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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و 
محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و 

نگرش مي شود. در رشته تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي کنترل بهداشت و ایمنی محیط
2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي 
درسي فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي 

و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته تربیت کودک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار 
کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي 
آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي  

به اثبات رسانید.
کتاب درسي کنترل بهداشت و ایمنی مراکز پیش از دبستان شامل پنج فصل است و هر فصل داراي یك یا چند واحد یادگیري است و 
هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر فصل مي توانید شایستگي هاي مربوط 
به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر فصل یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر فصل 

حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي 
از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب 
همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر 

گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي 
یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام 

فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در 

کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و 

پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و 
مشاغل، برنامه درسي رشته تربیت کودک طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي 
کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 فصل است که هر فصل از یك یا چند واحد یادگیري 
تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر فصل شیوه ارزشیابي آورده 
شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر فصل یك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند.  نمره قبولي در هر فصل 
حداقل 12 مي باشد و نمره هر فصل از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر فصل و ارزشیابي مستمر براي هریك از 
فصل ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساختار یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله 
مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و بحث هاي زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است 
که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب 

همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد.
کتاب شامل فصل های ذیل است:

واحد یادگیری اول : هدف این بخش، آشنا  کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت کنترل بهداشت محیط باز مراکز پیش از دبستان و نقش 
آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های مختلف است.

واحد یادگیری دوم : هدف این بخش، آشنا  کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت کنترل ایمنی محیط باز مراکز پیش از دبستان و نقش 
آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های مختلف است.

واحد یادگیری سوم : هدف این بخش، آشنا   کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت کنترل بهداشت محیط بسته مراکز پیش از دبستان و 
نقش آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های مختلف است.

واحد یادگیری چهارم : هدف این بخش، آشنا   کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت کنترل ایمنی محیط بسته مراکز پیش از دبستان و 
نقش آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت های مختلف است.

واحد یادگیری پنجم : هدف این بخش، آشنا   کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات 
فراغت کودک و نقش آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های مختلف است.

برای ارتقای کیفیت تدریس و کسب مهارت حرفه ای الزم است میزان خودآموزی و خودانگیزی هنرآموزان افزایش یابد و این برعهده  
معلمان است که زمینه را فراهم سازند.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



مقدمه

رشتۀ تربیت کودک در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پرورش کودکان پیش از  دبستان 
در برنامه ریزی درسی خود با توجه به رشد یکپارچه و همه جانبه کودکان، به تهیه و تدوین دروس اختصاصی 
اقدام نموده است. درس کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان یکی از دروس تخصصی است 

که در راستای حفظ سالمت کودکان پیش از دبستان تهیه و تدوین شده است.
هدف این درس آشنا کردن هنرجویان با درس کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان و نحوۀ 
آموزش آن از طریق فعالیت هایی در این راستا است. محتوای این درس ضمن ارائه فعالیت های مختلف و 
بیان یافته های علمی و تحقیقی و ضرورت ها کمك می کند تا نیازهای  ایمنی و بهداشت کودکان در زمینه 

بهداشت محیط از طریق فعالیت های مختلف، تهیه، اجرا و ارزشیابی گردد.
این درس به صورت 8 واحد نظری و عملی، شامل 300 ساعت مهارتی که 180 ساعت آن عملی و 120 

ساعت نظری است، ارائه شده است و شامل 5 فصل )واحد یادگیری( به شرح ذیل است:
فصل اّول: کنترل بهداشتی محیط باز مراکز پیش از دبستان با هدف آشنایی هنرجویان با ضرورت و اهمیت 
کنترل بهداشت محیط باز به منظور کسب مهارت در کنترل بهداشت محیط از طریق فعالیت های آموزشی 

مرتبط.
فصل دوم: کنترل ایمنی محیط باز مراکز پیش از دبستان با هدف آشنایی هنرجویان با ضرورت و اهمیت 
کنترل ایمنی محیط باز به منظور کسب مهارت در کنترل ایمنی محیط از طریق فعالیت های آموزشی مرتبط.
فصل سوم: کنترل بهداشتی محیط بسته مراکز پیش از دبستان با هدف آشنایی هنرجویان با ضرورت و 
اهمیت کنترل بهداشت محیط بسته به منظور کسب مهارت در کنترل بهداشت محیط از طریق فعالیت های 

آموزشی مرتبط.
فصل چهارم: کنترل ایمنی محیط بسته مراکز پیش از دبستان با هدف آشنایی هنرجویان با ضرورت و اهمیت 
کنترل ایمنی محیط بسته به منظور کسب مهارت در کنترل ایمنی محیط از طریق فعالیت های آموزشی 

مرتبط.
فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک با هدف آشنایی هنرجویان با 
روش های کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک به منظور پیشگیری از خطرات و 

بیماری های ناشی از محل خواب، استراحت و اوقات فراغت کودکان.
ارزشیابی به دو صورت فرایندی و پایانی صورت می گیرد و مبتنی بر شایستگی است که در پایان هرفصل 

جدول استاندارد ارزشیابی شایستگی آن آمده است.
به منظور بهبود و عمق بخشی به آموخته های هنرجویان، ضروری است از مراکز پیش از دبستان 

ماهانه به صورت مستمر بازدید به عمل آید.
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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.
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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.



39

فصل اول: کنترل بهداشتی محیط باز

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.
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فصل 2

کنترل ایمنی محیط باز

بهای هر حادثه همیشه سنگین است، دانستن نکات ایمنی کافی نیست بلکه باید به آنها عمل کرد.
کد واحد یادگیری 5311080491:4
زمان: 60ساعت= نظری 24 ساعت+عملی 36 ساعت
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استاندارد  عملکرد 
کنترل ایمنی محیط  باز )حیاط، فضای سبز، استخر، سیم کشی برق و غیره( در مراکز پیش از دبستان بر اساس 
منابع علمی و آموزشی معتبر، آیین نامه ها و استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

سازمان بهزیستی کشور

 شایستگی های فنی 

1  کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط
2  کنترل ایمنی در برق حیاط و فضای باز

3  کنترل ایمنی فضای سبز
4  کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط

5  کنترل ایمنی استخرشنا
6  کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی

 شایستگی های غیرفنی 

1  مسئولیت پذیری 
2  یادگیری 

واحد یادگیری2

کنترل ایمنی محیط باز با همکاری مدیر
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1ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی سطح فضای باز و حیاط را توضیح دهد. 

ایمنی فضای باز و حیاط

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

حیاط مهد کودک به عنوان بخشی از فضای فیزیکی، نقش قابل توجهی در فرایند یادگیری دارد. کودکان با 
بازی و جست وخیز، توانایی های حسی ـ حرکتی خود مانند حس تعادل، دیدن، شنیدن و باال رفتن از بلندی، 
گرگم به هوا، وسطی و قایم باشک را  تقویت می کنند. کودکانی که از چنین بازی هایی محروم می شوند، قادر 
که حیاط  تأمین خواهد شد  به شرطی  مزایا  این  همه  کنند.  را شناسایی  قابلیت های خود  تمامی  نیستند 

مهدکودک، محیطی امن و بی خطر برای کودکان باشد.
اقداماتی گفته می شود که در  و  فعالیت ها  تمامی  به  باز  ایمنی فضای  باز و حیاط:  تعریف ایمنی فضای 
جهت کاهش آسیب به افراد و یا عدم ایجاد خسارت مادی در فضای باز و حیاط )شامل تمام محل های بدون 
سقف اعم از زمین بازی، فضای سبز، حیاط، محل تجمع و صف، زمین های ورزشی، راه های ارتباطی( صورت 

می گیرد.

شکل1ـ فضای باز و حیاط مهد کودک

گفت      و  گو 
فعالیت 1: درگروه های کالسی خود با توجه به تصاویر باال، در مورد ایمنی فضای بازی و حیاط گفت وگو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.



44

ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی فضای باز و حیاط
 

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل2ـ فضای باز غیرایمن برای بازی کودکان

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی خود، با توجه به تصویر باال در مورد اهمیت رعایت ایمنی در فضای باز کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

آفتاب، چمن، گل، شن و ماسه کودکان را تشویق به حرکت و بازی می کند. مهم ترین هدف هنگام احداث 
فضاهای بازی ایجاد فضاهایی سالم با ابعاد کافی برای این منظور است. رعایت ایمنی در فضای باز به دالیل 

زیر اهمیت دارد:
 کودک در عین حال که دنیای خارج را تجربه می کند، حوزه عملکرد و دید خود را توسعه می دهد.

   دنیای مخصوص کودکان باید با منطق، خواسته ها و نوع فعالیت آنها مطابقت داشته باشد.
   کودکان خطر را احساس نمی کنند، به همین دلیل تأمین ایمنی نخستین اصلی است که در احداث این 

فضاها باید در نظر گرفته شود.
 ورود کودکان جدید و نا آشنا با محیط، تغییرات در فضای داخل و خارج ساختمان و افزودن وسایل و میز 

و صندلی به حیاط مهد کودک، همه از عواملی هستند که توان و ظرفیت ایجاد خطر برای کودکان را دارد.
 کودکان معموالً منابع مخاطره آمیز برای بازی را پیدا می کنند. باید این منابع قبل از کودکان شناسایی و 

رفع شوند.
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 در محوطه های باز عناصری جای داده شود که کودکان به راحتی آنها را بشناسند. در واقع باید جلوی 
تغییرات ناگهانی محیط کودک را گرفت. 

شکل3ـ فضای باز مراکز پیش از دبستان

مهم ترین نکات ایمنی فضای باز و حیاط مراکز پیش از دبستان طبق آیین نامه ها و استانداردها شامل موارد 
زیر است:

1  حداقل سرانه فضای باز برای کودکان 1 تا 6 سال، به میزان 6 متر مربع برای هر کودک است.
2  حیاط و فضای باز و وسایل بازی قرار داده شده در آن باید ضمن تأمین موارد ایمنی، بهداشتی، سالمت 

و آسایش کودکان از مکان های تولید آلودگی و سر و صدا دور باشد.
بازی  فضای  یا  حیاط  بهزیستی(  سازمان  مهدکودک ها،  ادارۀ  و  تأسیس  )دستورالعمل  قوانین  3  طبق 
ایمنی سازی شده حداقل به مساحت 50 متر مربع، مجهز به وسایل بازی مانند تاب، سرسره، االکلنگ و ... باید 

در مهدکودک ها وجود داشته باشد.

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی با توجه به تصاویر باال، در مورد بخش های مختلف فضای باز یک مرکز کنید

پیش از دبستان و نکات ایمنی الزم در مورد فضای باز گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

سقوط و افتادن، بزرگ ترین عامل حوادث و آسیب در مهدکودک ها و مراکز پیش از دبستان است.
نکته

موارد ایمنی فضای باز    و حیاط مراکز پیش از دبستان 
طبق آیین نامه ها و استانداردها

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.
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4  وجود فضای سرپوشیده در بخشی از محوطه، یک منبع مناسب آب آشامیدنی، دسترسی آسان به زمین 
بازی، حمام و محل ذخیرۀ تجهیزات مورد نیاز در فضای باز ضروری است.

فضای باز مهدکودک ها بسته به بزرگی فضای در دسترس ممکن است از بخش های متعددی مانند محوطۀ 
بازی های فضای باز و ورزش، فضای شن و آب بازی، محوطۀ وسایل بازی، فضای دوچرخه و یا ماشین سواری، 
محل بازی های خالقانه، محل استراحت و خواب در فضای باز، فضای سبز و غیره باشد. مهم ترین نکات ایمنی 
مربوط به فضای باز در مهدکودک و مرکز پیش از  دبستان مربوط به پوشش سطح، شرایط ساختمانی کف 
و دیوارها، برق و آتش سوزی و دسترسی مناسب به ساختمان مهدکودک و مرکز و یا به خارج از آن است. 

مهم ترین قسمت های فضای باز و حیاط شامل موارد زیر است: 

 درب ورودی 
مرکز  آن  وارد  که  کودکانی  در  شاد  روحیه  و  جذابیت  ایجاد  بر  عالوه  آموزشی  مرکز  یک  ورودی  درب   

می شوند، باید دارای ایمنی کافی باشد  )شکل4(.
 درب ورودی به دلیل مجاورت با هوای آزاد و تغییرات دما و رطوبت و نیز در معرض باران قرارگرفتن و 
فلزی آن بیشتر دچار استهالک می شود و ممکن است به مرور شرایط ایمنی اولیه خود را از  ماهیت غالباً 

دست بدهد.
 درب ورودی از نظر ایمنی باید با شرایط سنی کودکان متناسب باشد. 

 درب ورودی به خصوص باید برای کودکان معلول مناسب باشد.
 درب ورودی نباید به راحتی توسط کودکان قابل باز و بسته شدن باشد.

