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فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

فصل 1

کنترل بهداشتی محیط باز

کد واحد یادگیری 3: 5311080291
زمان: 60 ساعت = نظری 24 ساعت + عملی 36 ساعت

به کودکانمان بیاموزیم با طبیعت مهربان باشند.
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استاندارد عملکرد 
کنترل بهداشت محیط باز )حیاط، فضای سبز، استخر و غیره( در مراکز پیش از دبستان بر اساس منابع علمی 
و آموزشی معتبر و آیین نامه ها و استانداردهای بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 

بهزیستی کشور

 شایستگی های فنی 

1  کنترل بهداشتی سطح فضای باز و حیاط
2  کنترل بهداشتی فضای سبز و باغبانی

3  کنترل بهداشتی وسایل بازی در حیاط
4  کنترل بهداشتی استخر

5  کنترل بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی

 شایستگی های غیرفنی 

1  مسئولیت پذیری 
2  مدیریت مواد و تجهیزات 

3  یادگیری 

واحد یادگیری 1

کنترل بهداشتی محیط باز با همکاری مدیر
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فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

1ـ1ـ هدف توانمند سازی: بهداشت فضای باز و حیاط را توضیح دهد.

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 1ـ بهداشت محیط

گفت      و  گو 
فعالیت 1: با توجه به تصویر باال، در گروه های کالسی در مورد نقش و هدف بهداشت محیط در جامعه کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

مهندسی آب

مهندسی 
پسماند

مهندسی کنترل 
آلودگی هوا

مهند سی 
فاضالب

بهداشت مواد 
غذایی

بهداشت مسکن و 
اماکن عمومی

کاربرد
گندزداها و 

ضدعفونی کننده ها

بهداشت 
پرتوها

بهداشت محیط

به طور کلی »محیط« به مجموعه ای از عوامل و شرایط خارجی و تأثیرات ناشی از آنها بر زندگی یک موجود زنده 
اطالق می گردد. طبق این تعریف، محیط شامل هوا، آب، خاک، روابط بین آنها و تمامی موجودات زنده است.

تعریف بهداشت محیط:  بهداشت محیط کنترل عواملی است که به گونه ای روی سالمت جسمی، روانی و 
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شکل2ـ فضای باز مراکز پیش از دبستان

کنترل بهداشتی سطح فضای باز و حیاط

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

اجتماعی انسان تأثیر می گذارد. بنابراین کنترل، اصالح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی محیط، 
برای حفظ و ارتقای سالمتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می یابد.

بیماری،  است که شرایط خارجی مسبب  معیارهایی  اجرای  و  ارزیابی  بهداشت محیط،  کاربردی  دیدگاه  از 
ناتوانی و سلب آسایش از انسان را کنترل می کنند. در این مجموعه، معیارهایی که ارزیابی و اصالح می شوند، 
عالوه بر حفظ سالمت و ایمنی افراد، جنبه های زیبایی شناختی و آسایش روانی متناسب با نیازها و انتظارات 

جامعه را نیز در نظر دارند.
هدف بهداشت محیط:  مهم ترین هدف بهداشت محیط، مطالعۀ عوامل محیطی مضر برای سالمتی انسان، 
تشخیص و پیشگیری، رفع و کنترل تأثیرات سوء ناشی از این عوامل است. به عبارتی، بهداشت محیط به طور 
مستقیم، سالمتی انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری می کند و کیفیت محیط و حفظ 

سالمتی اکوسیستم ها را به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد.
اصلی ترین محورهای فعالیت بهداشت محیط عبارت است از:

 بررسی و تعیین، نحوه پیشگیری و کنترل بیماری های منتقل شونده در محیط
 تأمین آب و مواد غذایی سالم

 تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب ها
 دفع و تصفیه مواد زاید جامد و سمی

 کاهش آلودگی هوا، آب، مواد غذایی و صدا
 کنترل عوامل مخاطره آمیز محیط کار

با توجه به حیطه ها و زمینه های کاری بهداشت محیط که در شکل1 آمده است، در این کتاب به زمینه هایی 
پرداخته می شود که در مراکز پیش دبستان کاربرد دارد و به دو حیطه محیط باز و بسته تقسیم می شود.
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فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

تحقیقات اخیر بر اهمیت و تأثیر فضای باز مراکز آموزشی به عنوان عامل مؤثر در فرایند یادگیری فعال تأکید 
دارد. فضای باز در توسعۀ آگاهی و یادگیری از طریق حواس، نقش مهمی را ایفا می نماید. بنابراین طراحی 

مناسب فضای باز طبیعی، نقش مهمی در یادگیری و ارتقای رفتارهای اجتماعی کودکان دارد.
تعریف فضای باز: تمام محل های بدون سقف اعم از زمین بازی، فضای سبز، حیاط، زمین های ورزشی و 

راه های ارتباطی، فضای باز نامیده می شود.

 اهمیت فضای باز
به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

گفت      و  گو 
فعالیت 2: درگروه های کالسی، با توجه به شکل2، در مورد مشخصات فضای باز گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید. 

شکل 3ـ وسایل بازی در فضای باز مراکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، در مورد اهمیت بهداشت وسایل بازی در فضای باز گفت وگو کنید و کنید

نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فضای باز فرصت بسیاری از تجارب را برای رشد فراهم می سازد. حیاط و فضای باز در مراکز آموزشی جزئی 
از کالس های درس است. اهمیت فضای باز شامل موارد زیر است:

 عرصۀ تعامالت و روابط قوی احساسی و ادراکی کودکان
 فضایی برای انجام فعالیت بدنی، کسب مهارت ها وگذراندن اوقات فراغت

 ایجاد نشاط و شادی در کودکان
 انجام بازی های خاّلق
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 احترام نسبت به محیط طبیعی
 شناخت محیط طبیعی )ایستگاه های هواشناسی، زیستگاه های طبیعی حیوانات، باغ ها یا مجموعه ای از گیاهان 

بومی و غیره(
 ابزار کمک آموزشی در جهت افزایش کیفیت آموزش و پرورش کودکان

 تشویق کودکان در فعالیت های گروهی، افزایش سطح علمی و تجربه اندوزی
 تقویت حس خاّلقیت و اعتماد به نفس

تعلیم  آموزشی  مراکز  بهداشت محیط  اهمیت  از دبستان:  باز در مراکز پیش  اهمیت بهداشتی فضای 
و تربیت در شرایط ایمنی، بهداشتی و برخوردار از خدمات بهداشتی درمانی یکی از حقوق مسلم فردی و 
اجتماعی دانش آموزان است. اهمیت رعایت بهداشت محیط فضای باز در مباحث بعدی به تفصیل شرح داده 

می شود.
موارد بهداشتی فضای باز و سطح حیاط متناسب با استانداردها و آیین نامه های بهداشتی:

فضای باز در یک مرکز پیش از دبستان دارای اجزای مختلفی است که هر کدام نقش قابل توجهی در اهداف 
و مزایای ذکر شده برای فضای باز دارد. مهم ترین قسمت های فضای باز و محوطه به شرح زیر است:

درب ورودی: طرح درب ورودی مرکز پیش از دبستان از نظر بهداشتی اهمیت بسزایی دارد که در آن باید 
به موارد زیر توجه شود:

 درب ورودی مهدکودک باید بزرگ و دو لنگه باشد.
 ورودی حیاط مهد از پارکینگ مجزا باشد و در حیاط، به هیچ عنوان نباید وسیلۀ نقلیه پارک گردد.

 زیبا و با رنگ و طرح دلخواه کودکان نقاشی شود.
 در رنگ آمیزی آنها از رنگ های بهداشتی استفاده شود.

 به طور مرتب شست وشو و ضد عفونی شود )شکل 4(.

شکل 4ـ درب ورودی مرکز پیش از دبستان
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فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

فضاهای محوطۀ باز: محوطۀ باز مراکز پیش از دبستان با توجه به فضای در دسترس از بخش های زیر تشکیل 
می شود )شکل 5(:

 فضای وسایل بازی
 فضای بازی و ورزش

 فضای شن و آب بازی
 فضای سبز

 فضای ارتباطی غیر مفید1 

شکل 5 ـ فضای ورزشی و فضای سبز

1ـ راه های ارتباطی بین سایر فضاها و سطوح غیر قابل استفاده جزء فضاهای ارتباطی غیر مفید این مراکز است که تا 20 درصد فضای مفید 
مراکز را در بر می گیرد.

2ـ1ـ هدف توانمند سازی: بهداشت سطح فضای باز و حیاط را کنترل کند.

