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آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان با دستور وزیر بهداشت از عید غدیر

  یاسر مختاری
با نامه وزیر بهداشت به معاون خود مبنی بر آغاز 
واکسیناسیون برخی گروه های جامعه از جمله 
معمان در روز عید غدیر، تقریبا می توان گفت 
که دانش آموزان باید کیف ها و کوله های پشتی 
خود را برای اول مهرماه و حضور در کالس های 
درس ببندند و این در حالیست که با توجه به 
سیر صعودی پیک پنجم کرونا و واریانت های 
مختلف آن که در سویه دلتا کودکان نیز درگیر 
می شوند هنوز چشم اندازی برای حضور امن 

دانش آموزان در مدارس وجود ندارد.
میرزایی،  حاجی  محسن  سپید،  گزارش  به 
گذشته  روز  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  رؤسا  دوروزه  اجالس  پنجمین  سی و  در 
مدیران آموزش وپرورش سراسر کشور که به 
انسانی، تحول  منظور بررسی تحول و منابع 
در برنامه های درسی کتاب و مواد آموزشی، 
نوآوری در روش های سنجش و ارزشیابی و 
تضمین کیفیت، چگونگی صیانت از امنیت و 
سالمت جسمی و روانی دانش آموزان معلم و 
خانواده، مرور دستاورد ها و تجارب نظام های 
آموزشی کشور های مختلف در دوران کرونا، 
فرصت های  در  عدالت  برقراری  و  تحول 
وزارت  ایجادشده  تمهیدات  و  یادگیری 
جدید،  تحصیلی  سال  شروع  برای  بهداشت 
بازگشایی  بر  »اصل  کرد:  اظهار  برگزار شد، 
مدارس است و بی شک واکسیناسیون معلمان 

کرونا  شیوع  برای  خانواده ها  نگرانی های  از 
باید  مدارس  بازگشایی  برای  می کاهد. 

اندیشیده شود.« الزم  تمهیدات 
بازگشایی  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
تربیت  و  تعلیم  نظام  اساسی  رکن  مدارس 
است، گفت: »باید به هر کیفیتی که می توان 
به بازگشایی مدارس فکر کرد. این بازگشایی 
نیازمند طراحی های ویژه است. اگر با الزام 
بر  هم  باز  باشیم،  مواجه  اجتماعی  فاصله 
بازگشایی تاکید داریم و طوری دانش آموزان 
این  که  می کنیم  ساماندهی  و  گروه بندی  را 
واکسیناسیون  قطعا  شود.  رعایت  فاصله 

نگرانی  از  کاستن  راههای  از  یکی  معلمان 
عیدسعید  از  بناست  که  هاست  خانواده 
با همت وزارت  غدیر خم در سطح کشور 

شود.« آغاز  بهداشت 
در  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آستانه تغییر دولت هستیم این نگرانی وجود 
دارد که جابجایی افراد در هنگامه شروع سال 
تحصیلی باعث غفلت شود. باید آمادگی های 
بازگشایی  برای  شرایط  تا  شود  کسب  الزم 
موظف  آماده شود.  مدرسه  نشاط  و  با شور 
هستیم حداکثر مراقبت را داشته باشیم تا این 
تحصیلی  سال  به  آسیبی  کوچکترین  انتقال 
برداشت ها  مجموعه  داریم  نکند.قصد  وارد 
و  نقاط ضعف  کنیم.  منظم  و  بندی  دسته  را 

قوت را دائم باید ارزیابی کرد.«
حاجی میرزایی همچنین در حاشیه این برنامه 
و در بین خبرنگاران با بیان اینکه تقریبا ۳0 
درصد از مدارس جمعیت کمتر از ۵0 دانش 
آموز دارند و به شرط رعایت فاصله اجتماعی 
را  تحصیلی  سال  توانند  می  مشکل  بدون 
مدارس  »برخی  گفت:  کنند،  آغاز  حضوری 
ملزم  اگر  و  دارد  باالتری  تراکم  شهرها  در 
دانش  باشیم،  اجتماعی  فاصله  رعایت  به 
می کنیم.  تقسیم  هفته  طول  در  را  آموزان 
و  ایم  کرده  کسب  تجربه  هم  گذشته  سال 
توجه  مورد  بهداشتی  مقامات  دستورالعمل 

گرفت.« خواهد  قرار 

وی ادامه داد: »واکسیناسیون معلمان و رانندگان 
سرویس مدارس نیز در دستورکار است. قرار 
است واکسیناسیون معلمان از روز عید سعید 
غدیر آغاز شود و برای رانندگان سرویس هم 
به محض کالس بندی و مشخص شدن مسیر 
تردد دانش آموزان، قبل از شروع سال تحصیلی 

واکسیناسیون انجام خواهد شد.«
حاجی میرزایی افزود: »به جهت اینکه با اضافه 
کردن معلمان غیردولتی، یک میلیون و 200 
هزار پرسنل فرهنگیان داریم، هماهنگی هایی 
شده تا این امر قبل از پایان مرداد انجام شود.«
برای  اقدام  و  نام  ثبت  چگونگی  درباره  وی 
واکسیناسیون گفت: »چون مسئولیت انجام این 
کار برعهده وزارت بهداشت است، دکتر رئیسی 
- سخنگوی ستاد ملی کرونا – روز چهارشنبه 
در اجالس شرکت و کیفیت و نحوه اجرا را 
بیان می کند البته تالش می شود قبل از شروع 

سال تحصیلی این کار انجام شود.«
حاجی میرزایی در مورد الزامی بودن حضور 
دانش آموزان از اول مهر در مدارس، اظهار 
کرد: »باید ستاد ملی کرونا در این باره تصمیم 
بگیرد البته مطالعات گسترده جهانی و تجربه 
غالب کشورها حاکی از آن است که مخاطره ای 
متوجه دانش آموزان نیست اما دور بودن از 
مدرسه مخاطرات قطعی دارد. همه تالش ها 

باکیفیت است.« در جهت آموزش 
ادامه در صفحه 13 

احتمال بازگشایی مدارس از مهرماه قوت گرفت
سخنگوی ستاد ملی کرونا عالوه بر انجام واکسیناسیون

از تمهیداتی همچون دوشیفته کردن مدارس خبر داد

حاجی میرزایی: باید به هر 
کیفیتی که می توان به بازگشایی 
مدارس فکر کرد. این بازگشایی 

نیازمند طراحی های ویژه است. 
اگر با الزام فاصله اجتماعی 

مواجه باشیم، باز هم بر 
بازگشایی تاکید داریم و طوری 

دانش آموزان را گروه بندی و 
ساماندهی می کنیم که این فاصله 
رعایت شود. قطعا واکسیناسیون 
معلمان یکی از راههای کاستن از 

نگرانی خانواده هاست