 استفاده از پنجره در چهارچوب درب 
ورودی، خطر برخورد درب ها با کودکان 

را کاهش می دهد.
دسترسی  امکان  باید  ورودی  درب   
سریع افراد امدادگر به درون ساختمان 
امکان پذیر  حوادث  وقوع  صورت  در  را 

سازد. 
حریم  ورودی،  درب های  اطراف  در   
عبور سیم های برق و لوله های گاز رعایت 

شده باشد.
 درب هـای ورودی بـه خیابـان اصلی 

مستقیماً باز نشوند.
 حضور دائمی مسئول ورود و خروج 
جلوی درب ورودی به خصوص زمانی 
که درب ورودی بـه حیاط مـرکز بـاز 

می شود ضروری است )شکل4(.
شکل4ـ درب ورودی و حصار مرکز پیش از دبستان
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 فضای بازی و ورزش 
فضای بازی در هوای آزاد معموالً از دو بخش کلی فضای با سطح سخت و سطح نرم تشکیل می شود:

الف( سطوح سخت فضای باز: این سطوح که معموالً از جنس آسفالت یا سنگ فرش هستند، تقریباً بیش 
از 50 درصد فضای باز را تشکیل می دهد. این سطح ممکن است برای توپ بازی، دوچرخه و ماشین سواری، 
نقاشی با گچ بر روی زمین و یا بازی هایی مانند لی لی توسط کودکان استفاده شود و ممکن است راه ارتباطی 

بین بخش های مختلف محوطه باز  مهدکودک و مرکز پیش دبستان را تشکیل دهد.
ب( سطوح نرم فضای باز: این سطوح معموالً از جنس کائوچو فشرده فوم مانند یا الستیک هستند و پوشش 
کف محوطۀ وسایل بازی و یا صخره نوردی را تشکیل می دهند. جنس این سطوح ممکن است از خاک نرم 
یا  نقاشی  کاربرد محوطۀ  با  باز  فضای  از  بخش هایی  برای  معموالً  پوشش ها  این  باشد.  نیز  یا خرده چوب  و 
آزمایش های علوم قابل استفاده هستند. نرمی این سطوح باید به حدی باشد که صدمۀ ناشی از افتادن را 
کاهش دهد. بنابراین با توجه به فعالیت های هر گروه سنی، مساحت الزم برای فضاهای بازی و ورزش تعیین 

می شود، ضمن اینکه محل بازی کودکان زیر دو  سال باید از سایر کودکان جدا باشد. )شکل 5(

مهم ترین فاکتورهای ارزیابی ایمنی در فضای بازی مهدکودک ها، مراقبت و نگهداری از وسایل و پایش دائمی 
محوطه است. موارد زیر برای حفظ ایمنی در فضای بازی و ورزش باید در نظر گرفته شود:

 زمین فضای بازی خشک باشد.
 زمین فضای بازی باید عاری از آب و نخاله های مختلف نظیر حفره، شاخه و ریشه درخت باشد تا باعث 

زمین خوردن کودکان نشود.
 سطح زمین بازی باید فاقد موادی نظیر چوب شکسته و آهن زنگ زده باشد.

 کف زمین باید از جنس مقاوم باشد و طوری باشد که در صورت زمین خوردن از شدت ضربه بکاهد.
 زوایای وسایل بازی طوری باشد که حرکات کودکان به سهولت انجام گیرد؛ به عنوان مثال، حلقه های با قطر 

25ـ12 سانتی متر خطرناک هستند.
 گوشه ها و لبه های تیز وجود نداشته باشد.

 اتصال قطعات وسایل به یکدیگر با حلقه های کامل و محکم صورت گیرد، نه به وسیلۀ قالب.

شکل5 ـ فضای بازی و ورزش در محوطۀ باز مرکز پیش از دبستان 
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 در ساخت تجهیزات فضاهای بازی از وسایل خطرناکی چون اشیای تیز و برنده استفاده نشود.
 از ارتفاع بیش از حد اجتناب شود.

 وسایل کمک های اولیه در کنار زمین موجود باشد.
 هرچند مدت از وسایل بازی بازدید گردد و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

 وسایل بازی از جنس مقاوم و ایمن ساخته شده باشد.
 در برابر فرسودگی مقاوم باشد.

 نباید عامل جذب حشرات و آلودگی باشد.
 کودکان در سنین 5 تا 6 سالگی نمی توانند فاصله ها را درست اندازه گیری کنند و معموالً هنگام دویدن و 
تغییر مسیر به اطراف خود توجه کمی دارند؛ بنابراین بهتر است همۀ محوطه ها از جمله محوطه بازی و ورزش 

با حصارهای مناسب ترجیحاً از جنس پالستیک فشرده از یکدیگر جداسازی شوند.

جست و جو 
فعالیت4: در گروه های کالسی، با استفاده از منابع علمی، در مورد دستورالعمل ایمنی برای فضای باز کنید

مرکز پیش از دبستان جست وجو کنید و آن را در کالس ارائه دهید.

2ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی سطح فضای باز و حیاط را کنترل کند.

خطرات احتمالی در فضای باز

بازی جزء تفکیک ناپذیر زندگی کودکان است. فضاهای بازی 
اولین مکان برخورد مستقل کودک با جهان خارج از خانه 
است. بنابراین ضروری است محیط هایی در نظر گرفته شوند 
که به صورت تخصصی برای کودکان طراحی شده باشند و 
در طراحی آنها همۀ نیازهای جسمی و روانی کودکان در نظر 
گرفته شود. ایجاد حس آرامش و امنیت یکی از عوامل اصلی 
در محیط های کودکان است. خطرات ایجاد شده در فضای باز 
و حیاط می تواند شامل سقوط از وسایل بازی، زمین خوردن، 
شکستگی اعضای بدن، کوفتگی و ضرب دیدگی بدن کودکان 

باشد.
به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.

شکل6 ـ بازی خطرناک کودکان

 نظارت کامل مربیان در مراکز پیش  ازدبستان در هنگام بازی کودکان ضروری است.
نکته
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 حوادث 
تحقیقات نشان می دهد که در سنین 5 تا 14 سالگی بعد از عفونت های تنفسی بیشترین دلیل بستری شدن 
در بیمارستان ها را حوادث تشکیل می دهد که از این میان حوادث ناشی از سقوط و افتادن بیشترین سهم 

را دارد.
وسایل بازی در فضای باز گاهی اوقات، خطراتی را نیز به همراه دارند:

 وسایل دارای ایراد، سطوح نامناسب و بی احتیاطی کودکان در بیشتر موارد منجر به برآمدگی در سر به دلیل 
ضربه، خراش یا بریدگی، خون دماغ، سوختگی، کوفتگی بدن و مانند اینها می شود )شکل7(. 

گفت      و  گو 
فعالیت 5: در گروه های کالسی با توجه به تصویر صفحه قبل، در مورد حوادث و خطرات موجود در کنید

فضای باز و حیاط گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 بیشترین صدمات در فضای باز و زمین بازی ناشی از سقوط از وسایل بازی است.
 زمین های بازی در مناطق محروم ممکن است دارای ایمنی کمتری باشند.

 وسایل ایمن خطر را از بین نمی برد، اما باعث پیشگیری از خطر و کاهش صدمات، جراحات، شکستگی و 
غیره می شود.

 از حوادثی که ممکن است در کودکان ایجاد شود آسیب های ناشی از مواد آلرژی زا و نیش حشرات است. 
ازاین رو باید دقت شود محل هایی که باعث حضور این مواد و موجودات در اطراف و محوطۀ مهدکودک و مراکز 

پیش دبستان می شوند، حذف شوند.
 محوطه باید عاری از گرد و غبار بیش از حد، علف های هرز، چمن بلند و آب راکد نگه  داشته شود.

 آب راکد می تواند محل تجمع و تخم گذاری حشرات شود. این دسته حشرات موجب گزیدگی، خارش و 
واکنش های آلرژیک در کودکان می شوند. عالوه بر اینکه حشراتی مانند پشۀ آنوفل که در بخش های جنوبی 

کشور حضور دارد، در صورت گزش در افراد ایجاد ماالریا می نمایند.
 زباله ها و نخاله های ساختمانی، چیدمان نامناسب فضای بازی، وسایل بازی شکسته و فرسوده، شاخه های 
شکسته، سنگ های تیز محوطه، گیاهان سّمی، النۀ زنبور، انباشتگی مدفوع حیوانات، چاه فاضالب، مخازن 
از منابع  باز مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی همگی  آنها در محوطۀ  و تجهیزات محافظت نشده و نظیر 

خطرآفرین برای کودکان و حتی بزرگساالن محسوب می شود.

شکل 7   ـ صدمات جزئی در کودکان ناشی از بازی در فضای باز
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 کنترل حوادث 
میزان بروز حوادث در محیط مراکز پیش دبستان به عوامل زیر بستگی دارد:

 کمبود میزان رعایت ایمنی در مراکز آموزشی 
 کمبود نظارت مربیان مرکز آموزشی به بازی کودکان 

 کمبود آموزش محافظت از سالمت خود
 کمبود آگاهی کودکان از کارهای خطرآفرین

1  رعایت ایمنی: داشتن برنامه و دستورالعمل ایمنی در این مراکز از نکات مهم در این زمینه است. این 
برنامه باید مخصوص مرکز آموزشی مربوط تنظیم شده باشد و هر شش ماه یکبار به روزرسانی شود.

2  نظارت مربیان بر کودکان در حین بازی: مسئلۀ اصلی این است که هیچ گاه بدون نظارت مربی به 
کودکان نباید اجازه بازی در محوطه را داد. حتماً برای هر گروه سنی، مربی جداگانه ای نظارت داشته باشد و 

بهتر است برای هر 4 تا 5 کودک در گروه سنی یک مربی در نظر گرفته شود.
3   آموزش محافظت از سالمت خود: مربیان برای جلوگیری از بروز حوادث باید کودکان را از حوادث 

احتمالی آگاه سازند.
4  اجتناب کودکان از کارهای خطرآفرین: نظارت مربی ها باعث می شود که کودکان از بروز رفتارهای 
نامناسب در هنگام بازی خودداری کنند و در صورت بروز حادثه اقداماتی حمایتی و کمک های اولیه سریع تر 
اجرا می شود. در این زمینه می توان از هشدارهای مربوط به خطر هم استفاده کرد. این هشدارها می تواند 

بصری یا شنیداری مانند عالئم، تابلوها، چراغ ها، چراغ های چشمک زن و غیره باشد )شکل8(.
5  بازرسی دوره ای محوطه: بازرسی دوره ای باید به صورت روزانه )روزی که کودکان در محوطه هستند(، 
ماهانه، فصلی و ساالنه توسط افراد آموزش داده متفاوت انجام شود تا در صورت وجود منبع خطر در محوطه 
بر مربیان پوشیده نماند. یکی از منابع خطرآفرین در محوطه، ظروف خالی رنگ و سموم است که باید حتماً 

از محوطه برداشته شوند. 

شکل 8 ـ تابلوهای هشدار ایمنی برای کودکان در فضای باز

فعالیت 6: با توجه به شکل 8 ، تصویری با هدف آموزش نکات ایمنی در فضای باز کارت های هشداردهندۀ 
ایمنی تهیه کنید و آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

ضد آفتابکرم 
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کمک های اولیه در حوادث فضای باز

تمامی مهدکودک ها باید جعبۀ کمک های اولیه که برای مراقبت های ویژه و اضطراری مجهز شده است، داشته 
باشند. یک جعبۀ کمک های اولیه به انضمام دیگر وسایل و تجهیزات الزم برای امدادرسانی و انجام امور نجات 
فرد حادثه دیده نظیر دستکش یکبار مصرف، ماسک مخصوص احیای قلبی ریوی )CPR(، آتل و غیره باید 
در محل اتاق کمک های اولیه وجود داشته باشد. جعبۀ کمک های اولیه نیز باید از جمله جعبه های استاندارد 
باشد و حاوی اقالمی نظیر بانداژ، گاز استریل، قیچی، محلول ضدعفونی کننده، گوشی، دستگاه فشارسنج و 

غیره باشد.
عالوه بر اینکه مربیان باید با کمک های اولیه مربوط به حوادثی که در فضای باز رخ می دهد، آشنایی داشته 
باشند،1 مهم ترین نکته این است که مربیان باید والدین را از رخداد حادثه باخبر کنند و در ساعات بعدی 
مراقب تغییرات عالئم سالمتی در کودکان باشند. در حوادث و آسیب های بزرگ تر حتماً با اورژانس یا پزشک 

تماس گرفته شود.

پوستر
فعالیت 7: در گروه های کالسی، پوستری با موضوع کمک های اولیه هنگام بروز حوادث در فضای باز  تهیه کنید

تهیه نمایید و آن را در کالس ارائه دهید.

1ـ به فصل 5 از کتاب مراقبت از سالمت کودک مراجعه نمایید. 

فعالیت 8: در گروه های کالسی، فهرست وارسی در مورد شرایط ایمنی فضای باز مرکز پیش از دبستان 
را تهیه نمایید و آن را در مورد یکی از مراکز آموزشی تکمیل نمایید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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                                     خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط باز با همکاری مدیر                      مرحله: کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط 

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی 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

1
تا چه حدی می توانید گزارشی از مهم ترین نکات ایمنی فضای باز و حیاط یک مرکز 

پیش از دبستان ارائه دهید؟

2
تا چه حد می توانید گزارشی از خطرات احتمالی و حوادث در فضای باز یک مرکز پیش 

از دبستان ارائه دهید؟

3
تا چه حد می توانید کمک های اولیه در حوادث فضای باز برای کودکان یک مرکز پیش 

از دبستان انجام دهید؟ 

4
تا چه حد می توانید ایمنی سطح فضای باز و حیاط یک مرکز پیش از دبستان را براساس 

فهرست وارسی کنترل کنید؟ 

تمرین کنید

1  گزارشی از بیشترین صدمات در فضای باز در یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.
2  کودک 5 ساله ای در حال بازی با ُسرُسره از آن سقوط می کند.

الف( وسایل الزم برای انجام کمک های اولیه را آماده کنید.
ب( کمک های الزم را تا رسیدن اورژانس برای این کودک انجام دهید.

3  برای کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط با استفاده از آیین نامه های بهزیستی فهرست وارسی تهیه 
کنید.
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3ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی در برق فضای باز را توضیح دهد.

ایمنی در برق فضای باز 

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

برق مهم ترین نوع انرژی است که در حال حاضر از آن استفاده می شود. از این انرژی برای به کار انداختن 
لوازم  برقی استفاده می شود. بسیاری از حوادث برق گرفتگی که به پیامدهای فاجعه باری نیز منتهی شده اند، 

در اثر عواملی اتفاق افتاده اند که با به کارگیری روش های ایمنی ساده، قابل پیشگیری بوده اند.
تعریف ایمنی در برق 

مجموعه اقداماتی را که یک فرد یا یک گروه اجرایی در ارتباط با شبکه ها و دیگر تأسیسات توزیع نیرو برای 
پیشگیری از حوادث برای افراد و تأسیسات انجام می دهد، ایمنی در برق گویند.

شکل 1ـ خطر برق گرفتگی در فضای باز

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال در مورد تجربیات خود از حوادث ناشی از نا ایمن کنید

بودن ایمنی در برق گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی در برق فضای باز

برای جلوگیری از آسیب های ناشی از جریان الکتریسیته، رعایت اصول ایمنی در سیم کشی و نصب تأسیسات 
برقی در فضای باز به دالیل زیر بسیار دارای اهمیت است.