توصیه های بهداشتی در مورد آلودگی های فضای باز مراکز آموزشی

گفت      و  گو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی، فضای باز یک مرکز پیش از دبستان را درنظر بگیرید، درباره موارد زیر کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1  انواع آلودگی ها

2  بیماری های شایع

3  روش های کنترل بیماری ها
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مرکز آموزشی، یک محیط عمومی است و محیط مرکز آموزشی به دلیل تماس نزدیک و مداوم کودکان با یکدیگر، 
امکان انتقال بیماری را فراهم می کند. در فصل 3 کتاب دربارۀ مراقبت از سالمت کودک در برابر انواع بیماری ها 
آشنا شدید. در این قسمت به مهم ترین توصیه های بهداشتی در زمینۀ کنترل آلودگی ها و بیماری ها اشاره می شود:

 کودکان باید دست های خود را پس از لمس کردن وسایل متعدد بشویند.
 کودکان زمانی که در حال سرفه یا عطسه هستند، از یک دستمال استفاده کنند و آن را بالفاصله در سطل 

آشغال بیندازند.
 کودکان مبتال به بیماری های عفونی به ویژه عفونت های گوارشی، باید یک هفته استراحت کنند و تحت 

درمان باشند.
 مسئوالن مرکز آموزشی از بیماری آسم و آلرژی در کودکان آگاه باشند تا در صورت نیاز، با انجام اقدامات 

اورژانس در صورت بروز حمله آسم به کودکان کمک کنند.
 در کودکان مبتال به آسم، مواجه نشدن با گرد و خاک، دود و بوی سیگار، مصرف نکردن شکالت، پاستیل، 

مواد رنگی و مواردی از این قبیل، بسیار مهم است.

روش های کنترل بهداشت فضای باز حیاط و نگهداری آن

با رعایت استانداردهای بهداشت محیط می توان از انتشار بیماری ها، به ویژه بیماری های عفونی، در مراکز آموزشی 
جلوگیری نمود.

همان گونه که قباًل گفته شد، سازمان جهانی بهداشت، بهداشت محیط را کنترل عواملی از محیط زندگی که 
به نحوی در رفاه و سالمت بدنی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند و یا خواهند داشت، تعریف کرده است.

آموزشگاه  که موجب می شود محیط  اقداماتی  از مجموعه  است  عبارت  آموزشی  مراکز  در  بهداشت محیط 
به گونه ای شود تا هیچ اثر نامطلوبی بر سالمت جسمی، روانی واجتماعی دانش آموزان بر جای نگذارد.

آیین نامه بهداشت محیط مهد کودک وزارت بهداشت1 رهنمود ها و مقرراتی در خصوص چگونگی وضعیت 
بهداشت محیط ساختمان مهد کودک از جمله حیاط این مراکز ارائه نموده است. این آیین نامه دارای جزئیاتی 
از شرایط بهداشتی و ایمنی محل بازی، استخر، محل شن بازی و آب بازی است. مجریان و مسئوالن اصلی 

اجرای این مقررات، مدیر و مربیان مهد کودک و مراکز پیش دبستانی هستند )شکل 6(.

1ـ به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود.
2ـ  برای آشنایی با اصول تهیه فهرست وارسی به فصل پنجم کتاب دانش  فنی پایه )کد 210311( رشته تربیت کودک مراجعه شود.

جست و جو 
فعالیت 5: درگروه های کالسی در مورد انواع بیماری های شایع در مراکز پیش از دبستان از منابع علمی کنید

جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت بروشور ارائه دهید.

گفت      و  گو 
فعالیت 6: با استفاده از کتاب همراه هنرجو در مورد بهداشت فضای باز، از آیین نامۀ بهداشتی مراکز کنید

پیش از دبستان فهرست وارسی2 تهیه نمایید و در بازدید از مرکز گزارش تهیه کنید.
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فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

شکل 6 ـ بهداشت در فضای باز مرکز آموزشی

خود ارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر      مرحله: کنترل بهداشتی سطح فضای بازی و حیاط

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. بر این اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید گزارشی از نوع آلودگی ها و بیماری های فضای باز مراکز آموزشی تهیه کنید؟1

تا چه حد می توانید بهداشت فضای باز مرکز پیش از دبستان را کنترل کنید؟2

تا چه حد می توانید گزارشی از بهداشت فضای باز مرکز پیش از دبستان ارائه کنید؟3

تمرین کنید

1 گزارشی از آلودگی های فضای باز مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.
2 گزارشی از توصیه های بهداشتی در زمینۀ کنترل آلودگی ها و بیماری ها در محیط باز تهیه کنید.
3 با تهیۀ فهرست وارسی، بهداشت سطح فضای باز و حیاط مراکز پیش از دبستان را کنترل کنید.

4 گزارشی از رعایت بهداشت کودکان در فضای باز مراکز آموزش پیش از دبستان تهیه کنید.
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3ـ1ـ هدف توانمند سازی3: بهداشت فضای سبز را توضیح دهد.

فضای سبز

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 1ـ بازی کودکان در فضای سبز

در سال های اخیر روش زندگی و نوع تفریحات و نیازهای اجتماعی کودکان تغییر فراوان کرده است. توسعۀ سریع 
شهر ها در محیط زیست، دگرگونی ایجاد نموده که به نوبه خود باعث تغییر شکل یافتن تفریحات آنان شده است. 
نیازهای افراد از محیط زیست به متغیرهای گوناگونی از قبیل سن، طبقۀ اجتماعی، فرهنگ و تجربیات، هدف ها 

و روش زندگی روزانه بستگی دارد.
طبق مطالعات انجام شده، فضای سبز و توسعۀ آن در مرکز آموزشی می تواند در افزایش یادگیری کودکان مؤثر 

باشد.
تعریف فضای سبز: تمام محل های طبیعی یا مصنوعی پوشیده از گیاهان که بهره برداری تفریحی، زیست محیطی 

و زیبایی سازی دارند، فضای سبز نامیده می شود.

گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر و نکته باال، در مورد اهمیت فضای سبز در مرکز پیش کنید

از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد تماس با فضای سبز شهری به کودکان کمک می کند که 
رشد ذهنی خود را شکوفا کنند و اینکه بخشی از این تأثیر به دلیل اثر فضای سبز درکاهش آلودگی 

شهری است.

نکته
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تعریف بهداشت فضای سبز: اقداماتی که برای پیشگیری از آلودگی ها و بیماری های حاصل از فضای سبز و 
محیط زیست انجام می شود بهداشت فضای سبز نامیده می شود.

اهمیت بهداشت فضای سبز و باغبانی

در دنیای امروز ارتباط کودک با طبیعت قطع شده است و وجود فضای سبز و مکان های بازی در فضاهای کاماًل 
طبیعی دچار کمبود است. تسهیل ارتباط کودک با طبیعت فواید زیر را به همراه دارد:

 تأمین سالمت جسمانی و روانی کودک
 تأمین شادابی کودک

 آشنا کردن کودک با انواع رنگ های طبیعی
 آشنا کردن کودک با خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک، آب و هوا، دما و بارش

 آشنا کردن کودک با خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان مختلف

شکل 2ـ  بهداشت فضای سبز و باغبانی

طبق آیین نامه بهداشت مراکز پیش از دبستان، به ازای هر کودک 0/5 متر مربع فضای سبز مورد نیاز 
است.

نکته

انتخاب گیاه سازگار با محیط و رعایت اصول بهداشتی در کاشت و باغبانی فضای سبز، نکاتی است که عالوه 
بر اهمیت محیط زیستی )از جنبۀ تهاجمی نبودن به دیگر گیاهان منطقه(، از نظر تأمین سالمت کودکان در 

تماس با گیاه دارای اهمیت است )شکل2(. نکات مهم در زمینۀ بهداشت فضای سبز و باغبانی عبارت اند از:
 انتخاب گیاه و درختچۀ مناسب با توجه به شرایط آب و هوای منطقه

 پرهیز از کاشت گونه های گیاهی آلرژی زا، سمی یا خاردار )مثل یاس زرد، خر زهره و غیره(
 رعایت فاصلۀ استاندارد در کاشت گیاهان
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 انتخاب و کاربرد صحیح کودها )آلی گیاهان، حیوانی و کمپوست و نیز شیمیایی(
 مصرف بهینۀ انواع کود )مصرف کودها به میزان مناسب و با توجه به نیازهای گیاهان، آب و هوا، شرایط 

خاک و زمان آبیاری(
 استفاده نکردن از سموم در زمان حضور کودکان

4ـ3ـ هدف توانمند سازی: بهداشت فضای سبز  و باغبانی را کنترل کند.

خطرات و جراحات شایع ناشی از فضای سبز

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.

شکل 3ـ خطرات فضای سبز

مهم ترین خطرات ناشی از فضای سبز و باغبانی شامل موارد زیر هستند:
1  التهاب های آلرژی با منشأ خارجی: این بیماری ها در اثر استنشاق مواد آلی به شکل گرد وغبار یا قطرات 
ریز مایع ایجاد می شوند. شایع ترین علت آلرژی، حساسیت به گرده های گیاهان و گرد و غبارهای هوا است. 
همچنین کاربرد کودهای شیمیایی باعث ایجاد بیماری های ریوی )سوزش و التهاب در بینی، گلو و ریه ها، آلرژی 
شدید، آسم و برونشیت( می شود. ایجاد حساسیت می تواند به صورت تأثیر بر سیستم تنفسی، چشم، بینی و 

پوست باشد:
 آلرژی در چشم، به شکل قرمز شدن سفیدی چشم ظاهر می شود و با خارش و آب ریزش همراه است.

