 
اواخر  تا   .. و  مدارس  رستوران ها،  کافه ها، 
بهمن ماه ظاهر شده و پیش بینی این است که 

موج چهارم آغاز شود.«
وی افزود: »شرایط شکننده است در این شرایط 
نباید تصمیم گرفت مثاًل مدارس را باز کرد یا 
تجمعات مذهبی را برگزار کرد. این تصمیمات 
برای زمانی است که شرایط تثبیت شده است، 
نه شرایطی که شکننده بوده و هر زمان ممکن 
است دوباره موج جدیدی از بیماری آغاز شود.«
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان 
نظام پزشکی یادآور شد: » بازگشایی مدارس در 
شرایط شکنندگی بیماری گرفته شده است و این 
تصمیم اشتباه است. نمی توان بچه های ابتدایی را 
کنترل کرد، آن ها ناقالنی بی سر و صدا هستند و 
ممکن است بیماری را از هرکسی بگیرند و به 
پدر و مادر خود منتقل کنند و چرخه بیماری 

را زنده کنند.«
سخنان کرمانپور در حالیست که هفته قبل رئیس 
سازمان نظام پزشکی به شرط اجرا و نظارت 
دقیق پروتکل های بهداشتی بازگشایی مدارس 

را بر اساس پیشنهادات سازمان جهانی بهداشت 
بی مشکل خوانده بود.

غیر منطقی بودن تصمیم بازگشایی مدارس
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی نیز تصمیم به 
به  دانست و  منظقی  را غیر  بازگشایی مدارس 
خانه ملت گفت: »  آمار فوتی های ناشی از کرونا 
حدود 100 نفر است و هنوز تعداد مبتالیان در 
طی 24 ساعت کاهش چشمگیری نداشته متاسفانه 
سیاست های شل کن و سفت کن همچنان ادامه 
دارد و با چنین سیاست هایی به هیچ وجه نمی 

توانیم ویروس کرونا را مهار و کنترل کنیم.«
مورد  در  اظهارنظرها  برخی  از  انتقاد  با  وی 
»بازگشایی  کرد:  تصریح  مدارس،  بازگشایی 
تا  و  نیست  منطقی  فعلی  شرایط  در  مدارس 
به  نسبت  نباید  نشویم  خاطر جمع  که  زمانی 
اجرای پروتکل های بهداشتی غفلت کنیم. اگر 
بخواهیم دانشگاه ها، مدارس، رستوران ها و سایر 
فضاها را بازگشایی کنیم شاهد شیوع ویروس 
وجه  هیچ  به  امیدواریم  و  بود  خواهیم  کرونا 

این اتفاق نیفتد.«

نمکی: در حال حاضر مخالف 
بازگشایی مدارس هستیم. 

نگرانیم که دوباره با عادی انگاری 
به تله اردیبهشت و خردادماه 

بیفتیم. اگر این بار گرفتار شویم، 
موج و شدت خیز جدید کرونا 

در کشور شاید بیشتر باشد و 
نیروهای ما ممکن است توان و 
انرژی مقابله چندباره با موجی 

جدید را نداشته باشند

کرمانپور: بازگشایی مدارس 
در شرایط شکنندگی بیماری 

گرفته شده است و این تصمیم 
اشتباه است. نمی توان بچه های 

ابتدایی را کنترل کرد، آن ها 
ناقالنی بی سر و صدا هستند 

و ممکن است بیماری را از 
هرکسی بگیرند و به پدر و 

مادر خود منتقل کنند و چرخه 
بیماری را زنده کنند

محسنی بندپی: بازگشایی مدارس 
در شرایط فعلی منطقی نیست 

و تا زمانی که خاطر جمع نشویم 
نباید نسبت به اجرای پروتکل های 

بهداشتی غفلت کنیم. اگر بخواهیم 
دانشگاه ها، مدارس، رستوران 

ها و سایر فضاها را بازگشایی 
کنیم شاهد شیوع ویروس کرونا 
خواهیم بود و امیدواریم به هیچ 

وجه این اتفاق نیفتد

زالی: گروه سنی پنج تا ۱۷ سال 
و همچنین زیر ۱۰ سال در حوزه 

مرگ و میر با افزایش مواجه 
بودند که با بحث بازگشایی 

مدارس می تواند این موضوع با 
خطر بیشتری مواجه شود