 وجود خطرات این انرژی بر روی بدن انسان
 خطراتی چون برق گرفتگی، آتش سوزی، سوختگی در اثر ایمن نبودن سیم کشی و سیستم توزیع نیروی 

الکتریکی 

4ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی در برق فضای باز را کنترل کند.

نکات ایمنی در برق فضای باز براساس استاندارد و قوانین
مراکز پیش  از دبستان

در فضای باز رعایت موارد زیر برای ایمن بودن محیط برای بازی کودکان ضروری است: 
 اجرای نکات ایمنی استفاده از برق و وسایل برقی همراه با توجه به توصیه های الزم در این زمینه

 توانمندسازی افراد و جلوگیری از خطر برق گرفتگی 
 مراقبت از کودکان و آموزش صحیح به آنان 

 رعایت کامل نکات ایمنی در خصوص سیم کشی تأسیسات برقی در فضای بازی کودکان 
 بازدید منظم وسایل و تعمیر خرابی به طور مستمر )شکل2( 

 ممانعت از نزدیک شدن به آب نماهای دارای سیم کشی برق در محل بازی کودکان 
 نصب تابلوهای هشداردهنده و آموزش های الزم به کودکان 

 اجتناب از نصب و به کار بردن وسایل برقی در محل بازی کودکان 
 کاماًل توکار بودن سیستم سیم کشی برای ایجاد روشنایی در فضای بازی کودکان

 رعایت ایمنی در صورت نیاز به سیم کشی روکار
 نصب هشدارهای ایمنی و عالمت خطر برق گرفتگی روی تابلوهای برق

 قرار گرفتن اتاق تأسیسات در محوطه یا در همکف و حداکثر در طبقۀ منفی یک )زیر هم کف( ساختمان
 قرار گرفتن در ورود اتاق تأسیسات در فضای باز

تحقیقات نشان می دهد که حدود پنجاه درصد از برق گرفتگی ها در اثر تماس مستقیم با سیم حامل 
برق در حمام و استخر و غیره بوده است بقیه موارد به دلیل فرسودگی سیم ها و یا عایق نبودن صحیح 

دستگاه های برقی، صنعتی و خانگی و یا سیم کشی های نادرست اتفاق افتاده است.

نکته
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شکل 2ـ وجود خرابی در سیستم برق کشی

انواع خطرات احتمالی از وسایل برقی و کمک های اولیه متناسب با آن

فعالیت 2: در گروه های کالسی، در مورد دستورالعمل های ایمنی سیم کشی برق فضای بازی، از منابع 
معتبر جست وجو نمایید. براساس نتایج، یک فهرست وارسی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

شکل 3ـ خطر وسایل برقی برای کودکان

گفت      و  گو 
با کنید کالسی،  گروه های  در   :3 فعالیت 

توجه به تصویر روبه رو در مورد خطرات 
احتمالی از وسایل برقی برای کودکان 
گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.
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حوادث ناشی از جریان برق به سه طریق اتفاق می افتد: 
1  در اثر عبور جریان از بدن و تأثیر روی دستگاه عصبی 

2  در اثر عبور جریان از بدن و تأثیر روی قلب 
3   در اثر جرقه و قوس الکتریکی و سوزاندن سطحی و عمقی پوست یا داخل بدن

 مهم ترین خطرات ناشی از جریان الکتریسیته 
1  شوک الکتریکی: زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و 
از آن جریان برق کافی عبور کند. عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. 
ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد 

باشد که متأسفانه فرکانس 50 حداکثر تأثیرات فیزیکی را در شخص ایجاد می کند.
2  برق گرفتگی: برق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود:

بدن الزم نیست مستقیم با سیم یا کابل برق تماس داشته   با ولتاژهای باال: در موارد با ولتاژ باال، حتماً 
باشد، بلکه ممکن است در فاصله چند متری هم جریان برق از هوا عبور کند و به بدن فرد منتقل شود و 
باعث برق گرفتگی شود. در این موارد هرچقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا باال باشد، میزان انتقال و آسیبی که 
به بدن وارد می شود، بیشتر است. در موارد با ولتاژ باال به  دلیل گرفتگی عضالت، منجر به اتصال دائم با آن 

وسیله خواهد شد.
 با ولتاژهای پایین: موارد ولتاژ پایین بیشتر در خانه اتفاق می افتد. مخصوصاً آن دسته از وسایلی که در آنها 
آب ریخته می شود، آسیب می بیند. ممکن است در فرد از سیم لخت و یا وسایل برقی، از طریق کلید و پریز 

برق، برق گرفتگی ایجاد شود. در برق گرفتگی با ولتاژ پایین بدن فرد دچار لرزش می شود.
عوارض برق گرفتگی: قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق، موجب عبور جریان از بدن می شود 

و با توجه به شدت و مدت عبور جریان، برق گرفتگی به وجود می آید.
عوارض برق گرفتگی عبارت اند از: 

 ایست قلبی، در نهایت مرگ، ناشی از آن
 سوختگی داخلی و سوختگی خارجی

 از کار افتادن کلیه ها 
 قطع دست ها به دلیل سوختگی داخلی

 شکستگی استخوان ها به دلیل پرتاب شدن یا لرزش ناشی از برق گرفتگی

تمامی سطح زمین، دیوارها و کف اتاق ها در تمامی طبقات، به عنوان یک نقطه از سیستم برق محسوب 
می شود و اگر نقطه ای از بدن موجود زنده از یک طرف به زمین یا دیوارها وصل باشد و از طرف دیگر 
با سیم برق )فاز( یا بدنۀ فلزی دستگاه برقی )وسایل بازی، یخچال، کولر، چرخ گوشت و غیره( تماس 

داشته باشد، جریان برق از بدن عبور می کند.

نکته

3  حریق های الکتریکی: معموالً یکی از عوامل ایجاد آتش سوزی به وسیلۀ برق، اتصال دو سیم فاز و نول، 
یا دو سیم فاز در برق های سه فاز با یکدیگر است که بر اثر اتصال ایجاد جرقه و تولید گرمای زیاد می کند. 
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بدین ترتیب که اگر در مدار بیش از حد مقاومت الکتریکی سیم ها، جریان برق عبور کند باعث گرم شدن و 
در نهایت سوختن روکش پالستیکی سیم ها و ایجاد اتصال کوتاه می شود. چنانچه یک فیوز مناسب در مسیر 

جریان برق باشد، بالفاصله جریان برق قطع می گردد و از آتش سوزی جلوگیری می شود.

اقدامات اولیه در مواجهه با مصدومان سوختگی
 

از لحظۀ وقوع حادثه تا زمان مراجعه به مرکز درمانی الزم است برای جلوگیری از پیشرفت عوارض سوختگی 
اقدامات اولیه زیر انجام شود:

1  باید عامل سوختگی را به وسیلۀ خاموش کردن آتش، رقیق کردن یا شستن مواد شیمیایی مولد سوختگی 
یا جدا کردن بیمار از جریان الکتریکی متوقف کرد.

2  در صورتی که فرد در حال شعله ور شدن با آتش باشد، یعنی آتش تمام لباس و اعضای فرد را در بر گرفته 
باشد، باید از مصدوم بخواهیم بی حرکت بماند، زیرا تماسش با هوا باعث شعله ور شدن آتش می شود.

3  مصدوم را با پتو یا پرده می پوشانیم یا با آب خاموش می کنیم.
4  اگر بیمار در محل بسته ای دچار سوختگی شده باشد، به علت احتمال مسمومیت با مونوکسید کربن باید 

سریعاً وی را به محیط باز منتقل نمود.
5  لباس های سوختۀ بیمار را خارج می کنیم ولی توجه داشته باشید در صورتی که لباس سوخته شده به بدن 

چسبیده باشد، اطراف آن  را بریده و از جدا کردن قسمت چسبیده به پوست خودداری کنید.
6  خارج کردن وسایلی مانند ساعت، انگشتر، کمربند و هر چیزی که به سطح سوخته فشار می آورد. چون 

بعد از مدتی ناحیۀ سوخته ورم می کند و خارج کردن این اشیا مشکل می شود.
7  به هیچ وجه نباید سطح سوخته را دست کاری و یا از پمادی برای سطح سوخته استفاده کنیم.

8  استفاده از آب با درجه حرارت اتاق، سریعاً درد بیمار را کاهش خواهد داد. باید توجه داشت که نباید از آب 
سرد و تکه های یخ استفاده نمود، زیرا باعث کاهش درجه حرارت بدن مصدوم می شود.

9  پوشاندن زخم ها با پارچه تمیز برای جلوگیری از آلودگی. 
10  پوشاندن بیمار با پتوی تمیز برای حفظ حرارت بدن بیمار. 

11  باال نگه داشتن اندام های سوخته برای جلوگیری از ورم اندام.

فعالیت 4: در گروه های کالسی، کمک های اولیه در سوختگی را روی ماکت تمرین کنید.
تمرین     کنید

فعالیت5: در گروه های کالسی، فهرست وارسی در مورد کنترل ایمنی برق در فضای باز تهیه کنید و 
در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان آن را تکمیل نمایید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بازدید     کنید
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                                     خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط باز با همکاری مدیر                              مرحله: ایمنی سیم کشی برق فضای بازی 

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی 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

1
تا چه حد می توانید گزارشی از نکات ایمنی در برق فضای باز براساس استاندارد و 

قوانین در یک مرکز پیش از  دبستان ارائه کنید؟

2
تا چه حد می توانید گزارشی از انواع خطرات احتمالی وسایل برقی در یک مرکز 

پیش از  دبستان ارائه کنید؟

3
تا چه حد می توانید اقدامات اولیه در مواجهه با کودکان مصدوم ناشی از سوختگی 

در یک مرکز پیش از  دبستان را انجام دهید؟

4
تا چه حد می توانید ایمنی در برق حیاط و فضای بازی یک مرکز پیش از  دبستان را 

براساس فهرست وارسی کنترل کنید؟

تمرین کنید

1  گزارشی از نکات ایمنی در برق فضای باز براساس استاندارد و قوانین مراکز پیش دبستان تهیه کنید.
2  کمک های اولیه به کودکی که دچار برق گرفتگی شده است، در کالس نمایش دهید.

3  عوارض برق گرفتگی را فهرست کنید.
4  جدول زیر را در رابطه با مهم ترین خطرات ناشی از جریان الکتریسیته کامل کنید:

خطراتانواع جریان الکتریسیته 

ولتاژ باال

ولتاژ پایین
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5  ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی فضای سبز را توضیح دهد.

ایمنی فضای سبز

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل1ـ کاشت گیاه توسط کودکان

برای  را  آنها  که  هستند  بیرونی  فعالیت های  باغبانی،  کارهای  انجام  دارد،  سال  چند  کودک  که  نیست  مهم 
فعالیت هایی از قبیل کندوکاو در خاک و ارتباط برقرار کردن با طبیعت هیجان زده و مشتاق می کند. اما در کنار 

فعالیت باغبانی و ایجاد فضای سبز رعایت مسائل ایمنی برای جلوگیری از آسیب به کودکان ضروری است.

ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی فضای سبز

انجام می شود، رعایت مسائل  فیزیکی  به صورت  ایجاد فضای سبز  و  باغبانی  فعالیت های  اینکه  به  با توجه 
ایمنی الزم و ضروری است. در انجام این فعالیت ها از ابزار و لوازم مختلف از جمله بیل، بیلچه، درخت چین 
و غیره استفاده می شود که برای استفاده ایمن از آنها نحوۀ کاربرد آنها باید آموزش داده شود. همچنین در 
فضای سبز از کودهای شیمیایی و آلی برای رشد گیاهان و همچنین از سموم جهت کنترل آفات استفاده 
می شود. با توجه به اهمیت کودها و سموم در سالمتی کودکان رعایت مسائل ایمنی در این خصوص نیز 

الزم و ضروری است.

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد اهمیت ایمنی فضای سبز در مرکز پیش کنید

از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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موارد ایمنی فضای سبز )باغچه، درخت، گیاهان، خاک ، کودها و غیره( 
براساس استاندارد و قوانین

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی، در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. کنید

1   ایمنی تجهیزات و دستگاه های باغبانی 

2   ایمنی مواد شیمیایی وسموم 

3   انواع وسایل حفاظت فردی در کارهای فضای سبز و باغبانی 

ایمنی در فضای سبز مربوط به موارد زیر است:
1  ایمنی تجهیزات و وسایل مورد استفاده 

2  ایمنی مواد مورد استفاده از جمله کود و سموم 
3  استفاده از وسایل حفاظت فردی 

1  ایمنی تجهیزات و وسایل مورد استفاده: انتخاب ابزار مناسب در فضای سبز و باغبانی با توجه به 
وسعت و تنوع کار، برای انجام بهتر کارها، کمک خواهد کرد. نگهداری، استفاده درست و رعایت ایمنی وسایل 
برای کاهش خطرات ضرورت دارد. ابزار و وسایلی که در ایجاد فضای سبز کاربرد دارند، به دو دستۀ ماشینی 

و دستی تقسیم می شوند.
 وسایل ماشینی و مکانیزه: معموالً در مقیاس بزرگ کشاورزی و فضای سبز کاربرد دارد.

 ابزار دستی: وسایلی که معموالً با نیروی دست کار می کنند.
جدول 1 بعضی از ابزارهای دستی کار در فضای سبز و باغبانی را نشان می دهد.
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جدول 1ـ انواع لوازم و وسایل در فضای سبز و باغبانی 

چنگک دسته بلند3شن کش2بیل باغبانی1ابزار

کاربرد
احداث جوی و پشته، 

جابه جایی خاک

تسطیح سطوح، جمع آوری نخاله 
از سطح خاک، آماده سازی بستر 

بذر

جابه جایی علوفه، شکستن و زیر  و رو کردن خاک، نرم  کردن خاک 
زیرین، هم زدن سطح خاک

تصویر

کلوخ خردکن7کج بیل)فوکا( دسته بلند6کلنگ دوسر5کلنگ روسی4ابزار

کاربرد
کندن چاله، شکستن 

کلوخ های سفت
قطع ریشه های بزرگ، خرد کردن 

بقایای چوبی، کندن چاله
وجین علف های هرز، 

شکستن سله
خرد کردن کلوخ، شکستن سله، 

وجین علف  های هرز

تصویر

کج بیل )فوکا( دو سر 11کج بیل )فوکا( دسته کوتاه10چنگک دسته کوتاه  9بیلچه باغبانی8ابزار

کاربرد
وجین، کاشت نشا، 
جابه جایی خاک در 

حجم  کم

خراش سطح باغچه، تهویه 
خاک، جمع آوری علف های هرز، 

تمیز کردن بین بوته ها 

وجین علف های هرز، 
شکستن سله، شخم سطح 

کوچک 

وجین علف های هرز، شکستن 
سله، خرد کردن کلوخ، شیارکشی 

برای بذرکاری

تصویر

2 ایمنی مواد مورد استفاده از جمله کود و سموم در باغبانی: مواد شیمیایی زیادی ممکن است در فضای 
سبز و باغبانی استفاده شود. کودهای شیمیایی و آلی و سموم از جمله مهم ترین موادی هستند که در فضای سبز از 
آنها استفاده می شود. هر کدام از این مواد شیمیایی دارای یک برگۀ اطالعات ایمنی موادMSDS( 12( هستند. این 
برگه خطرات احتمالی ناشی از مصرف این مواد و سایر اطالعات مهم مثل نحوۀ حمل ونقل و دفع آنها را در خود دارد.