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی با توجه به تصویر صفحۀ قبل، در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را کنید

درکالس ارائه دهید.
1  خطرات و بیماری های ناشی از فضای سبز

2  خطرات وبیماری های ناشی از آفات نباتی
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حشرات و بند پایان متعددی از جمله مورچه ها، عنکبوت ها، زنبور ها و پشه ها در فضای سبز وجود دارند. 
تماس با فضای سبز ممکن است گزش ناشی از حشرات را در پی داشته باشد. نیش زنبور بیشترین موارد 

حساسیت به نیش حشرات را به خود اختصاص می دهد.

نکته

شکل 4 ـ حساسیت به گیاهان در کودکان

 آلرژی در بینی، منجر به افزایش ترشح و تورم سطحی پوشش داخل بینی می گردد.
 آلرژی پوستی ممکن است به صورت دانه های کهیر، اگزما و التهاب پوست شود که منجر به قرمزی، پوسته ریزی 

و ایجاد برجستگی در روی پوست می گردد )شکل 4  (.

2  بیماری های انگلی: در صورت استفاده از کودهای حیوانی و آلی نامناسب و تماس بدن کودکان با سطوح 
آلوده، امکان ایجاد بیماری های انگلی مانند آسکاریس وجود دارد.

3 مسمومیت با کودها، آفت کش ها و حشره کش ها: در صورت استفادۀ نادرست و یا نگهداری غیر صحیح 
کودها، آفت کش ها و حشره کش ها، احتمال تماس کودکان با این مواد افزایش می یابد و باعث ایجاد مسمومیت و 
سرطان در کودکان می شود. کودهای شیمیایی احتمال بیماری های آلرژیک تنفسی و حساسیت های پوستی دارند.

4  خراش و بریدگی: برخی از گیاهان و گل ها مانند کاکتوس و گل رز، دارای خارهایی هستند که تماس با 
آنها ممکن است باعث آسیب و ایجاد خراش و بریدگی شود.

5  بیماری های ناشی از آلودگی منابع آب زیر زمینی و سطحی و خاک: آفت کش ها ممکن است از طریق 
کاربرد مستقیم یا نفوذ پذیری و یا نشت، وارد آب های زیر زمینی یا سطحی شوند. همچنین استفادۀ بی رویه و 
نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث آلودگی خاک به فلزات سنگین مثل سرب و کادمیوم و افزایش نیتریت و 
نیترات در محصوالت کشاورزی و منابع آب و باعث تولید سم در گیاهان و حیوانات آبزی می شود. بعضی از این 
سموم در برابر تجزیه بیولوژیک مقاوم هستند وبرای مدت زیادی در آب و خاک باقی می مانند و بیماری های 

مختلفی را به انسان منتقل می کنند.
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6  لیز خوردن روی چمن و سطوح مرطوب: کودکان هنگام بازی در چمن، سطوح مرطوب و ناهموار، به دلیل 
لغزنده بودن آنها، ممکن است ُسر بخورند و دچار آسیب شوند.

بهداشت و نگهداری فضای سبز و باغبانی

شکل 5ـ کودک و نگهداری فضای سبز

برای رعایت بهداشت و نگهداری فضای سبز باید به نکات زیر توجه کرد )شکل 5(:
 بهداشت فردی هنگام کار در فضای سبز به خوبی رعایت شود.

پیش بند ضد آب  و  کار، دستکش  روپوش  مانند  مناسب  محافظ  لباس های  از  فضای سبز  در  کار  هنگام   
استفاده شود.

 در صورت ایجاد بریدگی و خراش ناشی از تماس با گیاهان، با دّقت شست وشو و ضد عفونی شود.
 روی آفت کش ها کلمۀ سّمی به رنگ قرمز و عالمت جمجمه و استخوان روی برچسب آنها چاپ شود.

آفت کش هایی که به دلیل عارضۀ تحریک و سوزش چشم و پوست دارای کلمۀ »خطر« هستند، نیاز به داشتن 
کلمه سّمی و عالمت جمجمه و استخوان نیستند.

نکته

 آفت کش ها دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.
 روی همۀ آفت کش ها از برچسب کلمۀ »حساسیت زا« برای نشان دادن تأثیرات آلرژیک استفاده شود.

 همۀ آفت کش ها باید در ظروف اصلی و با برچسب شان نگهداری شوند.
 افراد زیر 18 سال، زنان، سالخوردگان و افرادی که دارای سابقۀ بیماری کلیوی، کبدی و قلبی هستند، مجاز 

به کار با سموم نیستند.
 بهتر است از سموم دفع آفات در فضای سبز مراکز آموزشی استفاده نشود و در صورت استفاده، زمانی انجام 

شود که کودکان حضور ندارند و مسائل ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی رعایت گردد )شکل 6(.
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آیین نامه های بهداشتی

دستورالعمل ها وآیین نامه های بهداشتی در خصوص فضای سبز، مربوط به کاربرد کود شیمیایی، کود کمپوست 
و سموم دفع آفات نباتی هستند. به طور مثال دستورالعمل بهداشت و ایمنی عملیات سم پاشی فضای سبز توسط 

شرکت شهر سالم و شهرداری تهران تهیه شده است1.

خطر تنفسی        خورنده        خورنده خطر تنفسی            سّمی     

شکل 6ـ عالئم اخطار بر سموم

جست و جو 
علمی کنید معتبر  منابع  از  بر سموم  عالئم هشدار دهنده  مورد  در  گروه های کالسی خود،  در  فعالیت 3: 

تحقیق کنید و نتیجه را درکالس به صورت بروشور ارائه دهید.

1ـ این رهنمود ها در کارگاه وزارت بهداشت به آدرس اینترنتی http://markazsalamat.behdasht.gov.ir قابل دسترسی هستند. در این 
رهنمود ها مسائل بهداشتی مواجهه با آفت کش ها و همچنین نکات بهداشتی و ایمنی در خصوص فضای سبز توضیح داده شده است.

فعالیت 4: در گروه های کالسی خود، با استفاده از آیین نامه های بهداشتی کاربرد سموم و آفت کش ها 
مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، فهرست وارسی تهیه کنید. آن را در بازدید از مرکز پیش از 

دبستان تکمیل کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

 برای جلوگیری از آلودگی افراد و نیز محیط زیست باید توجه نمود که ظروف خالی آفت کش ها در محیط باز 
رها نشوند و به روش بهداشتی دفع شوند.
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تمرین کنید

1  گزارشی از بهداشت فضای سبز و باغبانی مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.
2  گزارشی از انواع خطرات فضای سبز و باغبانی حیاط مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.

3  گزارشی از خطرات استفاده از انواع کودها ارائه دهید.
4  با تهیه فهرست وارسی، بهداشت سطح فضای سبز و باغبانی مرکز پیش از دبستان را کنترل کنید.

.

خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر              مرحله: کنترل بهداشتی سطح فضای سبز و باغبانی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز، یک است. بر این اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید انواع خطرات فضای سبز و باغبانی را طبقه بندی کنید؟1

تا چه حد می توانید گزارشی از بیماری ها و جراحات شایع ناشی از فضای سبز را 2
تهیه کنید؟

تا چه حد می توانید بهداشت فضای سبز و باغبانی را کنترل کنید؟3

تا چه حد می توانید گزارشی از بهداشت فضای سبز و باغبانی تهیه کنید؟4
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5ـ1ـ هدف توانمند سازی: بهداشت وسایل بازی در حیاط را توضیح دهد.

وسایل بازی در فضای باز

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 1ـ وسایل بازی فضای باز مراکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
فعالیت 1: درگروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد اهمیت بازی و انواع وسایل بازی کودکان کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بازی برای کودکان، مانند کار کردن برای بزرگساالن اهمیت زیادی دارد. بیشتر تجربیاتی که کودکان پیش از 
دبستان از اجتماع و محیط اطرافشان کسب می کنند، از طریق بازی های کودکانه حاصل می شود.

تعریف بازی: به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار و آزادانه که به صورت فردی یا گروهی انجام و موجب 
کسب لذت در کودک شود، بازی می گویند.

تعریف وسایل بازی

به دستگاه ها، تجهیزات و وسایلی که برای بازی کودکان استفاده می شود، وسایل بازی می گویند. به عبارت دیگر، 
هر محصول یا مادۀ طراحی شده ای که آشکارا برای استفاده در بازی کودکان در نظر گرفته می شود، وسیلۀ بازی 

است.
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 اهمیت بازی 
بازی به دالیل زیر برای کودکان مفید است:
 بازی نیاز اولیه و ضروری کودکان است.

 بازی تجربۀ اصلی کودک برای ادراک جهان پیرامون است.
 تجربه ها و آموزه هایی را که کودکان از بازی کردن به دست می آورند، در آینده برای کار کردن استفاده می کنند.

 بازی باعث شادابی کودکان است.
 خالقیت را در کودکان بر می انگیزد و احساس لذت از زیبایی  وموفقیت را در آنها به وجود می آورد.

 بیشتر تجربیات کودکان در قبل از دبستان از طریق بازی های کودکانه حاصل می شود.
 در واقع بازی کودکان مرحله ای الزامی برای ورود به دنیای جدید و واقعی است.

 انواع وسایل بازی در فضای باز 

گفت      و  گو 
فعالیت 2: هرکدام از هنرجویان تصاویر یا یک وسیلۀ بازی کودکان را به کالس بیاورد و در مورد آنها کنید

گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه دهند.

وسایل بازی کودکان بسته به سن آنها متفاوت است. وسایل بازی به روش های مختلف تقسیم بندی می شوند. 
معمول ترین تقسیم بندی ها به صورت زیر هستند:

 وسایل تعادلی یا وسایل بازی فضای بسته: این وسایل بازی شامل تختۀ تعادل، نردبان، طناب برای 
چوبی،  اسب  سانتی متر،   20 ارتفاع  به  کوچک  چهار پایه های  پرش،  تخته  تعادلی،تاب،  میلۀ  شدن،  آویزان 

االکلنگ چوبی چند کاره، قایق متحرک، سرسره مخصوص فضای بسته و غیره هستند.
 تجهیزات فضای باز: این وسایل بازی شامل تاب، سرسره، االکلنگ، وسایل چرخ دار از جمله چرخ دستی 

و گاری، بلوک، بشکه، توپ، طناب، حوضچه مخصوص شن بازی با روکش مناسب و امثال آنها است.
مهم ترین وسایل بازی فضای باز شامل موارد زیر هستند:

سرسره: وسیلۀ بازی با سطح شیب دار 
حال  در  کنندۀ  استفاده  که  است 
شده  تعیین  مسیر  در  را  سر خوردن 
می کند.  هدایت  و  می گیرد  بر  در 
موجی  سرسره  شامل  سرسره ها  انواع 
سرخوردن(،  ناحیۀ  در  تغییر  )ایجاد 
تونلی  و  منحنی  مارپیچ  )حلزونی(، 

است )شکل 2(.

شکل 2ـ وسایل بازی فضای باز
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تاب: وسیلۀ متحرکی که در آن، وزن استفاده کننده در پایین یک محور یا اتصال چرخان قرار دارد. انواع تاب ها 
شامل تاب با یک محور چرخش، تاب با چند محور چرخش، تاب یک نقطه ای و تاب ترکیبی است )شکل 3(.

تجهیزات نوسانی یا االکلنگ: تجهیزاتی هستند که 
درآیند  حرکت  به  استفاده کننده  توسط  می توانند 
تکیه گاه  یک  حول  که  جزء  یک  توسط  عموماً  و 
 .)4 )شکل  می گیرند  قرار  می کند،  نوسان  مرکزی 
انواع االکلنگ شامل نوع محوری، یک نقطه ای، چند 

نقطه ای، نوسانی و جارویی است.
چرخ  دو  دارای  نقلیه  وسیلۀ  اسباب بازی:  دوچرخۀ 
ارتفاع  حداکثر  با  تعادل،  چرخ  بدون  یا  سه چرخ  یا 
435 میلی متر که توسط نیروی پای کودک از طریق 

پدال های دوچرخه به جلو رانده می شود )شکل 5(.

شکل 3ـ تاب بازی

شکل 4ـ االکلنگ

شکل 5 ـ سه چرخه
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6ـ1ـ هدف توانمند سازی : بهداشت وسایل بازی در حیاط را کنترل کند.

معیارهای تهیۀ وسایل بازی بهداشتی و استاندارد در حیاط 
)تاب، سرسره، االکلنگ و ...(

گفت      و  گو 
و رعایت موارد کنید بازی مهدکودک  انتخاب وسایل  در گروه های کالسی در مورد معیارهای  فعالیت 3: 

بهداشتی در ساخت وسایل بازی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در انتخاب اسباب بازی عالوه بر توجه به معیارهای رشد همه جانبۀ کودک، معیارهای زیر را باید در نظر گرفت:
جنس و مواد: امروزه در ساخت وسایل بازی از فلز، چوب، فایبرگالس، پالستیک و پارچه استفاده می کنند. 
از  ارتفاع کمتری نیز هستند، می توان  در ساخت وسایل مخصوص کودکان به خصوص کوچک تر که دارای 

چوب استفاده کرد.
بهداشت و ایمنی: در ساخت اسباب بازی به نکات ایمنی و بهداشتی آن باید توجه نمود. در سنین اولیۀ 
کودکی، کودک وسیلۀ بازی را به دهان می برد؛ بنابراین باید تیزی یا شکستگی نداشته باشد یا رنگ و خمیر 

از مواد سّمی تهیه نشده باشد.
هم خوانی با فرهنگ جامعه: برای برقراری ارتباط معنی دار بین کودک و اسباب بازی، اسباب بازی ها باید با 

فرهنگ هم خوانی داشته باشند و ارزش ها را به او یاد بدهند.
نزدیکی با واقعیت: کودکان دوست دارند اسباب بازی هایشان رنگی از واقعیت داشته باشد.

آفرینندگی و سازندگی: وسیلۀ بازی باید کودک را به فکر وا دارد و او را تشویق کند که وسیلۀ جدیدی بسازد.

جست و جو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی، در مورد استانداردهای وسایل بازی تدوین شده توسط سازمان استاندارد کنید

ایران، از منابع علمی جست وجو کنید و خالصۀ آن استانداردها را در کالس ارائه دهید.

موارد بهداشتی وسایل و زمین بازی

موارد بهداشتی که در وسایل بازی باید در نظر گرفته شوند، عبارت اند از:
 قسمت های فلزی باید در مقابل شرایط مختلف جوی و خوردگی مقاوم باشند. فلزاتی که اکسیدهای سّمی 

به صورت رسوب و ورقه ورقه تولید می کنند، باید توسط مواد پوششی غیر سّمی حفاظت شوند.
 قسمت های چوبی باید به گونه ای طراحی شوند که هیچ گونه آبی در داخل یا روی آنها جمع نشود.

 استانداردهای بهداشتی در مورد نگهدارنده های چوب مانند تراشه شدن و ایجاد مسمومیت رعایت شود.
 در وسایل بازی، از رنگ مناسب بهداشتی و شاد استفاده شود.

 با توجه به روحیه شاد کودکان، برای ایجاد هیجان و تحریک از رنگ های گرم و متضاد در مصالح و وسایل 
بازی کودکان و گیاهان اطراف زمین بازی استفاده شود. به عنوان مثال رنگ گل قرمز عامل محرک به شمار 
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می آید و رنگ زرد، رنگ فعالیت و امید است.
 حفظ شرایط بهداشتی و ایمنی سطح زمین بازی از اولویت های نگهداری زمین بازی است.

انواع آلودگی ها و حوادث ناشی از وسایل بازی

جست و جو 
فعالیت 5 : در گروه های کالسی، در مورد معیارهای بهداشتی رنگ از نظر روان شناختی )طیف رنگ( و کنید

سالمتی )احتمال بیماری زایی( و نیز مقاومت مناسب در محیط باز، از منابع علمی جست وجو نمایید و 
نتیجه  را در کالس به صورت مقاله ارائه دهید.

گفت      و  گو 
فعالیت 6 : در گروه های کالسی، در مورد پیشگیری از آلودگی و بیماری هنگام بازی کودکان گفت وگو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

رعایت نکات بهداشتی و داشتن آگاهی از نحوۀ استفاده از وسایل بازی موجود در مهد کودک، بیش از مکان های 
دیگر ضروری است:

1  جراحات ناشی از استفادۀ نادرست از وسایل بازی فضای باز: استفادۀ نادرست از وسایل بازی باعث 
ایجاد جراحاتی مانند بریدگی،شکستگی و حتی صدمۀ مغزی در کودکان می شود. هرچه وسایل بازی درون 
این  بروز  از  روش های جلوگیری  است.  بیشتر  کودکان  برای  احتمال خطر  باشند،  متنوع تر  و  بیشتر  حیاط 

حوادث عبارت اند از:
 حضور تعداد کم کودکان در فضای بازی

 تعیین مقررات بازی برای کودکان توسط مربیان
 تناسب تعداد مربیان با تعداد کودکان هنگام بازی در حیاط

یک مربی در حین بازی در فضای باز و استفاده از وسایل بازی، عالوه بر آموزش نحوۀ تعامل با دیگران، 
ایستادن در صف، مراقبت از بچه های کوچک تر و مراعات قوانین بازی گروهی، باید به  بهداشت در 

فضاهای باز هم توجه داشته باشد.

عالوه بر اهمیت تمیز و ایمن نگه داشتن سطح زمین بازی، آموزش و تشویق کودکان به شست وشوی 
دست بعد از بازی و یا در حین بازی )در صورت لزوم( باید مورد توجه مربیان مهد کودک و مراکز 

بگیرد. قرار  پیش دبستانی 

نکته

نکته

از  پس  به خصوص  آلوده  فضای  بازی  وسایل  از  کودکان  استفادۀ  باز:  فضای  بازی  وسایل  آلودگی   2
طوفان های گردوغبار و بارندگی های آلوده، موجب بیماری در آنها می شود. روش های جلوگیری از بروز این 
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حوادث عبارت اند از:
 شست وشوی وسایل بازی بعد از رخدادهای آب و هوایی

 تمیز نگه داشتن و شست وشوی هفتگی وسایل بازی
3  آلودگی فضای باز به فضوالت حیوانات و نفوذ حشرات و سایر جانوران خطرناک )مانند هزارپا، 
رتیل و غیره( به داخل آن: در صورت وجود استخر توپ در فضای باز، پوشاندن آن هنگام شب با یک الیۀ 

محافظ، موجب جلوگیری از نفوذ جانوران خطرناک به داخل آن می شود.