Spading fork ـSturdy rake 3 ـShovel 2 ـ1
Long hand hoe ـMattock 6 ـPickax 5 ـ4
Small hand cultivator ـGarden trowel 9 ـGarden rolling tiller 8 ـ7
Material safety data sheet ـDouble hoe 12 ـSmall hand hoe 11 ـ10
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 تماس و یا در معرض قرار گرفتن مواد شیمیایی به شکل حاد )شدید  ـ یک بار( و مزمن )مداوم ـ مدت زمان 
زیاد( همراه با آسیب هایی است که این صدمات در خصوص مواجهه با بعضی از مواد حتمی است. بنابراین باید 

از تماس با این مواد تا حد ممکن اجتناب شود.
 مواجهه با مقادیر زیاد آفت کش ها به شکل حاد، می تواند منجر به مسمومیت های کشنده و شدید گردد.

 تماس با مواد شیمیایی و آفت کش ها در طوالنی مدت، ریسک بروز سرطان را باال می برد.
 تماس با مواد شیمیایی از طریق بلعیدن )خوردن توسط دست آلوده(، تنفس، تماس پوستی و تماس از 

طریق چشم است.
 وجود ابزارهای محافظتی شخصی شامل دستکش، ماسک، لباس مناسب و غیره در موقع تماس با مواد 

شیمیایی مهم است.
 انبار مناسب برای ذخیرۀ مواد شیمیایی و مراحل دفع آنها باید با دقت کافی صورت بگیرد تا از صدمه به 

کودکان و محیط زیست جلوگیری شود )شکل 2(.

عالئم محصوالت مورد مصرف 

انفجار: 
با گرم شدن و یا سوراخ شدن ظرف، احتمال انفجار وجود دارد. خروج تکه های فلز و 
یا پالستیک از درون ظرف می تواند خسارت جدی به خصوص برای چشم به بار آورد. 

خوردگی: 
محصول می تواند سبب سوختگی پوست و یا چشم شود. در صورت بلعیدن، سبب 

ضایعات گلو و شکم خواهد شد.

قابل اشتعال:
در حضور گرما، شعله یا جرقه محصول و یا گاز آن می تواند به سرعت آتش بگیرد. تکه 

پارچه های استفاده شده در این محصول می تواند به خودی خود آتش بگیرد.

سمی: 
بلعیدن، لیس زدن و یا استنشاق این محصول، خطر مسمومیت شدید و یا مرگ را 

به دنبال دارد. 

چهارچوب هشت ضلعی:
این چهارچوب نشان می دهد که محتویات درون ظرف، خطرناک می باشد.

چهارچوب مثلثی: 
این چهارچوب نشان می دهد که خود ظرف خطرناک می باشد.

شکل2ـ عالئم هشداردهنده روی مواد شیمیایی مورد استفاده 
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3  استفاده از وسایل حفاظت فردی: وسایل حفاظت فردی شامل روپوش، عینک، پاپوش، دستکش، محافظ 
شنوایی، محافظ تنفسی)ماسک(، کاله ایمنی ولباس محافظ بدن هستند )شکل3(.

هنگام انتخاب وسایل حفاظت فردی موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
 باید در ابتدا دیگر تجهیزات و راهکارهای حفاظتی را نیز در نظر بگیرید. وسایل ایمنی شخصی به عنوان 

آخرین راهکار کاهش خطرات در محل کار است.
 تجهیزات حفاظت شخصی محافظت مناسبی در مقابل خطرات کار ایجاد کنند.

 قابل استفاده و در دسترس باشند.
 برای استفاده کننده و محیط کار در فضای سبز و باغبانی مناسب و متناسب باشند و هیچ خللی در انجام 

کار ایجاد نکنند.
 وسایل حفاظتی سبب ایجاد خطراتی مثل کاهش دید و یا ایجاد استرس گرمایی نشود.

 دارای کیفیت ساخت مناسب و عالمت استاندارد باشد.
 با سایر تجهیزات ایمنی مورد استفاده تداخل و مزاحمت ایجاد نکند. به طور مثال، عینک های محافظ ممکن 

است برای قرار گرفتن محافظ تنفسی اختالل ایجاد کند.
 دستورالعمل های نگهداری و محافظت شرکت سازنده قبل از استفاده مطالعه شود.

 نحوۀ استفادۀ وسایل حفاظت فردی قباًل آموزش داده شود.

6   ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی فضای سبز را کنترل کند.

خطرات موجود در فضای سبز و پیشگیری از آنها

شکل3ـ وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در فعالیت های فضای سبز و باغبانی 

گفت      و  گو 
انواع خطرات ناشی از فعالیت درفضای سبز و باغبانی که کنید فعالیت 3: در گروه های کالسی، در مورد 

تجربه ای دارید، گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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خطرات موجود در فضای سبز ممکن است:
الف( در اثر استفاده از وسایل و ابزار و مواد )کود و سم( ایجاد شود )جدول 2(.

جدول 2ـ خطرات موجود در فضای سبز و وسایل ایمنی مربوطه

وسایل ایمنی وکنترلخطراتاندام

تـراوش مـواد شیمیـایی، گـرد و غبـار، اجسام چشم ها
پرتاب شونده، گازها و بخارات، تشعشع

عینک محافظ چشم، محافظ صورت، ماسک های 
مخصوص

افتادن و یا پرتاب شدن اشیا، خطر ضربه به سر، سر
گیرکردن موها

کاله ایمنی و پوشش های ضربه گیر

ماسک های دارای فیلتر قابل تعویض، ماسک های گرد و غبار، بخار، گاز، اسپری سمومدستگاه تنفس
تنفسی تمام رخ )از کل صورت محافظت می کند( 
و یا نیم رخ )بینی و دهان را می پوشاند(، کاله های 

اکسیژن دار، دستگاه های تنفسی 

مواد شیمیایی، بدن تراوش  نامناسب،  و هوای  آب 
غبار  و  از سم پاشی، ضربه، گرد  ناشی  اسپری 
آلوده، پوشش بیش از حد یا گیر کردن لباس

روپوش، روپوش یک بار مصرف، لباس های محافظ 
خاص 

دست ها و 
بازوها

بریدن و سوراخ شدن، مواد شیمیایی، کودهای 
شیمیایی، عفونت پوستی، بیماری و آلودگی

دستکش بلند، دستبند و بازوبند

رطوبت، سرخوردن، بریدن و سوراخ شدن، افتادن پا و ساق  پا
اشیا ء، تراوش مواد شیمیایی، خراشیدگی

کفش ها و چکمه های ایمنی دارای محافظ ساق، 
پوشش مخصوص روی کفش، ساق پا بند.

ب( در اثر معرض نور خورشید قرار گرفتن، ایجاد شود.
عوارض نور خورشید در بدن به دو صورت است:

1ـ کوتاه مدت: گرمازدگی، تغییر رنگ پوست، آفتاب سوختگی، تحریک، عرق سوز شدن و حساسیت پوست
2ـ بلند مدت: بروز جوش و آکنه به خصوص در پوست دست و صورت، پیری زودرس پوست، چروکیدگی و 

ضخیم شدن پوست، ایجاد سرطان پوست، بروز آب مروارید و تضعیف سیستم  ایمنی بدن
توصیه های مهم برای افراد در معرض نور خورشید شامل موارد زیر است:

 استفاده از لباس آستین بلند با یقۀ بسته با رنگ روشن
 استفاده ازکاله نقاب دار

 انجام کارهای باغبانی قبل از ساعت 10 صبح یا بعد از ساعت 4 بعدازظهر
 استفاده از عینک های آفتابی مناسب

 استفاده از کرم های ضدآفتاب
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کمک های اولیه در مصدومیت در نتیجه مواد و ابزار باغبانی 
رسیدگی و درمان سریع و مناسب جراحت می تواند جان فرد آسیب دیده را نجات دهد و امری ضروری در 
کاهش دادن درد و کمک به فرد آسیب دیده در بازگشت به بهبودی سریع باشد. نادیده گرفتن یا قصور در 

درمان زخمی سطحی، ممکن است منجر به عفونت یا بیماری جدی شود.
کارهای باغبانی و فضای سبز ممکن است در اثر مواجهه با سموم دفع آفات نباتی )حشر ه کش ها، علف کش ها، 
قارچ کش ها و غیره(، در اثر نیش حشرات و جانوران )زنبور، رتیل، عقرب و غیره( و مسمومیت به دلیل مصرف 

آب غیر بهداشتی باشد. اقدامات اختصاصی که در صورت بروز مسمومیت در افراد باید انجام داد، عبارت اند از:
 سریعاً به پزشک اطالع داده شود.

 اگر فرد مسموم در حاالت بیهوشی و تشنج است و یا در صورتی که فراورده های نفتی )نفت، بنزین و...( و یا 
سم سوزاننده )اسید یا باز قوی( خورده است و همراه با درد شدید، احساس سوزش در دهان و گلو باشد، وادار 

به استفراغ نشود.
او را از محل سم پاشی خارج کنید و در هوای آزاد   در صورت استنشاق ماده سّمی توسط مصدوم، فوراً 

نگهداری شود.
 لباس های فرد مصدوم را از تن او خارج کنید تا تماس فرد با سموم کمتر شود.

 در صورت قطع تنفس فرد مصدوم اقدام به احیای بیمار کنید و سریعاً با اورژانس تماس گرفته شود.
همه مهدکودک ها و مراکز آموزشی باید مجهز به جعبۀ کمک های اولیه باشند. عالوه بر آن نکات زیر باید در 

نظر گرفته شود:
 جعبۀ کمک های اولیۀ مناسب در مواقع اورژانس در دسترس باشد.

 در مهدکودک و مراکز پیش دبستان، یک نفر مسئول ارائه کمک های اولیه باشد. مسئولیت های وی شامل 
مراقبت از تجهیزات و امکانات کمک های اولیه، ارائه اقدامات حیاتی کمک های اولیه و تماس با اورژانس در مواقع 

لزوم می باشد.
  اطالعات کافی در رابطه با کمک های اولیه )مانند محل قرارگیری آن( و نحوۀ استفاده از وسایل، به کارکنان 

داده شود.

فعالیت 4: در گروه های کالسی، کمک های اولیه در حوادث ناشی از فضای سبز را روی ماکت تمرین 
کنید.

تمرین     کنید

فعالیت 5: در گروه های کالسی، فهرست وارسی در مورد کنترل ایمنی فضای سبز و وسایل را تهیه 
کنید. در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان آن را تکمیل نمایید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بازدید     کنید
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خود ارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط باز با همکاری مدیر                    مرحله: کنترل ایمنی فضای سبز

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی 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 موارد ایمنی فضای سبز یک مرکز پیش از دبستان 1
براساس استاندارد و قوانین ارائه دهید؟

تا چه حد می توانید گزارشی از خطرات موجود در فضای سبز یک مرکز پیش از 2
دبستان و راه های پیشگیری از آنها را ارائه دهید؟

تا چه حد می توانید کمک های اولیه به کودکان مصدوم با مواد و ابزار باغبانی را 3
انجام دهید؟

ایمنی فضای سبز یک مرکز 4 از فهرست وارسی،  با استفاده  تا چه حد می توانید 
پیش از دبستان را کنترل کنید؟

تمرین کنید

1  گزارشی از نکات ایمنی فضای سبز )باغچه، درخت، گیاهان، خاک، کودها و غیره( براساس استاندارد و 
قوانین تهیه کنید.

2  جدول زیر را در رابطه با کنترل و پیشگیری از حوادث در یک مرکز پیش از دبستان کامل کنید:

وسایل حفاظتیحوادث

سر خوردن

پریدن

سوراخ شدن

افتادن اشیا

تراوش مواد شیمیایی

خراشیدگی

3 برای کنترل ایمنی فضای سبز یک مرکز پیش از دبستان با استفاده از آیین نامه های بهزیستی فهرست 
وارسی تهیه کنید.
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4 جدول زیر را تکمیل کنید:

وسایل ایمنی و کنترلخطرات موجود در فضای سبزاندام

چشم ها

سر

دستگاه تنفس

دست ها و بازوها

پا و ساق پا

را  حیاط  داخل  بازی  تجهیزات  و  وسایل  ایمنی  کنترل  توانمندسازی:  7ـ2ـ هدف 
توضیح دهد.

ایمنی وسایل بازی

به تصویر روبه رو با دقت نگاه کنید.

شکل 1ـ وسیلۀ غیر ایمن بازی

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی با توجه به تصویر باال، در مورد ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی تجهیزات کنید

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

ناگوار  حوادث  دچار  ایمنی،  موارد  به  بی توجهی  یا  بی احتیاطی  اثر  در  کودکان  از  زیادی  تعداد  همه ساله 
می شوند. اما با رعایت برخی اصول ساده می توان از بروز بسیاری از حوادث ناگوار پیشگیری نمود. رعایت نکات 

ایمنی در مهدکودک، مدرسه، محل کار و خانه یک اصل مهم است.



68

بازی در مکان های عمومی و به صورت گروهی، تفاوت هایی با بازی در منزل دارد و از وسایل مختلف بازی 
از  بیش  موجود،  بازی  وسایل  از  استفاده  نحوۀ  از  آگاهی  داشتن  و  ایمنی  نکات  رعایت  می شود.  استفاده 

مکان های دیگر ضروری است.