روش های تمیز کردن وسایل بازی

دو روش اصلی برای تمیز کردن وسایل بازی، اسباب  بازی ها و سایر وسایل کودک وجود دارد.
1  شستن با مواد شوینده وآب گرم: چربی و چرک روی وسایل و میکروب ها به این طریق از بین می روند. 

بنابراین نیازی به صابون های ضد باکتری نیست.
2  استفاده از محلول های بهداشتی: اکثر میکروب های بیماری زا و خطرناک با این روش از بین می روند.

جست و جو 
فعالیت 7: در گروه های کالسی، در مورد به کار بردن مواد ضد عفونی کننده برای جلوگیری از آلودگی کنید

وسایل بازی در منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت بروشور ارائه دهید.

روش های مراقبت از کودکان در 
فضای باز و محل وسایل بازی

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.

شکل 6 ـ بازی کودکان در فضای باز مهد کودک

قبل از استفاده از وسایل بازی باید سطح آنها با آب و مواد شوینده شسته شود تا عالوه بر میکروب، 
آلودگی های دیگر و چربی نیز از بین بروند. این عمل باعث شست وشوی باقی ماندۀ محلول های بهداشتی 

بر روی وسایل می شود که ممکن است باعث حساسیت پوستی در کودکان شود.

نکته
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همۀ کودکان دوست دارند در فضای باز و زمین بازی آزادانه بازی کنند، اما گاه خطراتی آنها را تهدید می کند. 
برای اطمینان از اینکه کودک در محل بازی دچار آسیب نخواهد شد، مربیان باید توصیه های زیر را انجام دهند:
اطمینان از استاندارد بودن زمین محل بازی: مربیان باید به دّقت همۀ اطراف محل بازی کودک را بررسی 
کنند و وسایل بازی را از نظر ایمن و بهداشتی بودن آنها ارزیابی نمایند تا اشیای خارجی نظیر وسایل تیز، 

شیشه شکسته، سنگ ریزه و مانند اینها که موجب جراحات کودکان می شوند، وجود نداشته باشد.
پوشیدن لباس متناسب با آب و هوا: لباس کودکان باید متناسب با آب و هوا و راحت باشد. لباس باید 
طوری باشد که به کودک اجازه دهد، به راحتی حرکت کند و بدود، بدون اینکه الزم باشد هر دقیقه لباس را 
تنظیم کند. کفش های کودک باید راحت و به اندازه باشد. کفش های ضد لغزش بسیار خوب هستند. کودکان 

نباید کفش های جلو باز، پشت بند دار و دمپایی بپوشند.
نور  قرار گرفتن در معرض تشعشعات آسیب زای  از  است کودکان  برابر نور خورشید: الزم  محافظت در 

خورشید محافظت شوند.
بازی با وسایل متناسب با سن: باید به کودک آموزش داد که هرگز با تجهیزات بازی که برای سن او ساخته 
نشده بازی نکند. به طور مثال، اگر هنوز نمی تواند میله ها را بگیرد، نباید از تجهیزات بازی که در آن گرفتن 

میله مهم است، استفاده کند.
شست وشوی دستان کودک پس از بازی: به کودک آموزش داده شود که دستان خود را پس از بازی و 

پیش از صرف غذا بشوید و هرگز دستانش را در حال بازی و پس از آن در دهانش نگذارد.
تعداد کودکان و تعداد وسایل بازی: تعداد کودکان با تعداد وسایل بازی باید متناسب باشد. 

گفت      و  گو 
فعالیت 8 : درگروه های کالسی خود، با توجه به تصویر صفحۀ قبل، در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید.
1  یک حادثه که برای کودکی در زمان استفاده از وسایل بازی رخ داده است.

2  اقداماتی که یک مربی قبل و در زمان بازی کودکان در محوطۀ وسایل بازی باید انجام دهد تا خطر 

بهداشتی برای کودکان به حداقل برسد.

فعالیت 9: درگروه های کالسی، در مورد بهداشت وسایل و زمین بازی فضای باز با استفاده از کتاب 
همراه هنرجو فهرست وارسی تهیه کنید و نتیجه را درکالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

فعالیت 10: درگروه های کالسی با هماهنگی هنر آموز خود در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، با 
استفاده از فهرست وارسی، گزارشی در مورد بهداشت وسایل و زمین بازی فضای باز تهیه کنید و در کالس 

ارائه دهید.

گزارش دهید
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خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر                        مرحله: کنترل بهداشتی وسایل بازی در حیاط

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید فهرستی از وسایل بازی در فضای باز تهیه کنید؟1

تا چه حد می توانید بهداشت وسایل بازی در فضای باز را رعایت کنید؟2

تا چه حد می توانید گزارشی از روش های مراقبت از کودکان در فضای باز و محل 3
تهیه کنید؟ بازی  وسایل 

تا چه حد می توانید بهداشت محیط باز را با همکاری مدیر کنترل کنید؟4

تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر تهیه کنید؟5

تمرین کنید

انواع وسایل بازی در فضای باز را فهرست کنید.
1  فهرست وارسی بهداشت وسایل بازی در حیاط را تهیه کنید.

2  گزارشی از بهداشت وسایل بازی فضای باز مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.
3  گزارشی از معیارهای تهیه وسایل بازی بهداشتی و استاندارد در حیاط )تاب، سرسره، االکلنگ و ...( را 

ارائه دهید.
4  فهرستی از روش های مراقبت از کودکان در فضای باز و محل وسایل بازی ارائه دهید.

5  جدول زیر را در رابطه با بهداشت وسایل بازی فضای باز تکمیل کنید.

پیشگیریخطرآلودگیوسایل بازی فضای باز

تاب

سرسره

االکلنگ

توپ
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7ـ1ـ هدف توانمندسازی: بهداشت استخر را توضیح دهد.

بهداشت استخر

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 1ـ استخر کودکان

شنا یکی از ورزش های بسیار مفرح برای تمام افراد در سنین مختلف در فصل گرما و حتی در روزهای سرد 
زمستان محسوب می شود. رعایت مسائل بهداشتی در همه استخرها اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که آب 
استخر در تماس مستقیم با انسان قرار دارد، در صورت انجام ندادن بهسازی، به مکانی پرخطر تبدیل خواهد 

شد. آب استخرهای شنا از نظر کیفیت فیزیکی، میکروبی و شیمیایی آن کنترل می شود.

تعریف استخر شنا

استخر به محل نگهداری حجم معینی از آب کاماًل پاکیزه و بهداشتی در یک فضا با ابعاد و اندازه مشخص 
به منظور شنا و سایر ورزش های آبی گفته می شود. به عبارت دیگر به مجموعه ای از ساختمان، لوازم، تجهیزات 
و امکانات اطالق می شود که با هدف شنا کردن، شیرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شده 

است. )شکل 2(

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.
1  اهمیت بهداشت استخر

2  انواع استخر
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شکل 2ـ استخر شنای کودکان خردسال

انواع آلودگی و بیماری موجود در استخر

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 3ـ آلودگی استخر

آلودگی های ایجاد شده در استخرهای شنا معموالً به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
الف( آلودگی های فیزیکی: مواد نامحلول و معلق که توسط شناگران و یا از فضای اطراف وارد آب استخر 

شده و موجب کدورت آب می شود و غذای میکرو ارگانیسم ها را فراهم می آورد.

گفت      و  گو 
فعالیت 2: درگروه های کالسی، با توجه به تصویر باال در مورد انواع آلودگی ها و بیماری های ناشی از کنید

استخر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.



27

فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

آب  شیمیایی  آلودگی  شیمیایی:  آلودگی های  ب( 
استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  شامل  شنا  استخرهای 
از  حاصل  مواد  نیز  و  کلر  مثل  استخر  آب  تصفیه  در 
و  آلی  مواد  با  گندزداها  به خصوص  مواد،  این  واکنش 
ایجاد می شود. هرچه مواد  معدنی موجود در آب خام، 
دفعی آزادشده از شناگران شامل ترشحات بینی، حلقی 
باشد،  بیشتر  آب  در  غیره  و  پمادها  کرم ها،  پوستی،  و 

احتمال حضور آالینده های شیمیایی بیشتر است.
و  خصوصی  استخرهای  میکروبی:  آلودگی های  ج( 
ارگانیسم های  میکرو  رشد  برای  مناسبی  محل  عمومی 
آب  به  شناگران  برخی  توسط  که  هستند  بیماری زایی 
منتقل می شوند و در داخل آب رشد و تکثیر می نمایند؛ 
این  نباید به  افرادی که دچار بیماری هستند،  بنابراین 

مکان ها رفت وآمد کنند )شکل 4(.

بیماری های ناشی از استخر

استخر محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماری های پوستی و عفونی است؛ لذا به طور کلی امراضی که توسط 
آب آلوده استخرها به شناگران منتقل می شود، می تواند در دسته بندی زیر قرار گیرد:

 بیماری های دستگاه گوارش
از این بیماری ها می توان حصبه، شبه حصبه، وبا و اسهال را نام برد. بزرگ ترین خطر موقعی به وجود می آید 

که بیماری های عفونی روده ای بین کودکان وجود داشته باشد.
 بیماری های چشم، گوش و حلق و بینی

از این دسته بیماری ها می توان به گلودرد چرکی و ورم ملتحمه اشاره نمود.
 بیماری های جلدی و پوستی

بیماری هایی که بیش از سایر امراض در استخرهای شنا وجود دارد و شناگران را تهدید می نماید، عفونت های 
پوستی و بیماری های قارچی مانند کچلی، زرد زخم و خارش در انگشتان پای شناگران است.

 بیماری های انگلی
گرمسیر  مناطق  در  است.  شیستوزومیازیس  مانند  خونی  بیماری های  انگلی  بیماری های  مهم ترین  از  یکی 
چنانچه استخر با آب رودخانه ای پر شود که عامل این بیماری در آن وجود داشته باشد، می تواند افراد سالمی 

را که در چنین آب هایی شنا می کنند، آلوده کند.

شکل 4ـ میکرو ارگانیسم های آب استخر
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8ـ1ـ هدف توانمندسازی: بهداشت استخر را کنترل کند.

روش های نگهداری بهداشتی آب استخر

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.

شکل 5 ـ شمایی از سیستم تصفیه آب استخر 
1ـ زهکشی کف استخر 2ـ جمع کننده کف روی آب 
3ـ سیستم فیلتر  4ـ مبدل گرمایی 5  ـ ورودی آب 

کیفیت بهداشتی آب استخرهای شنا از نظر سالمت آب و مشخصات ظاهری آن، یکی از مهم ترین عوامل 
در ایجاد نشاط و شادابی در شناگر و تبدیل فضای استخر به مکانی مفرح و شادی بخش برای کودکان است.

به منظور حفظ شرایط بهداشتی آب استخرها، از تصفیه فیزیکی و شیمیایی به همراه گندزدایی آب برای حذف 
عوامل میکروبی استفاده می شود.

 الف( تصفیۀ فیزیکی 
هدف از تصفیۀ فیزیکی، جداکردن ذرات معلق و یا ته نشین شده خارجی از چرخه تصفیه است. عالوه بر آن 
مواد سبک مانند چربی ها را که بر روی آب می مانند، با سرریز کردن بخشی از آب استخر، می توان پاکیزه نمود.

 ب( تصفیه شیمیایی 
آب استخر در زمان استفاده حاوی انواع باکتری ها، چربی و نمک های محلول 
انسانی یا محیطی به استخر وارد شده اند؛  از منابع  در آب خواهد شد که 
است.  مهم  و  ضروری  آب  بهداشت  تأمین  برای  استخر  آب  گندزدایی  لذا 
کلر به عنوان معمول ترین مادۀ گندزدا، به صورت گاز، مایع یا پودر گرانولی1 
استفاده می شود. به دالیل ایمنی برای استخرهای کوچک از سیستم کلرزنی 

مایع یا پودری استفاده می کنند. )شکل 6(

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، درباره موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کنید

کالس ارائه دهید:
1  موارد بهداشتی برای احداث استخرهای شنا

2  اطالعات فنی موردنیاز برای احداث استخر

درصورت استفاده از آب 
تصفیه شده برای استخر، فقط 
گندزدایی و حفظ کلر باقی مانده 
مناسب،کافی است.

دانه های ریز، گرده   Granule ـ1

1

2

3 4

5
5
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استانداردهای بهداشتی برای ایجاد استخر

جهت ساخت استخرها ابتدا باید مجوزهای الزم از ارگان های ذی صالح اخذ شود. از اطالعات فنی و بهداشتی 
جهت احداث استخرها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 میزان جریان آب، نرخ گردش و مشخصات سیستم تصفیه آب )فیلتراسیون(
 پیش بینی ظرفیت شناگر بر اساس مساحت استخر

 منبع تأمین آب سالم و بهداشتی، شرایط کّمی )میزان آب( و کیفی )کیفیت مناسب آب( از نظر خواص 
فیزیکی )نظیر دما، کدورت، رنگ، طعم و بو و جامدات معلق( و شیمیایی )نظیر pH، قلیائیت، سختی، آهن و 

منگنز، مواد آلی و غیره( و کیفیت میکروبی آب )نبود میکرو ارگانیسم های بیماری زا(.
 امکان تهیه آب مناسب با استفاده از آب شهری در دسترس و یا توسعه چاه و چشمه

 امکان تخلیه فاضالب استخر به شبکۀ جمع آوری فاضالب شهری و یا وجود سیستم مناسب و بهداشتی 
دفع فاضالب استخر

 وضعیت دسترسی به استخر
 دوربودن از مسیر وزش باد و آالینده های ایجاد شده توسط مراکز صنعتی

 داشتن وسعت کافی برای تمامی تأسیسات بهداشتی مورد لزوم )دوش ها، توالت ها، سیستم تصفیه آب، 
سیستم گندزدایی و غیره(

 داشتن فضای الزم برای پارکینگ
 مشخص بودن محل اتصاالت، نردبان ها، سکوهای شیرجه، مجاری ورودی و خروجی آب، روشنایی و تهویه 

مناسب، درجه حرارت مطلوب آب استخر و محیط آن
 اقدامات مناسب برای کنترل صدا در صورت قرار گرفتن در مراکز پرترافیک

شکل 6  ـ نمونه برداری از آب استخر

جست و جو 
فعالیت 4: درگروه های کالسی، در مورد انواع روش های تصفیۀ آب استخرها به ویژه روش های گندزدایی کنید

آب از منابع معتبر علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت بروشور ارائه دهید.
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خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر                        مرحله: کنترل بهداشتی استخر

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. بر این اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید فهرستی از انواع استخر را تهیه کنید؟1

تا چه حد می توانید گزارشی از انواع آلودگی ها و بیماری موجود در استخر ارائه کنید؟2

تا چه حد می توانید باتوجه به استانداردهای بهداشتی مراکز پیش از دبستان، بهداشت 3
استخر را با همکاری مدیر کنترل کنید؟

تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل بهداشت استخر مراکز پیش از دبستان تهیه کنید؟4

بهداشتی  استانداردهای  از  استفاده  با  استخرها  آب  کنترل  مورد  در  درگروه های کالسی،  فعالیت 5: 
فهرست وارسی تهیه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

فعالیت 6: در گروه های کالسی، در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان،  فهرست وارسی تهیه شده را 
در مورد کنترل آب استخر کامل کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تمرین کنید

1  گزارشی از آلودگی و بیماری های موجود در استخر مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.
2  گزارشی از بیماری های ناشی از استخر ارائه دهید.

3  با استفاده از استانداردهای بهداشتی برای ایجاد استخرها یک فهرست وارسی تهیه نمایید.
4  فهرست وارسی شرایط بهداشتی استخر را تهیه کنید.

5  بهداشت استخر محیط مراکز آموزشی را بررسی و گزارش آن را ارائه دهید.
6  جدول زیر را کامل کنید.

بهداشت استخر

آلودگی

خطر

پیشگیری

گزارش دهید
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9ـ1ـ هدف توانمندسازی: بهداشت فضای شن بازی و آب بازی را توضیح دهد.

فضای شن بازی و آب بازی

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 1ـ شن بازی کودکان

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به شکل1 در مورد بهداشت فضای شن بازی و آب بازی کودکان کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بازی با شن و آب برای کودکان فعالیتی خوشایند، لذت بخش و سودمند است. ایجاد فضای سالم و استاندارد 
بازی و افزایش مهارت های حرکتی ـ هیجانی کودکان  به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پارک بازی درتمام 
کشورهای پیشرفته جهان مورد استفاده قرار می گیرد. کودک از لمس کردن شن و بازی با آن لذت بسیار 
می برد. کودکان آب بازی را بسیار دوست دارند و مدت زیادی با آن بازی می کنند؛ بنابراین باید به بهداشت 

فضای آنها توجه کافی شود.
تعریف فضای شن بازی: به فضایی شامل جعبۀ 
شن، حوض ساده کم عمق، سطل پالستیکی، بیل 
کودکان  بازی  برای  که  بازی  وسایل  و  بیلچه  و 
گفته  شن بازی  فضای  می شود،  طراحی  شن  با 
می شود  پر  شسته  شن  با  ظرف  درون  می شود. 

)شکل 2(.

شکل 2ـ وسایل و فضای شن بازی کودکان
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تشت  شامل  فضایی  به  آب بازی:  فضای  تعریف 
آبپاش،  وان،  یا  پالستیکی  کوچک  استخر  بزرگ، 
بازی  برای  که  بازی  وسایل  و  عروسک  بطری، 
کودکان با آب طراحی شده است، فضای آب بازی 

گفته می شود )شکل3(.