است،  ضروری  و  مهم  بسیار  باز  فضاهای  در  بازی  حین  در  بچه ها  کنترل   
به خصوص در زمان استفاده از وسایلی که عموماً متحرک هستند و در صورت 
بیندازند  به خطر  را  کودکان  است سالمت  ایمنی ممکن  نکات  نکردن  رعایت 

)شکل3(.
 وسایل خراب و دارای ایراد فیزیکی، سطوح نامناسب برخی از آالت بازی، 

لغزنده یا خیس بودن وسایل و یا سطح زمین، بی احتیاطی بچه ها و ناآگاهی از نحوۀ استفاده درست از برخی 

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 ایمنی در فضاهای 

باز هم توجه داشته باشد.

نکته

با وجود مزایای فراوان بازی 
در فضای آزاد، گاهی اوقات 
استفاده از وسایل بازی 
خطراتی را به همراه دارد.

 تعریف ایمنی وسایل بازی 
به تمامی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در وسایل زمین بازی کودکان به منظور کاهش آسیب به افراد و یا 

ایجاد خسارت مادی، ایمنی وسایل بازی گفته می شود )شکل 2(.

شکل 2ـ محوطه و تجهیزات بازی کودکان

ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی وسایل بازی
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%40

%7

%3
%6

%44

شکل 4ـ سهم عوامل خطر در ایجاد حوادث وسایل بازی

نصب نادرست        

انتخاب محل نامناسب            

طراحی نادرست           

نگهداری ضعیف وسایل              

استفاده نادرست کودکان یا نظارت ضعیف مربیان

شکل 3ـ رفتار غیر ایمن کودک در تاب بازی

در  بچه ها  هر   از گاهی  تا  می شود  باعث  بچه ها،  رفتار  روی  کنترل  و  اصولی  نداشتن  نظارت  و  بازی  وسایل 
مهدهای کودک و حتی پارک ها دچار حادثه شوند و آسیب ببینند.

 بسیاری از این جراحت ها و آسیب دیدگی ها با نظارت صحیح و استفاده از وسایل استاندارد و مناسب، قابل 
پیشگیری هستند.

 براساس آمار مشخص شده است که بیشترین سهم را در ایجاد خطرات ایمنی برای کودکانی که از وسایل 
بازی دارد. شکل زیر، سهم عوامل  از وسایل  ناصحیح  نبود نظارت کافی و استفاده  بازی استفاده می کنند، 

ایجادکنندۀ حوادث در کودکان را زمان استفاده از وسایل بازی نمایش می دهد )شکل 4(.
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 آموزش نکات الزم به کودکان در نحوۀ استفاده از وسایل بازی با توجه به سن آنان بسیار حائز اهمیت است. 
با رعایت این نکات، مهدهای کودک و به تبع آن پارک ها به مکانی امن و شاداب برای بچه ها تبدیل خواهند 

شد و از بروز حوادث ناگوار و تلخ جلوگیری می شود.

اگر کودک رفتار صحیحی را در مهدکودک بیاموزد، در پارک یا سایر مکان های تفریحی نیز همین رفتار 
درست را از خود بروز می دهد.

نکته

 بچه های کوچک )حتی بچه های 5 یا 6 ساله( در بیشتر مواقع نمی توانند فاصله ها را درست اندازه گیری 
بازی  از شروع  را پیش بینی کنند. قبل  قادر نیستند موقعیت های خطرناک  بنابراین  بزنند؛  کنند و تخمین 
مربیان باید به معرفی اسباب بازی ها و وسایل موجود بپردازند و نحوۀ استفاده درست و اصولی از وسایل بازی 

را به بچه ها آموزش دهند. 
 کودکان از وسایلی باید استفاده کنند که با سن و فیزیک بدنی آنها متناسب باشد.

 آشنایی مربیان با اصول ایمنی و کمک های اولیه نیز از ضروریات است تا اگر خدای ناکرده حادثه ای رخ 
داد، بتوانند سریع تر اقدامات حمایتی و کمک های اولیه را انجام دهند.

8ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط را کنترل کند.

موارد ایمنی وسایل و تجهیزات بازی در حیاط )سرسره، تاب، 
چرخ وفلک و …( براساس استاندارد و قوانین

شکل 5ـ سرسرۀ بلند
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در رابطه با موارد ایمنی وسایل و تجهیزات بازی در حیاط الزم است به موارد زیر توجه شود:

 الف( وسایل بازی 
وسایل بازی که در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی استفاده می شوند، الزم است:

 متناسب با سن و فیزیک بدنی بچه ها انتخاب شوند.
 دارای جنس و کیفیت مناسب باشند.

 بهترین جنس برای ساخت وسایل بازی کودکان، کائوچو و پالستیک فشرده است که معموالً زنگ نمی زنند 
و در صورت برخورد بچه ها با آنها یا افتادن روی وسایل، کمتر آسیب می بینند.  

 تجهیزات بازی باید از مواد بادوام ساخته شوند که از هم جدا نشوند و در اثر تغییرات آب و هوایی نیز 
خراب نشوند.

 تجهیزات بازی باید از مواد درجه یک و مرغوب ساخته شوند که در بچه ها ایجاد حساسیت های پوستی 
نکنند )شکل6(.

شکل 6  ـ تجهیزات بازی ایمن

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

نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1  سرسره ایمن، چه مشخصاتی دارد؟

2  سطح زمین بازی اطراف سرسره دارای چه مشخصاتی است؟

3  کاربرد چه وسایل بازی در مهدکودک ها ممنوع است؟
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 ب( سطح زمین بازی 
سطح زمین بازی یکی از مهم ترین عوامل کاهش دهندۀ میزان جراحت هنگام افتادن از وسایل بازی است. 

بنابراین:
 سطح زیر وسایل بازی باید به اندازۀ کافی نرم و حجیم باشد تا هنگام سقوط بچه ها مانع آسیب دیدگی شود.

 سیمان، آسفالت، بتن و سنگ فرش به هیچ عنوان برای سطح زیر وسایل بازی مناسب نیستند و غیرایمن 
محسوب می شوند.

 چمن، خاک و خاک فشرده نامناسب هستند، چرا که آب و هوا و نوع پوشش بچه ها باعث کم  شدن قابلیت 
این مواد در محافظت از آنها می شوند.

 سطح محوطۀ بازی باید از مواد نرمی مانند خاک اّره، شن، ماسۀ نرم و کائوچوی نرم شده پر شده باشد.
 سنگ فرش ساخته شده از مواد کائوچویی که از نظر ایمنی آزمایش شده باشد نیز مناسب است.

 سطح زیر وسایلی که کمتر از 2/5 متر ارتفاع دارند، باید حداقل 30 سانتی متر از مواد نرم  ذکرشده پر شده 
باشد.

 مواد نباید به صورت بسته بندی مورد استفاده قرار گیرند چون خاصیت نرم بودن و انعطاف پذیری آنها کم 
می شود.

 باید عاری از آب و نخاله های مختلف نظیر صخره، شاخه، ریشۀ درخت و غیره باشد تا باعث زمین خوردن 
بچه ها نشود.

 سطح زمین بازی باید فاقد موادی نظیر چوب شکسته و آهن زنگ زده یا تکه های سیمان و سنگ شکسته 
باشد.

 اگر ارتفاع بچه ها و سطح )مثاًل پریدن از سکو( از 3/7 متر بیشتر باشد، این سطح مناسب و ایمن نیست و 
باید از هرگونه پریدن خودداری شود.

 فضای پشت وسایل بازی باید به طول 2 متر از مواد نرم پر شده باشد.
 با توجه به بلندی سرسره و تاب استفاده از مواد نرم در اطراف این وسایل، بیش از سایر وسایل، ضروری 

است.
 استفاده از مواد نرم از بروز حوادث نمی کاهند، بلکه باعث رساندن جراحت به حداقل می شوند و رعایت 

ایمنی در هر حال ضروری و طبیعی است.
از  بیشتر  از آن بیشتر است و مراقبت  باشد، خطر جراحت و سقوط  بیشتر  ارتفاع تجهیزات   هر قدر که 

کودکان در این مکان ها ضروری است.
 بلندی شاخه های اطراف زمین بازی کودکان به اندازه ای باشد که به چشم کودکان آسیب نرسانند.

در حال حاضر بهترین پوشش برای مکان های بازی نوعی موزائیک اسفنجی است که بسیار نرم و در 
عین حال نسبت به تغییرات آب و هوایی مقاوم است )شکل 7(.

نکته
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 ج( طراحی و فضا 
 تجهیزات بازی در محوطه های باز برای گروه سنی 2 الی 6 سال طراحی و انتخاب می شوند.

 در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی باید وسایل مناسب سن استقرار یابد.
 در مهدکودک های استاندارد، باید زمان بازی کودکان با گروه های سنی مختلف، متمایز در نظر گرفته شود.

 به منظور جلوگیری از ازدحام، بچه های کوچک نباید از تجهیزات بچه های بزرگ تر استفاده کنند؛ چرا که 
ممکن است منجر به آسیب دیدگی آنها شود )شکل 8(.

 بچه های بزرگ تر نباید از وسایل بچه های کوچک تر استفاده کنند؛ زیرا وسایل کوچک و فضای اختصاص یافته 
به آنها ممکن است برای آنها دردسر ایجاد کند.

شکل 7ـ موزائیک اسفنجی کف پوش زمین  بازی

شکل 8  ـ ازدحام کودکان در محوطۀ بازی
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رعایت نکات زیر در به حداقل رساندن آسیب ها و جراحات ضروری هستند:
1  برای وسایلی که در ارتفاع قرار دارند، نرده های ایمنی و حفاظ نصب شود.

2  وسایل با ارتفاع باالتر از 67 سانتی متر باید حداقل 2/70 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.
3  تاب، االکلنگ و دیگر تجهیزات متحرک، باید در فضایی جدا از محل بازی سایر بچه ها قرار داده شوند.

4  تاب باید حفاظ )کمربند ایمنی( داشته باشد.
5  هر تاب باید حداقل 60 سانتی متر از دیگری فاصله داشته باشد و حداقل 67 سانتی متر از فضای سایر 

وسایل و نردۀ ایمنی فاصله داشته باشد.
6  وسایل بازی نباید دارای قسمتی باشند که سر، دست، پا و عضو دیگر آنها داخل وسیله  گیر کند. تمامی 
منافذ و جاهای باز )مثاًل پله های نردبان سرسره( نباید کمتر از 9 سانتی متر یا بیشتر از 32 سانتی متر باشند.

7  وسایلی با قسمت های متحرک نظیر تاب و االکلنگ نباید دارای قسمتی باشند که دست یا سایر قسمت های 
بدن بچه ها در آن گیر کند.

8  سطح وسایل بازی نباید دارای خوردگی یا زنگ زدگی باشد و باعث به وجود آمدن جراحت در اندام بچه ها 
شود.

 د( مراقبت و طریقۀ نگهداری از وسایل 
یا پارک است.  بازی در خانه، مدرسه، مهدکودک  از وسایل  ایمنی، نگهداری و حفاظت  از نکات مهم  یکی 

بنابراین:
 وسایل بازی نباید شکسته یا خراب باشند. 

 وسایل فلزی نباید زنگار داشته باشند.
 وسایل چوبی نباید ترک و یا تراشه ریز داشته باشند.

 حصار اطراف محوطه وسایل بازی باید کامل و به اندازه باشد تا مبادا بچه ها به طور ناگهانی و با حالت دو 
از آن خارج یا وارد آن شوند.

 به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی مربی یا مسئول خدمات مهدکودک باید هر روز وسایل بازی را 
کنترل کند و در صورت مشاهده ایراد یا خرابی آن را گزارش دهد و با پوشاندن روی آن وسیله مانع استفاده 

از وسیله شود.
 اگر بخشی از تجهیزات خراب یا ناقص هستند یا بد کار می کنند، باید بچه ها را از استفاده آن منع کرد و 

بالفاصله به مدیر یا مسئول مربوطه اطالع داد.
باید به طور مرتب کنترل   مواد پوشاننده سطح محیط بازی به خصوص اطراف تاب، سرسره، چرخ و فلک، 

شوند تا حالت نرمی خود را حفظ کنند.
 بخش هایی نظیر قسمت های سفت، قسمت های قالب مانند، پیچ ها و یا لبه های تیز و انتهایی را باید به طور 

مرتب بازدید کرد.
 اگر در مدرسه جعبۀ ماسه بادی وجود دارد، باید دائماً جعبه را از نظر وجود اشیای خارجی نظیر وسایل 

تیز، شیشه شکسته، سنگ ریزه و غیره کنترل کرد.
 هنگام شب باید روی جعبۀ شن با یک الیۀ محافظ پوشیده شود تا مانع نفوذ حیوانات و حشرات به داخل 

آن شود.
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نحوۀ استفاده از وسایل بازی

رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از وسایل بازی بسیار ضروری است. اقداماتی که می توان انجام داد تا 
ضریب خطر و جراحت در هنگام استفادۀ کودکان از این وسایل کاهش یابد، شامل موارد زیر است:

 ایمنی هنگام استفاده از تاب 
بیشترین جراحت در بازی، هنگام استفاده از تاب رخ می دهد؛ اما رعایت چند نکتۀ سادۀ زیر، احتمال خطر را 

هنگام استفاده از این وسیله کاهش می دهد:
1  نشیمنگاه تاب باید از وسایلی نظیر کائوچو و پالستیک فشرده ساخته شود )نه فلز و چوب(   )شکل9(.

شکل 9ـ تاب های غیرایمن

2  کودکان همواره باید روی تاب بنشینند و ایستادن روی پا یا زانو هنگام تاب بازی ممنوع باشد.
3  کودکان باید با دو دست تاب را محکم نگه دارند و کمربند ایمنی آن را نیز ببندند و تا ایستادن کامل 

تاب پیاده نشوند )شکل9(.
4  فاصله ایمنی سایر کودکان از تاب رعایت شود و از راه رفتن و دویدن اطراف تاب خودداری کنند.

5  کودکان نباید در فاصله دو متری عقب و جلوی تاب بایستند.
6  استفاده هم زمان از تاب توسط دو نفر غیرمجاز است. مگر اینکه تاب برای دو یا چند نفر طراحی شده باشد.