شکل 3ـ فضای آب بازی کودکان

اهمیت و ضرورت بهداشت فضای شن بازی و آب بازی

در بازی با شن و آب، به دلیل اینکه تعداد کودکان زیادی از وسایل آب بازی و شن بازی استفاده می کنند، امکان 
آلودگی میکروبی این وسایل باالست و باعث ایجاد بیماری های عفونی میکروبی، از جمله اسهال و استفراغ، 

آنفلوانزا و غیره می شود.
شن بازی به دالیل زیر از اهمیت برخوردار است:

 انجام بازی های تخیلی
 پرورش خالقیت و توانمندی های شناختی

 تخلیۀ هیجانی و کسب رضایت درونی

در شن بازی کودک می تواند معمار هستی خود باشد و قصر خود را در داخل شن ها خلق کند و دنیای 
خویش را پر از دوستان و خویشاوندی سازد که ساخته و پرداخته ذهن او هستند.

نکته

آب بازی به دالیل زیر از اهمیت برخوردار است:
 تسکین عصبانیت های کودک

 غلبه بر ناراحتی ها و فشارها و تنش ها
 احساس آرامش

 آموختن مفاهیم مختلف
 رشد مهارت ها و توانایی های مختلف

 تمرین های گروهی
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فضای شن بازی

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 2: در گروه های کالسی، در مورد دستورالعمل های الزم برای ایجاد فضای شن بازی گفت وگو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 3: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد ایجاد فضای شن بازی و بهداشت آن 
گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 4ـ وسایل شن بازی کودکان

 وسایل الزم برای شن بازی 
 شن تمیز شسته شده، حوض یا جعبۀ ساده کم عمق، تشت لباس شویی پالستیکی یا فلزی

 شن خشک، نرم و مرطوب 
 بیلچه ها و سطل های پالستیکی کوچک برای پر و خالی کردن و حمل کردن شن برای کودکان نوپا

 بیلچه های فلزی برای کودکان بزرگ تر و ماشین های کمپرسی، بلدوزر و غیره

استفاده از شن خشک برای تجربه آموزی در زمینۀ خواص شن مانند نرمی، روندگی و جابه جایی؛ و شن 
مرطوب از این نظر که کودک با خیس کردن شن به ساختن برج، دیوار، تونل، غار و غیره می پردازد، 

ضروری است.

نکته
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 رعایت نکات بهداشتی در شن بازی 
 شن تهیه شده باید تمیز و بدون آلودگی باشد.

 درون شن، اجسام تیز و برنده وجود نداشته باشد.
 هنگام شن بازی، روپوش مخصوصی به تن کودک شود تا سایر لباس هایش کثیف نشود.

 به کودکان تذکر داده شود که شن ها با گل مخلوط نشود.
 تمیز کردن محیط، پس از پایان بازی باید از مقررات تعیین شده برای کودکان باشد. کودکان باید بعد از 
پایان بازی، شن را جمع کنند و داخل ظرف و یا جای مخصوص بریزند. همچنین وسایل بازی را تمیز کنند 

و در جای خود قرار دهند.
بازی کودکان، روی  از  بنابراین پس  برای گربه هاست.   فضای مرطوب حوضچه های شنی، جای مناسبی 

حوضچه ها با تور سیمی یا پالستیک پوشانده شود تا بدین وسیله، شن از آلودگی محافظت شود.
 قبل و پس از بازی، شستن دست کودکان برای جلوگیری از انتقال آلودگی ضروری است.

فضای آب بازی

گفت      و  گو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی، در مورد ایجاد فضای آب بازی و بهداشت آن گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید.

انجام می دهند. آب  و لذت بخش ترین کارهایی است که کودکان  اساسی ترین  بهترین،  از  با آب یکی  بازی 
جذبه ای سحرآمیز برای آنها دارد. کودکی که با آب بازی می کند، در حال یادگیری علت و معلول گرما و سرما، 
جاری شدن و فرورفتن در زمین است. آب بازی کمک می کند تا بچه ها افکار خالقشان را رشد بدهند. از آنجا 
که آب بازی، جذابیت بسیاری برای کودکان دارد، ممکن است آنها ساعت ها مشغول آب بازی شوند. والدین 
و مربیان می توانند با روش های متنوع آب بازی و از طریق پرسش های مختلف، تفکر خالق را در کودکان 

پرورش دهند.  

 وسایل الزم برای آب بازی 
 تشت ها و استخرهای بادی، سطل های معمولی و آبپاش

 اسباب بازی های پالستیکی و اسفنجی، ظروف و پیمانه هایی با اندازه مختلف
 بالن های آبی، تفنگ های آبپاش و یا وسایل ساده ای مانند لوله، قیف )وسایلی که آب در آنها نمی ماند.(

 انواع بطری های خالی پالستیکی مثل قوطی شامپو
 مایع ظرف شویی و دیگر وسایلی که حباب ایجاد می کنند.

 همزن های پالستیکی، سرنگ های بدون سرسوزن، قطره چکان، رنگ های خوراکی به منظور تغییر رنگ آب 
 اسفنج، قرقره، قاشق و انواع وسایلی که روی آب شناور می مانند.

 عروسک، لباس و پارچه برای شست وشو و چگونگی شستن و نظافت اعضای بدن عروسک، از وسایلی است 
که برای آب بازی کودکان می توان تهیه کرد. آب بازی، تفریحی است که حتی با یک سطل و یا یک شیلنگ 

آب قابل انجام است.
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 ظرف مخصوص آب بازی باید در کنار لوله های آب باشد تا برداشتن آب آسان تر شود.
 اگر آب بازی به صورت شنا یا دست و پا زدن نیست، پیش بندهای پالستیکی برای محافظت لباس کودکان، 

بهترین وسیله است.
 بهتر است لباس کودکان آستین کوتاه باشد تا کودک راحت تر بازی کند )شکل 5(.

 نکات بهداشتی فضای آب بازی 
 آب مورد استفاده برای بازی کودکان، باید تصفیه شده و آشامیدنی باشد.

 تشت یا استخربادی باید هنگام استفاده، از آب پر شوند.
 شستن دست کودکان قبل و بعد از آب بازی، از انتقال آلودگی احتمالی جلوگیری می نماید.

 در صورت آلوده شدن آب تشت یا استخربادی، آب تعویض شود.
 وسایل آب بازی بعد از هر بار استفاده شسته شوند و در صورت نیاز گندزدایی شوند.

 کودکان خردسال ممکن است در آبی به عمق کم نیز غرق شوند؛ بنابراین مربیان باید وقتی در کنار هر نوع 
آبی قرار می گیرند، از آنها مراقبت کنند.

 وان یا ظرف آب بازی، بعد از اتمام بازی، با کمک کودک خالی و تمیز شود.
 کودکانی که دارای خراش و زخم تازه هستند، اجازه آب بازی ندارند.

 مراقبان و مربیان باید توجه نمایند، هیچ کودکی از تشت یا استخر آب ننوشد. همچنین از بطری ها، فنجان 
و مانند آنها در حین بازی برای آشامیدن آب استفاده نکنند.

شکل 5ـ وسایل آب بازی کودکان
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10ـ1ـ هدف توانمندسازی: بهداشت فضای شن بازی و آب بازی را کنترل کند.

دستورالعمل های بهداشتی در تهیه وسایل و فضای شن بازی و آب بازی

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 6   ـ  فضای شن بازی کودکان

برای تهیه وسایل مورد نیاز فضای شن بازی و آب بازی به موارد زیر توجه شود:
 هنگام خرید تجهیزات وسایل شن بازی و آب بازی باید به استاندارد بودن آنها توجه شود.

 وسایل از مراکز معتبر و مورد تأیید مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی تهیه شود.
 وسایل از لحاظ شیمیایی )نبود مواد خطرناک در ترکیب آنها مثل فلزات سنگین از جمله سرب، کروم و 

غیره( کنترل شود.
 وسایل از لحاظ ایمن بودن باید مورد تأیید مؤسسه استاندارد باشد.

 مواد مورد استفاده از جمله شن و آب نیز باید دارای کیفیت مناسب باشند.
 مواد از هر نوع آلودگی میکروبی و شیمیایی عاری باشند.