 ایمنی هنگام استفاده از االکلنگ 
از آنجا که این وسیله حداقل نیاز به دو نفر برای بازی دارد و هر دفعه بخش انتهایی آن با شدت به زمین 
برخورد می کند، استفاده از آن در مهدهای کودک توصیه نمی شود، مگر اینکه دارای فنر محافظ و ضربه گیر 

باشد )شکل10(.
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برای استفاده از این وسیله موارد زیر توصیه می شود:
1  االکلنگ دو صندلی دارد و هر صندلی برای یک نفر در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر کودکی چاق 

است، نباید در طرف دیگر دو نفر را نشاند؛ بلکه باید کودکی هم وزن او در طرف مقابل بنشیند.
2  هنگام بازی بچه ها باید روبه روی هم  بنشینند و نباید به هم پشت کنند.

3  بچه ها باید وسیلۀ محافظ را محکم نگه دارند و از لمس کردن زمین  خودداری کنند.
4   سایر بچه ها نیز نباید پشت یا کنار االکلنگ با هم بازی کنند.

 ایمنی در هنگام استفاده از سرسره 
سرسره اگر درست استفاده شود، می تواند یک وسیله بازی ایمن باشد  )شکل 11(.

شکل 10ـ االکلنگ ایمن

شکل 11ـ سرسرۀ غیر ایمن
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شکل 12ـ سرسرۀ ایمن

موارد ایمنی هنگام استفاده از سرسره شامل موارد زیر است:
1  بچه ها باید هنگام باالرفتن از نردبان سرسره، میله های دو طرف را محکم نگه دارند و هر بار پا روی یک 

پله بگذارند.
2  نباید از سطح سرسره برای باال رفتن استفاده کنند.

3  پایین آمدن با سر یا شکم، کاری بس خطرناک و غیرمنطقی است.
4  هر بار باید یک نفر روی سطح سرسره باشد و استفادۀ گروهی از سطح شیب دار سرسره خطرناک است.
5  قبل از شروع بازی، مربی باید سطح سرسره و قسمت فرود را کنترل کند، تا کثیف، خیس یا نامناسب نباشد.
6  قسمت فرود سرسره باید هم سطح زمین باشد و یا در صورت داشتن ارتفاع، دارای کف پوش مناسب باشد.

7  بعد از اینکه در هر مرحله ُسرخوردن تمام و عمل فرود انجام شد، بچه ها باید بالفاصله از جایشان بلند 
شوند تا نفر بعدی به آنها اصابت نکند )شکل12(.

فعالیت3: در گروه های کالسی، در مورد ایمنی وسایل بازی در منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه 
را به صورت روزنامه دیواری در کالس ارائه دهید.

فعالیت 4: در گروه های کالسی، از ایمنی وسایل بازی در یک مهد کودک بازدید کنید و گزارش آن را 
در کالس ارائه دهید.

گزارش دهید

جست و جو 
کنید

برخی از وسایل بازی مانند تاب های زنجیری، تاب با ارتفاع باال، حلقه های آموزش ژیمناستیک و وسایلی 
که امکان سقوط دارند، مانند چرخ   و  فلک بلند، به هیچ عنوان مناسب مهدهای کودک و مدارس نیستند 

و استفاده از آنها در مهدکودک ها و مراکز پیش از دبستان ممنوع است.

نکته
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انواع خطرات احتمالی ناشی از وسایل و تجهیزات بازی

به تصاویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 13ـ خطرات وسایل و تجهیزات بازی نا  ایمن

گفت      و  گو 
فعالیت 5: در گروه های کالسی با توجه به تصاویر باال، در مورد آسیب ها و خطرات ناشی از وسایل بازی کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

حدود 60 درصد از آسیب های ناشی از حوادث مرتبط با وسایل بازی مربوط به سقوط از باالی وسایل بازی 
است. سایر آسیب ها ناشی از تصادف و برخورد کودکان با وسایل بازی یا با یکدیگر بوده است. وسایل زیر از 

جمله عوامل خطرآفرین در این زمینه هستند:
 لبه های تیز وسایل

 برآمدگی های روی وسایل
 گیرکردن در فواصل سازه

به طور کلی آسیب ها، خطرات و حوادث قابل پیشگیری برای کودکان در زمین های بازی از چهار وضعیت زیر 
ناشی می شوند:

1  بلندی بیش از حد وسایل بازی: بیشترین درصد آسیب های جدی در زمین های بازی، ناشی از سقوط از 
بلندی است. بیشتر موادی که برای پوشش سطح های زیر وسایل از آنها استفاده می شود، در مقابل سقوط کودکان 
از ارتفاعی بیش از 3 متر ایمنی مناسبی ندارد. مناسب ترین ارتفاع وسایل بازی برای کودکان کم سن و  سال حدوداً 



79

فصل دوم: کنترل ایمنی محیط باز

2 متر و کودکان بزرگ تر حدوداً 3 متر است.
2  ناکافی بودن خاصیت ارتجاعی سطح های زیر وسایل و محل های فرود: الزم است در زیر و اطراف 
وسایل بازی کودکان، سطوح قابل ارتجاعی برای جذب نیروی حاصل از سقوط آنها وجود داشته باشد. قرارگیری 
سطح های قابل ارتجاع همراه با رعایت ارتفاع مناسب برای وسایل بازی، در کاهش میزان و شدت آسیب ها مؤثر 
است. منطقۀ فرود از وسایل بازی باید خالی از هرگونه اجسام سخت باشد. تیرک ها و ستون های نگهدارندۀ 
وسایل بازی باید در زیر زمین با بتون محکم شوند. مواد و سطوح قابل ارتجاع باید سطح منطقه فرود و 

سقوط را به طور کامل بپوشاند  )شکل 14(.

3  حوادث ویژه:
ارتفاع حدود 76 سانتی متر  با نرده هایی به  باید   نبود نرده های محافظ: هرگونه سکو، جعبه و گذرگاه 

احاطه شود.
 بیرون زدن لبه  های تیز: بیرون زدن اشیایی مثل میخ ها، پیچ ها و ته لوله ها و لبۀ شکسته شده وسایل، 

می تواند سبب بروز بریدگی و کوفتگی و یا گیرکردن لباس به آنها و نهایتاً باعث آسیب دیدگی فرد شود.
 فضاها و شکاف هایی که سر در داخل آنها گیر می افتد: برخی از شکاف ها و روزنه ها در زمین بازی 
وجود دارند که وقتی کودک سرش را به داخل آنها می کند، گیر می افتد. مثل فضاهای بین تیرک ها و نرده ها، 

پله های نردبان و امثال آنها.
 تاب هایی که دارای صندلی های سخت و سفت هستند: تاب هایی که صندلی آنها از جنس چوب یا فلز 
است، عامل جدی بروز آسیب است، مخصوصاً وقتی که کودکی از مقابل آنها عبور می کند یا از آنها به پایین 
پرت می شود. تاب هایی که نحوۀ سوار شدن بر آنها همانند سوار شدن بر اسب است، خطرناک تر است. اضافه 

کردن و بستن میله هایی در اطراف صندلی این تاب ها به طور مؤثری خطر بروز آسیب ها را کاهش می دهد.
 نقاطی که نیشگون می گیرند یا حالتی شبیه له شدگی ایجاد می کنند: بسیار از بازی ها، آموزش ها و 
حرکت ها با استفاده از انگشت یا دست است. بنابراین نقاطی در محل بازی کودکان که احتمال داده می شود 

شکل 14ـ کف پوش نامناسب زمین بازی
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باعث تحث فشار یا له شدگی دست آنها شود، باید توسط مربیان شناسایی و برطرف شود. مثل محل اتصال 
زنجیرهای تاب با صندلی، محورهای چرخش وسایل و غیره.

 باز شدن قالب های S شکل: دهانۀ قالب های S شکلی که صندلی تاب به زنجیر آن متصل می شود باید 
کاماًل بسته باشد. در غیر این صورت وقتی سرعت تاب زیاد شود، ممکن است صندلی از زنجیر جدا گردد و 

باعث سقوط کودک شود.
4  فقدان نظارت و سرپرستی صحیح بر کودکان و وسایل: همه ساله در دنیا، بیش از 200 هزار کودک 
بازی  بازی، آسیب می بینند و راهی بیمارستان می شوند. کنترل وسایل  از وسایل  نامناسب  اثر استفاده  در 
توسط مربیان قبل از استفادۀ کودکان از آنها، در مهدهای کودک و آمادگی ها میزان این آسیب ها را کاهش 
می دهد. اگر به بچه ها اطمینان داده شود که نظارت وجود دارد، آنها از انجام کارهای خطرناک خودداری 

می کنند.

 انواع سطح های ایمن و مناسب برای زیر وسایل در زمین بازی 
یا سیمان  انعطاف  ناپذیری مثل آسفالت  اوقات کودک روی سطح های  گاهی  الف( سطوع انعطاف ناپذیر : 
سقوط می کند. سقوط از باالی یک وسیله به ارتفاع حدود 2/5 متر که اندازه ارتفاع اغلب سرسره هاست، بر 
روی سطح های سیمانی یا آسفالتی معادل برخورد اتومبیل با سرعت 48 کیلومتر در ساعت با دیوار آجری 

است.
ب( سطوح انعطاف پذیر: اگر کودک روی سطوح انعطاف پذیر مثل شن، چمن یا خاک اّره )گیاه خاک( سقوط 

کند، این سطح ها ضربۀ حاصل از سقوط را به خود جذب می کنند. شن، ماسه، 
گیاه، خاک، خاشاک گیاهی، شن درشت، سنگ ریزه های نخودی شکل و ریزریز 
شدۀ تایرهای الستیکی یا مواد دیگر جایگزین های مناسبی به جای آسفالت و 

سیمان برای زیر وسایل بازی کودکان و محل های فرود و سقوط است.

جست و جو 
فعالیت 6: در گروه های کالسی خود، در موارد زیر در منابع علمی معتبر جست وجو کنید و نتیجه را کنید

در کالس به صورت بروشور ارائه دهید.
1  نکات ایمنی الزم قبل از استفاده کودکان از وسایل بازی.

2  آموزش های ایمنی مربیان به کودکان قبل از استفاده کودکان از وسایل بازی.

3  سطح های ایمن و مناسب برای زیر وسایل در زمین بازی.

زمین  چمن هم برای زیر 
وسایلی که ارتفاعی بیش از 
90 سانتی متر دارند، سطح 
مناسبی نیست.

بازرسی ایمنی وسایل بازی

استفاده از وسایل و تجهیزات ایمن و استاندارد و نظارت دقیق مربیان در جلوگیری از بروز حوادث ناگوار نقش 
اساسی دارند. اما این یک طرف قضیه است و خود کودکان نیز باید آگاه باشند که چگونه از وسایل استفاده 
احساس  دیگران  و  قبال خود  در  و  مراقبت کنند  و سایر همساالنشان  از خود  بازی  باید هنگام  آنها  کنند. 



81

فصل دوم: کنترل ایمنی محیط باز

مسئولیت کنند. در ادامه نکات کلیدی در رابطه با استفاده ایمن از وسایل بازی که باید به کودکان آموزش 
داده شوند، آورده شده است:

1  هنگام بازی با تاب، سرسره و االکلنگ، همدیگر را هل ندهند و کمی صبور باشند.
2  از وسایل درست استفاده کنند. از نردبان سرسره باال بروند و روی تاب نایستند.

بازی  اطراف وسایل  در  غیره  و  اسباب بازی، کیف، سطل، کتاب  نظیر  را  بازی، وسیله های خود  هنگام    3
نگذارند، چرا که ممکن است پای سایر بچه ها به آنها گیر کند و زمین بخورند.

4  اگر هوا نامساعد است یا قباًل باران آمده است، از وسایل خیس و لغزنده استفاده نکنند، چرا که لغزنده 
بودن سطح وسایل باعث ُسرخوردن و افتادن و صدمه دیدن آنها می شود.

5   در طول تابستان، برخی از وسایل بازی به خصوص وسایل بازی نظیر سرسره و االکلنگ به شدت داغ و 
خطرناک می شوند.

6  کودکان در هنگام بازی با چنین وسایلی، بهتر است لباس های بنددار نپوشند و گردنبند و دستبند نیز 
به همراه نداشته باشند، چرا که احتمال  گیر کردن این دسته پوشاک به وسیلۀ بازی یا کشیده شدن تصادفی 

توسط سایر کودکان وجود دارد )شکل 15(.

شکل 15ـ بازرسی ایمنی وسایل بازی
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ایمنی و کمک های اولیه در مورد انواع خطرات احتمالی ناشی از وسایل و تجهیزات بازی
در زمین بازی باید یک عالمت یا تابلو وجود داشته باشد که نزدیک ترین وسیله مانند تلفن ثابت یا همراه، 
برای تماس با سرویس های اورژانس را همراه با شماره تماس برای گزارش خسارات عمده نشان دهد. راه های 
عبور و فرار اضطراری از زمین بازی که برای استفاده عموم و سرویس های اورژانسی طراحی شده است، باید 
در دسترس باشد و در تمام مدت عاری از هرگونه مانع سد کنندۀ معبر باشد. همچنین جعبۀ کمک های اولیه 
در نزدیک ترین فاصله به محل بازی کودکان وجود داشته باشد. ضمن اینکه مربیان در اصول کمک های اولیه 

ضروری در این موارد آگاهی و مهارت داشته باشند.1

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کمک های اولیه به فصل 5 کتاب مراقبت از سالمت کودک مراجعه کنید.

پوستر
فعالیت 7: در گروه های کالسی، پوستری با موضوع آشنایی در زمینۀ نکات ایمنی در مورد وسایل بازی  تهیه کنید

با استفاده از تصاویر برای کودکان پیش از دبستان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
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خود ارزیابی

واحدیادگیری: کنترل ایمنی محیط باز با همکاری مدیر          مرحله: کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی 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 موارد ایمنی وسایل وتجهیزات بازی در حیاط براساس 1
استاندارد و قوانین یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید؟

تا چه حد می توانید گزارشی از انواع خطرات احتمالی ناشی از وسایل و تجهیزات بازی 2
برای کودکان یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید؟

تا چه حد می توانید استفاده از وسایل بازی را به کودکان در یک مرکز پیش از دبستان 3
آموزش دهید؟

تا چه حد می توانید ایمنی و کمک های اولیه در مورد انواع خطرات احتمالی ناشی از 4
وسایل و تجهیزات بازی را برای کودکان یک مرکز پیش از دبستان انجام دهید؟

تا چه حد می توانید ایمنی محیط باز را با همکاری مدیر براساس فهرست وارسی کنترل 5
کنید؟

تمرین کنید

براساس  و...(  وفلک  چرخ  تاب،  )سرسره،  حیاط  در  بازی  تجهیزات  و  وسایل  ایمنی  نکات  از  گزارشی    1
استاندارد و قوانین تهیه کنید.

2  برای به حداقل رساندن آسیب ها و جراحات، انجام چه اقداماتی ضروری هستند؟
3  برای کنترل مراقبت و طریقۀ نگهداری از وسایل بازی در فضای باز یک مرکز پیش از دبستان براساس 

استاندارد و قوانین، فهرست وارسی تهیه کنید.
4  گزارشی از انواع خطرات احتمالی ناشی از وسایل و تجهیزات بازی در یک مرکز پیش از دبستان تهیه 

کنید.
5  ایمنی و کمک های اولیه در مورد انواع خطرات احتمالی ناشی از وسایل و تجهیزات بازی برای کودکان 

را در کالس نمایش دهید.
6  برای کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط با استفاده از آیین نامه های بهزیستی یک فهرست 

وارسی تهیه کنید.
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9ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی استخر شنا را توضیح دهد. 

ایمنی استخر شنا 

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی خود، در مورد ایمنی در استخرهای شنا گفت وگو کنید و نتیجه را در کنید

کالس ارائه دهید. 

بسیاری از بچه ها قبل از آنکه بتوانند راه بروند، قادر به شنا کردن هستند. شنا تأثیرات زیر را در کودکان 
ایجاد می کند. 

 تقویت ماهیچه ها و افزایش حجم ریه 
 تنظیم الگوی خواب شبانه کودکان 

 افزایش اعتماد به نفس و احساس استقالل کودک 
 تقویت قوای بدنی کودکان مانند حفظ تعادل 

تعریف ایمنی استخر شنا: یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی 
ایمن درنظر گرفته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتال به 
بیماری برای کسانی که در آنجا هستند یا از وسایل آن محل استفاده می کنند، 
در حد قابل قبولی پایین باشد. بنابراین، به تمامی فعالیت ها و اقداماتی که در 
استخرهای شنا برای کاهش آسیب به کودکان و یا ایجاد خسارت مادی به آن 

مکان انجام می شود، ایمنی استخرهای شنا گفته می شود )شکل1(. 

در استخرهای شنای مراکز 
پیش از دبستان برای حفظ 
سالمتی کودکان، توجه به 
مسائل ایمنی و بهداشتی 
ضروری است. 

شکل 1ـ استخر شنای کودکان 
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ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی استخر 

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید. 

شکل 2ـ ایمنی در ورودی استخر شنای کودکان 

اگرچه استخرهای شنا، محیطی امن تر برای شنا نسبت به آبهای آزاد ایجاد نموده است، با این حال هنوز 
بیشترین  می شود.  افراد  عضو  نقص  یا  مرگ  به  منجر  گاهی  که  می دهد  رخ  استخرها  در  متعددی  حوادث 

خطرات مربوط به استفاده از استخرهای شنا و اماکن مشابه آبی تفریحی عبارت است از: 
 خطرات فیزیکی )مانند غرق شدن و یا صدمه بدن( 

 خطرات مربوط به گرما، سرما و نور خورشید در استخرهای روباز 
 خطرات مربوط به کیفیت آب 

 خطرات مربوط به کیفیت هوا به ویژه در استخرهای سرپوشیده )نمودار 1( 

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی خود با توجه به تصویر باال، در مورد اهمیت رعایت موارد ایمنی و عواقب کنید

احتمالی رعایت نکردن موارد ایمنی در استخر شنای کودکان، گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

خطرات تغییرات هوا 
)گرما،سرما ونورخورشید(

 خطرات کیفیت 
هوا 

خطرات کیفیت خطرات فیزیکی 
آب

خطرات استفاده 
از استخرهای شنا     

نمودار 1ـ خطرات استفاده از استخر شنا در مراکز پیش از دبستان
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 آسیب های استفاده از استخرهای شنا و اماکن مشابه 
 غرق شدگی: غرق شدن یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان، 

به خصوص در کودکان زیر 2 سال است. 
 آسیب نخاع و فلج بدن: آسیب نخاعی مربوط به شیرجه افراد در قسمت 
شیب دار و یا قسمت کم عمق استخر است که منجر به فلج دو دست و دو پا 

و یا فلج انجام های تحتانی می شود. 
 آسیب های مغزی و مرتبط با سر 

 آسیب های دست، بازو، ساق پا، پا و انگشتان 
شفافیت  از  اطمینان  مناسب،  عالئم هشداردهندۀ  کردن  فراهم  استخر،  در  کودکان  بر  نظارت  پیشگیری: 

مناسب آب استخر و آموزش ایمنی در استخر از جمله اقدامات مناسب برای کاهش بروز این حوادث است. 

غرق شدگی در کودکان بیشتر در مواردی رخ می دهد که والدین و مراقبین تصور می کنند که کودکان 
در محیط امنی قرار دارند. درضمن خطر غرق شدگی در قسمت های ورودی و خروجی آب نیز باالست، 
زیرا در این قسمت ها مکش موجود، نیروی کافی برای به دام انداختن قسمتی از اندام های بدن و یا 

موها را دارا است. در این شرایط احتمال نگه داشته شدن سر قربانی به زیر آب وجود دارد. 

نکته

از علل حوادث می توان به 
لغزنده بودن سطوح، بدون 
پوشش بودن زهکش ها، 
ورودی آب غیراستاندارد 
و دویدن در کناره استخر 
اشاره کرد. 

جست و جو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی در مورد خطرات استفاده از استخرهای شنای کودکان، در منابع علمی کنید

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

10ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی استخر شنا را کنترل کند. 

موارد ایمنی استخر )عمق، حفاظ و غیره( براساس استاندارد 
و قوانین در مراکز پیش دبستان 

گفت      و  گو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی خود، در مورد ایمنی در استخر شنای کودکان گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید. 

مدیریت مهدکودک و مرکز پیش دبستانی که دارای استخر هستند، باید برنامه ها و دستورالعمل های مکتوب 
ایمنی را مستند و به روز کنند و اجرا نمایند. این برنامه ها شامل دستورالعمل های نظارت روزانه بر استخر و 
شناگران، پیشگیری از مصدومیت، واکنش سریع در مواقع اضطراری، تأمین کمک های اولیه و نحوۀ درخواست 
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و  قرار گیرد  تأیید  باید توسط سازمان صادرکننده مجوز، مورد  ایمنی  برنامۀ  است.  امدادی  از مراکز  کمک 
مستندات آن در محل استخر نگهداری شود )شکل 3(.

شکل 3ـ استخر شنای استاندارد 

برخی موارد استاندارد در این زمینه عبارت است از:
 استخرهای آموزشی خردساالن باید دارای حداقل عمق 60 سانتی متر و حداکثر عمق 90 سانتی متر باشند 

و با عرض 7متر و طول 13 تا 20 متر مطابق شکل 4 ساخته شوند. 
 برای ورود به استخر پیش بینی پله با عرض حداقل 7 تا 13متر برای کودکان مبتدی توصیه می شود. 

 ایجاد دو خط شنا در طول استخر با عالئم راهنما در کف کمک مؤثری در پیشرفت روند آموزشی خواهد 
داشت. 

 پیش بینی حاشیه ای به عرض 2 متر با کف سازی مناسب و غیرلغزنده در دور استخر امکان نرمش و آمادگی 
جسمانی شناگران خردسال و همچنین آموزش های نظری را برای آنها فراهم خواهد ساخت. 

 حاشیه استخر امکان کنترل و نظارت مربیان بر شنای خردساالن را در داخل آب تسهیل خواهد کرد )شکل 4(.
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مواد مهم ایمنی استخر )عمق، حفاظ و غیره( براساس استاندارد
 و قوانین در مراکز پیش دبستان 

 الف( نشانه گذاری عمق آب 
عالمت گذاری ها باید در دوطرف استخر و در دو انتهای آن انجام گیرد. درجایی که امکان عالمت گذاری 

عمق بر روی دیوار عمودی در کنار استخر وجود ندارد، باید از روش های دیگر برای نشانه گذاری استفاده 
شود. به منظور نشانه گذاری عمق باید به موارد زیر توجه شود: 

 در نشانه گذاری عمق از ارقامی استفاده شود که حداقل ارتفاع آن 20سانتی متر باشد.
 نشانه گذاری در اطراف استخر باید از وضوح کامل برخوردار باشد و از تمام جهات دیده شود. 

 ارقام به وضوح نشان دهدکه مربوط به عمق استخر است. 
 عمق آب در قسمت های مختلف استخر باید به وضوح برروی دیوار باالی هر قسمت و یا توسط یک تابلو در 

کنار محوطه و نقاط عمیق، کم عمق و محل انتقال از عمق کم به منطقۀ عمیق نصب شود. 
 در هر افزایش عمق60 سانتی متری باید یک تابلو نصب گردد. 

 فاصلۀ تابلوهای مورد اشاره تا لبه استخر نباید بیشتر از 7/5 متر باشد. 

شکل 4ـ ابعاد و اندازه های استخر شنای خردساالن 

A

A

7-13 m 

60cm 

60cm 

60cm 

90cm 90cm 

90cm 

7
 m

 

13-20 m 

کاشی تزیینی با فواصل 1/5 متر 
و مرکز طناب های شناور

فاصله طناب های شناور از یکدیگر 2 متر

برش مقطع A-A کاسه استخر

پله ها باید دارای نرده های با 
ارتفاع مناسب در کناره ها و 

میانه باشند

طناب شناور
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 نشانه ها باید از جنس بادوامی ساخته شود و به صورت دائمی نصب شود. 
 در صورت خالی بودن استخر، باید خشک نگه داشته شود تا احتمال سرخوردن کودکان را کاهش دهد. 

 عمق آب باید درنقطه ای به فاصله 1 متر از دیوارۀ استخر اندازه گیری شود )شکل 5(.

شکل 5ـ عالئم عمق آب و هشداردهنده کنار استخر شنا

 ب( تابلوهای هشداردهنده 
در محل هایی که تجهیزات خاصی نظیر تخته و یا سکوی شیرجه، سرسره، حوضچه آبگرم و غیره وجود دارد، 

باید نکات هشداردهنده مربوط به نحوۀ استفاده از وسایل و امکانات در نزدیکی آنها نصب گردد. 
انواع تابلوهای هشداردهنده

1 مشخصات تابلوی راهنمای استفاده از استخر:
 تابلوی هشداردهنده باید دارای ابعاد 60 در 90 سانتی متر باشد و حاوی راهنمایی های ایمنی باشد. 

 تابلوی »حداقل دونفر بزرگسال )سن باالی 18 سال( در زمان استفاده از استخر در محوطه استخر حضور 
داشته باشند و حداقل یک نفر در اطراف استخر مستقر باشد« نصب شود. 

 تابلوی »به ازای هر نوزاد، یک مراقب، به ازای هر دو کودک نوپا، حداقل یک مراقب و به ازای هر 4 کودک 
پیش دبستان، حداقل یک مراقب باید در استخر حضور داشته باشد« نصب شود. 

 تابلوی »از شوخی کردن با دیگران جداً خودداری نمایید« در محوطه استخر نصب شود. 
 روش فراخوان پرسنل احیای قلبی ریوی )CPR(، در محوطه استخر شنا مشخص شود. 

 تلفن رایگان، شماره های اضطراری برای تماس و درخواست کمک در محل استخر نصب شود. 
2 مشخصات تابلوی هشداردهنده محوطه استخر:  )شکل 6(

 عبارت »کم عمق شیرجه نزنید«، در قسمت هایی از استخر که عمق کمتر از 2/5 متر دارد، نصب شود. 
 تابلوی »دویدن در محوطه استخر ممنوع می باشد« در اطراف حوض استخر نصب شود. 

متر1/8 
مراقب باشید 
زمین خیس 

است
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 در تمامی استخرهایی که مساحت آنها بیشتر از 185 متر مربع است، باید در محوطۀ استخر، صندلی های 
مرتفع نجات غریق قرار داده شود. 

 به ازای هر 300 متر مربع باید یک صندلی مرتفع اضافه شود. 
 صندلی ها باید در محلی نصب شود که بازتابش نور خورشید و یا نورهای خیره کنندۀ دیگر منجر به کاهش 

دید نجات غریق نشود. 
 صندلی باید به گونه ای باشد که فرد ناظر بدون هیچ مشکلی قادر به دیدن تمامی محوطه استخر و سطح 

آب آن باشد. 

 ج( لوازم نجات 
لوازم نجات که برخی از آنها در شکل 7 نشان داده شده است، باید کاماًل قابل دسترس باشد و در اطراف استخر 

قرار داده شود. در تمامی استخرها حداقل لوازم نجات مورد نیاز عبارت اند از: 
1  یک تیوپ نجات با حداقل قطر 45 سانتی متر که به یک طناب یا بند با حداقل قطر 6/3 میلی متر و به 

طول حداقل 1/5 برابر عرض استخر و یا 16/5 متر )هرکدام که کوچک تر است(، بسته شده باشد. 
2  یک تیرک یا چوب بلند با حداقل طول 5 متر و یا عصای نجات با طول دسته 3/5 متر 

3  یک تخته شناور 
4  یک برانکارد )تخته حمل مصدوم( باطول 2 متر و حداقل عرض 40 سانتی متر همراه با تسمه هایی به 

منظور جلوگیری از تحرک فرد آسیب دیده )غریق( 

شکل 6 ـ تابلوی هشدار  دهنده 

فعالیت 5 : در گروه های کالسی، تابلویی هشداردهنده با موضوع ایمنی در استخر مهدکودک تهیه کنید 
و آن را در کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید

توجه
کف استخر 

لیز است
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شکل 7ـ لوازم نجات در محوطه استخر

فعالیت 6: در گروه های کالسی، جدول مربوط به لوازم نجات در محوطه استخر را کامل کنید: 

استفاده های دیگر موارد استفاده شکل وسیله نام وسیله ردیف

تیوپ نجات 1

2

تخته شناور 3

برانکارد4

5

تمرین     کنید

 11/8
 1/2

 1/4

 1/4

 1/4

 3/8
18

22

3

71/2

6

′′

′′

′′

′′

′′
′′

′′

′′

′′

′′
′′

قطر

انحنای

تیوپ نجاتتخته شناور

طناب برای 
پرتاب کردن

عصای نجات

دسته آلومینیومی

پیچ 
و مهره اتصال

پیچ 

انواع پله

مهره های راهنما

قرقره طناب نجات غریق

جلیقه نجات طناب نجاتحلقه نجات

حلقه های طناب 
نجات

صندلی 
نجات غریق
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 د   ( درب خروج اضطراری 
 حداقل یک در خروج اضطراری باید در محوطه استخر شنا تعبیه شده باشد. 