گفت      و  گو 
فعالیت 5: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد آلودگی فضای شن بازی و آب بازی و کنید

روش های از بین بردن این آلودگی ها گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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 انواع آلودگی ها و بیماری های موجود در فضای شن بازی و آب بازی 
رعایت نکات بهداشتی و ایمنی و داشتن آگاهی از نحوه استفاده از وسایل بازی موجود، از اولویت  بیشتری 
برخوردار است. یک مربی در حین بازی در فضای شن بازی و آب بازی و استفاده از وسایل بازی، عالوه بر 
آموزش نحوۀ تعامل با دیگران، باید به رعایت مسائل بهداشتی، مراقبت از بچه های کوچک تر و مراعات قوانین 

بازی گروهی نیز توجه داشته باشد.
امروزه اهمیت رعایت نکات بهداشتی و تأثیرگذاری آن در سالمت برهیچکس پوشیده نیست. در بازی با شن و 
آب، به دلیل اینکه افراد متعددی از وسایل آب بازی و شن بازی استفاده می کنند، امکان آلودگی میکروبی این 
وسایل باالست و ممکن است باعث ایجاد بیماری های عفونی میکروبی از جمله اسهال و استفراغ، بیماری های 
عفونی ویروسی مانند آنفلوانزا و غیره شود. بنابراین وسایل شن بازی و آب بازی باید پس از بازی کودکان به طور 

کامل شسته شود و در صورت امکان توسط ترکیبات گندزدا مثل وایتکس رقیق شده گندزدایی شود.

 آلودگی شن 
تهیه شن باید از مراکز مورد تأیید انجام شود و فاقد هرگونه آلودگی باشد. اما شن ممکن است در اثر استفاده 
افراد مختلف و یا مجاورت در هوای آزاد آلوده شود. برای هرچه تمیزتر نگهداشتن محیط شن بازی، رعایت 

بعضی نکات زیر ضروری است:
 پوشیده نگهداشتن محیط شن بازی بعد از هر بار بازی تا استفاده بعدی

 توصیه می شود مربیان قبل و بعد از هر بار بازی کودکان توده شن را با چنگک و یا چنگال زیر و رو کنند 
تا در صورت وجود وسایل نوک تیز یا آلودگی شن، آن را مشاهده کنند. در صورتی که آلودگی شن به اندازه ای 

است که قابل جدا شدن از توده شن است، آن را از بقیه جدا کنند و به روش ایمن دفع نمایند.
 نتایج تحقیقات نشان داده شده است که استفاده از روش هایی مانند گندزدایی با نمک و سفیدکننده های 
خانگی نمی تواند تودۀ شن را از آلودگی های میکروبی گندزدایی و تمیز نماید. بنابراین توصیه می شود زمانی 

که مربی متوجه آلودگی شن شد، تودۀ شن را دور بریزد و تودۀ تازه و بهداشتی جایگزین آن نماید.
 همچنین در صورت ابتالی کودکی به بیماری های واگیردار به خصوص ابتال به بیماری عفونی و ویروسی 
مثل آنفلوانزا و غیره، کودک بیمار از بازی با شن منع شود تا دوره درمان سپری گردد. در غیر این صورت باعث 

آلودگی شن می گردد.

 آلودگی آب 
در فعالیت آب بازی، احتمال انتشار آلودگی میکروبی از دست ها، اسباب بازی ها و وسایل آب بازی وجود دارد. 
آب آلوده از طریق آشامیدن یا استنشاق ذرات اسپری شده در هوا می تواند کودکان را بیمار کند. آلودگی آب 
ممکن است میکروبی یا شیمیایی باشد. بنابراین تأکید می گردد از آب قابل آشامیدن استفاده شود. عالوه بر 
آن شستن دست ها، مراقبت کودکان و تمیز و گندزدایی وسایل بعد از بازی توصیه می شود. در صورتی که 
دهد.  انتقال  کودکان  به  را  بیماری  و  آلوده  را  آب  است  ممکن  باشند،  شده  آلوده  بازی  وسایل  و  دست ها 
بیماری های میکروبی که توسط آب آلوده انتشار می یابند، در فصل3 آورده شده است. همان طور که اشاره شد، 
این دسته بیماری ها یا در نتیجه استفاده از آب آلوده یا در صورت آلوده شدن ثانویه آب احتمال انتشار دارند.
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روش های بهداشتی نگهداری فضای شن و آب بازی

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی،  نگهداری  بیماری ها و حفظ سالمت کودکان،  بروز  از  برای جلوگیری 
رعایت موارد زیر الزم و ضروری است:

 مربیان به همراه کودکان باید پس از بازی، شن را جمع کنند و داخل ظرف و یا جای مخصوص بریزند.
 وسایل بازی را تمیز کنند و در جای خود قرار دهند.

 پس از بازی کودکان، باید روی حوضچه ها را با تور سیمی یا وسیله دیگری پوشاند و بدین وسیله شن را 
از آلودگی محافظت نمود.

 آب مورد استفاده برای آب بازی باید بهداشتی و آشامیدنی باشد. مربیان باید در صورت آلوده شدن آب در 
حین بازی، اقدام به تعویض آن نمایند.

 شستن و در صورت نیاز گندزدایی وسایل و فضای شن بازی و آب بازی در پایان هر دوره بازی ضروری است.

شکل 7ـ  فضای بهداشتی برای شن بازی و آب بازی کودکان

گفت      و  گو 
فعالیت 6: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد روش های نگهداری فضای شن بازی و کنید

آب بازی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

جست و جو 
فعالیت 7: در گروه های کالسی خود، در مورد شرایط بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی با استفاده از کنید

منابع معتبر علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت بروشور ارائه دهید.
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خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر                 مرحله: کنترل بهداشت فضای آب بازی و شن بازی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت محیط باز با همکاری مدیر تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید گزارشی از انواع آلودگی ها و بیماری های موجود در فضای شن بازی 1
و آب بازی تهیه کنید؟

تا چه حد می توانید بهداشت فضای شن بازی را براساس استانداردهای بهداشتی کنترل 2
کنید؟

تا چه حد می توانید فضای آب بازی را براساس استانداردهای بهداشتی کنترل کنید؟3

تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی تهیه کنید؟4

تمرین کنید

1 فهرستی از نکات بهداشتی فضای آب بازی و شن بازی ارائه دهید.
2 گزارشی از بهداشت فضای شن بازی در مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.
3 گزارشی از بهداشت فضای آب بازی در مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.

4 گزارشی از روش های بهداشتی نگهداری فضای شن و آب بازی تهیه کنید.
5 آلودگی ها و بیماری های فضای شن بازی و آب بازی مرکز پیش از دبستان را کنترل کنید.

6 جدول زیر را کامل کنید.

پیشگیریخطرآلودگیمحل

فضای آب بازی

فضای شن بازی
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ارزشیابی شایستگی کنترل بهداشتی محیط باز با همکاری مدیر

شرح کار:
تهیه فهرست وارسی بهداشت سطح فضای باز و محیط، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

تهیه فهرست وارسی بهداشت فضای سبز و باغبانی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
تهیه فهرست وارسی بهداشت وسایل بازی در حیاط، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

تهیه فهرست وارسی شرایط بهداشتی استخر، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
تهیه فهرست وارسی از شرایط بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

الگوی تهیه فهرست وارسی مناسب:
1ـ موضوع آن مشخص باشد                     2ـ گروه سنی آن مشخص باشد.                                               3ـ دارای راهنما باشد              

4ـ هر ماده آن متناسب با موضوع باشد        5 ـ هر ماده آن، یک رفتار قابل مشاهده را ارزشیابی کند.                 6ـ هر ماده آن به صورت یک جمله کوتاه آورده شود.

استاندارد عملکرد: کنترل بهداشت محیط باز )حیاط، فضای سبز، استخر وغیره( در مراکز پیش از دبستان براساس منابع علمی و آموزشی معتبر، آیین نامه ها و استانداردهای بهداشتی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور 

شاخص ها:
کنترل بهداشت فضای فیزیکی باز و حیاط )براساس استانداردها(

کنترل بهداشت فضای سبز و باغبانی )کودهای مورد استفاده و خاک و سم پاشی درختان میوه و ...( 
کنترل بهداشت وسایل بازی در حیاط )معیارهای تهیه وسایل بازی بهداشتی و روش های نگهداری آنها( 

کنترل بهداشت استخر )نگهداری بهداشتی آب و محیط استخر( 
کنترل بهداشت فضای شن بازی و آب بازی )تهیه و نگهداری بهداشتی و انواع میکروب ها و بیماری های منتقله( و ارائه گزارش 

شرایط انجام کار: کنترل بهداشت محیط باز )حیاط و سطح فضای بازی( در مراکز پیش از دبستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون 

زمان: 50 دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه( 
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل کمک های اولیه 

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های بهزیستی 
ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب، جداول فهرست وارسی 

اسناد: دستورالعمل های بهداشتی سازمان بهزیستی، استانداردهای وزارت بهداشت و درمان 
منابع: کتب آموزشی مرتبط، اینترنت، سی دی های آموزشی   

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2کنترل بهداشتی سطح فضای باز و حیاط1

1کنترل بهداشتی فضای سبز و باغبانی2

2کنترل بهداشتی وسایل بازی در حیاط3

1کنترل بهداشتی استخر4

1کنترل بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی 5

شایستگی های غیرفنی: ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
شایستگی های غیرفنی: یادگیری و مسئولیت پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات

ایمنی در  نکات  بهزیستی، رعایت  آیین نامه های  بهداشتی موجود در  استانداردهای  رعایت  ایمنی: 
به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی

بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط، صرفه جویی در آب مصرفی

نگرش: اهمیت دادن به رعایت بهداشت محیط، احترام به محیط زیست 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