 در های خروجی اضطراری باید به وضوح عالمت گذاری شده باشد. 
 در های خروج اضطراری به هیچ وجه نباید توسط مانعی مسدود شود. 

ـ  ( تلفن رایگان  ه
 یک تلفن رایگان با دسترسی آسان باید در اطراف استخر نصب شده باشد. 

 در کنار آن باید شماره های ضروری نظیر آتش نشانی، اورژانس، پلیس و غیره نصب شده باشد. 

و ( نظارت نجات غریق 
در استخرهای شنا با توجه به اهمیت ایمنی و امکان غرق شدن شناگران، نجات غریق باید به تعداد کافی 

وجود داشته باشد )شکل 8(.

در به کارگیری نجات غریق توجه به موارد زیر الزامی است: 
 سطح نظارتی مورد نیاز برای هر استخر براساس نوع طراحی استخر، نوع اسباب و لوازم تفریحی موجود 
در آن، نحوۀ استفاده از تخته شیرجه و سرسره ها و ادب و احترام )فرهنگ رفتاری( شناگران و دیگر شرایط 

خاص، تغییر یابد. 
بر روی  امکان نظارت مستقیم  به گونه ای که  باشند،  باید در کنار استخر مستقر شده  افراد نجات غریق   

شناگران فراهم باشد. 
 کودکان و افراد با سن کمتر از 14 سال در تمام اوقات استفاده از استخر با والدین، مربی و یا افراد بزرگسالی 

که در قبال ایمنی و رفتار آنها پاسخگو هستند، همراهی شوند. 

شکل 8ـ نجات غریق در کنار استخر شنا 

نجات غریق
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فعالیت 7: در گروه های کالسی، نمایش در مورد نقش نجات غریق در استخرهای مهدکودک ها در 
کالس اجرا کنید. 

تمرین     کنید

جست و جو 
فعالیت 8: در گروه های کالسی، در مورد ایمنی جهت پیشگیری و کنترل خطر در استخرهای مهدکودک کنید

از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت یک فهرست وارسی در کالس ارائه دهید. 

 مدیر استخر باید در قبال گواهینامه دار بودن غریق نجات پاسخگو باشد. کپی گواهینامه و سایر مدارک 
صالحیت نجات غریق باید در داخل استخر موجود باشد. 

ایمنی تأسیسات برق سالن های شنا 

به طور کلی سیستم های برقی استخرهای شنا در مراکز پیش از دبستان شامل موارد زیر است: 
 سیستم روشنایی مصنوعی با شدت نور کافی به نحوی که یک محیط ایمن و مطبوع را تأمین کند. 

 سیستم برق رسانی و تجهیزات موتوری مورد لزوم برای سیستم های گرمایش، سرمایش، تهویه که به منظور 
حفظ شرایط محیط مورد استفاده قرار می گیرد. 

 سیستم های صوتی و مخابراتی )بخش صدا و غیره(؛ 
 سیستم اعالم و اطفای حریق و تأسیسات مربوط به آن؛ 

 سیستم های گردش و تصفیۀ آب و تجهیزات سرویس و نگهداری استخر؛ 
تمام سیستم های فوق باید براساس اصول ایمنی و مقررات موجود در کشور جهت جلوگیری از بروز حادثه و 

برق گرفتگی طراحی گردند1. 

جست و جو 
فعالیت 9: در گروه های کالسی، با توجه به استانداردهای سازمان استاندارد ملی، درخصوص ایمنی برق کنید

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

1ـ جهت مطالعۀ بیشتر نکات ایمنی مربوط به سیستم برق رسانی می توانید به استانداردهای شماره 11202 و 11203 مؤسسۀ استاندارد 
تحقیقات صنعتی ایران، تحت عنوان استخرهای شنا ـ الزامات عمومی که در کتاب همراه هنرجو آورده شده است مراجعه نمایید.

فعالیت 10: در گروه های کالسی، تجربیات و خاطرات خود از شنا و خطرات احتمالی آن در استخر را 
بیان کنید و هر گروه فهرستی از این خطرات را در کالس ارائه دهید. 

فهرست 
تهیه کنید
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انواع خطرات احتمالی در استخر
 

شنا پرطرفدارترین فعالیت های ورزشی ـ تفریحی، بهترین نوع فعالیت هوازی، شیوه ای برای رفع خستگی، 
باشد،  دسترس  در  آب  که  هرجا  در  تقریباً  که  است  انفرادی  ورزشی  حتی  و  رقابتی  مسابقات  برای  راهی 

انجام پذیر است. با این وجود این فعالیت همراه با خطراتی است که در ادامه به آنها اشاره می شود:
1  غرق شدن: غرق شدن و یا نزدیک به غرق شدن از حوادث جبران ناپذیر استخرهای شنا است. 
2  شوک دمایی: ناشی از پریدن در آب )خیلی سرد یا خیلی گرم( که باعث ایست قلبی می شود. 

3  سرخوردن: محیط استخر با توجه به شرایط آن لغزنده است. سرخوردن ممکن است باعث شکستگی 
اعضای بدن گردد. بنابراین رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از سرخوردن باید انجام شود. 

و  است  کانال گوش  در  آب  فروبردن طوالنی مدت  نتیجه  که  4    برآمدگی استخوانی در کانال گوش: 
موسوم به گوش شناگران است. 

5  قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی: کلر به عنوان گندزدا با ایجاد ترکیبات کلرامین می تواند باعث 
سوزش چشم یا پوست شود. 

6  استنشاق کلر: گاز کلر در غلظت های باال یک گاز خفه کننده است. استنشاق طوالنی مدت مقادیر کم کلر 
موجود در سطح آب ممکن است اثرات مخربی برریه ها بگذارد به خصوص برای کسانی که آسم دارند. این مشکل 
شدیدتر خواهد بود. این مشکل ممکن است با استفاده از استخرهایی که سیستم تهویه بهتری دارند، حل شود. 
7  عفونت: آب استخر ممکن است از ابتدا حاوی میکروب باشد و یا در اثر استفاده افراد به انواع میکروب ها 
از جمله باکتری ها، انگل ها، قارچ ها و ویروس ها آلوده شود. عفونت پوست حاصل از شنا یا حمام باعث بیماری 
ترک خوردن بین انگشتان پا می شود. آسان ترین روش برای رفع این مشکل تمیز کردن بین انگشتان پاست. 
و گوش  میانی  التهاب گوش  مانند  بیماری های گوش  ایجاد  باعث  است  ممکن  استخر  آلودۀ  آب  همچنین 

خارجی شوند. 
8  فعالیت های خود شناگران: صدمات ناشی از فعالیت زیاد، به عنوان مثال شنای پروانه مسابقه ای )پروانه 
سرعت و نه استقامت( ممکن است باعث کمردرد شود. همچنین شنای قورباغه ممکن است، باعث درد مچ پا 

و درد مفاصل ران شود، شنای آزاد و کرال پشت ممکن است باعث ورم زانو شود. 
9  برخورد با اشیای موجود در آب: یک دسته از حوادثی که در استخرهای شنا و به طور عمده به دلیل 
بی احتیاطی شناگران رخ می دهد، برخورد به شناگران دیگر یا به دیوار استخر یا کف استخر و یا صدمه در 

نتیجه برخورد با اشیای افتاده شده توسط شناگران در استخر است. 

جست و جو 
فعالیت 11: در گروه های کالسی خود، با جست وجو در منابع علمی، در مورد انواع خطرات احتمالی در کنید

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

 مهم ترین راه مقابله با بیماری »پای شناگر« استفاده از حوضچه های حاوی کلر و عبور از آنها قبل از 
ورود به استخر می باشد.

نکته
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حفظ ایمنی در استخرهای شنا 

اگرچه استخرهای شنا، محل پرخطری برای کودکان محسوب می شود، اما با رعایت نکات ایمنی و انجام رفتار 
کم خطر و احتیاط در محوطۀ استخرها، می توان آن را به محلی آرام برای آموزش و بازی کودکان تبدیل نمود. 

بعضی از این رفتارها عبارت اند از: 
 با آموزش شنا و اجتناب از بازی و شوخی های خطرناک، می توان ایمنی نسبی افراد را تأمین نمود. 

 از وسایل مورد نیاز برای شنا از قبیل عینک، گوشی و دماغی، بازوبند، حلقه ویا جلیقۀ شنا استفاده نمود.
 قبل از آنکه به کودکان اجازه شنا کردن داده شود، باید آنها را دورهم جمع کرده و قوانین و مقررات موجود 

را به اطالع شان رسانده شود. در هربار استفاده از استخر باید قوانین برای کودکان یادآوری شود. 
 برای پریدن کودکان از روی تخته شیرجه، باید مقرراتی وضع شود، از جمله آنکه در هر زمان فقط یک نفر 
از روی تخته شیرجه پایین بپرد، کودکان پشت سرهم بایستند، قبل از آنکه نفر قبلی از آب خارج نشده نفر 

بعدی از روی تخته به درون آب نپرد. همچنین از روی تخته به طرف کناره های استخر شیرجه نزنید. 
 اگر یکی از نجات غریق ها مجبور شود به هر دلیلی محیط را ترک کند، حتماً نفر بعدی مسئولیت رابرعهده 
گیرد. حتی اگر نجات غریق بخواهد چیزی بخورد یا بنوشد، باید قبل از آن هماهنگ کند تا فرد بعدی جای 

او را بگیرد. 
 مسئوالن استخرهای شنا باید برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی آماده باشند و نکات ایمنی 

الزم را برای حفظ جان شناگران پیش بینی کنند. 

پوستر
فعالیت 12: در گروه های کالسی، با استفاده از تصاویر مناسب، پوستری با هدف آموزش نکات ایمنی و  تهیه کنید

نحوه عملکرد شناگر در استخر، برای کودکان تهیه نمایید.

 اتاق و جعبه کمک های اولیه 
تمامی استخرهای شنا باید یک اتاق کمک های اولیه که برای مراقبت های ویژه و اضطراری مجهز شده است، 
داشته باشند. اتاق کمک های اولیه باید در اطراف استخر قرار گیرد و دسترسی به آن آسان باشد. یک جعبه 
کمک های اولیه به انضمام دیگر وسایل و تجهیزات الزم برای امدادرسانی و انجام امور نجات فرد حادثه دیده 
نظیر کپسول و تجهیزات اکسیژن، دستکش یکبار مصرف، ماسک مخصوص1 احیای قلبی ریوی2، آتل و غیره 
از جمله جعبه های  باید  نیز  اولیه  باشد. جعبه کمک های  داشته  وجود  اولیه  اتاق کمک های  در محل  باید 
کمک های اولیه استاندارد باشد و حاوی اقالمی نظیر انواع باند، گاز استریل، قیچی، محلول ضدعفونی کننده، 

گوشی، دستگاه فشارسنج و غیره باشد.3

  CPR ـBWM      2 ـ1 

3ـ برای کسب اطالعات بیشتر به فصل 5 کتاب مراقبت از سالمت کودک مراجعه نمایید.  

فعالیت 13: درگروه های کالسی، کمک های اولیه مربوط به حوادث استخرها را به صورت نمایش تمرین 
کنید. 

تمرین     کنید
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خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر                                      مرحله: کنترل ایمنی استخر شنا  

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی محیط بسته 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. 

321موارد ردیف

تا چه حد می توانید گزارشی از موارد ایمنی استخر یک مرکز پیش از دبستان براساس 1
استاندارد و قوانین در مراکز پیش  از دبستان تهیه کنید؟

تا چه حد می توانید لوازم نجات در محوطۀ استخر یک مرکز پیش از دبستان را آماده کنید؟ 2

از 3 پیش  مرکز  یک  استخر  در  احتمالی  خطرات  انواع  از  گزارشی  می توانید  حد  چه  تا 
دبستان تهیه کنید؟  

تا چه حد می توانید کمک های اولیه را برای کودک مصدوم ناشی از خطرات استخر در 4
یک مرکز پیش از دبستان انجام دهید؟   

تا چه حد می توانید ایمنی استخر را بر اساس فهرست وارسی کنترل کنید؟ 5

تمرین کنید 

1  گزارشی از نکات ایمنی استخر )عمق، حفاظ و غیره( بر اساس استاندارد و قوانین در مراکز پیش از  دبستان 
تهیه کنید. 

2   با نمایش به طور فرضی عمق آب را نشانه گذاری کنید. 
3  یک نمونه تابلوی هشداردهنده تهیه کنید. 

4  لوازم نجات کودکان را در صورت غرق شدن در یک استخر شنا آماده کنید. 
5  گزارشی از نکات ایمنی ساختمان استخر شنا در یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید. 

6  گزارشی از انواع خطرات احتمالی در استخر شنای یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید. 
7  کودکی هنگام بازی در استخر، کلر استنشاق می کند. به طور فرضی: 

الف( وسایل انجام کمک های اولیه را آماده کنید. 
ب( کمک های اولیۀ الزم را برای این کودک تارسیدن اورژانس انجام دهید. 

8  ایمنی استخر شنای یک مرکز پیش از دبستان را با تهیه یک فهرست وارسی کنترل کنید. 



97

فصل دوم: کنترل ایمنی محیط باز

11ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی فضای شن بازی و آب بازی را توضیح دهد. 

فضای شن بازی و آب بازی 

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید. 

شکل 1ـ آب بازی و شن بازی کودکان

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی خود با توجه به تصویر باال، در مورد ایمنی شن بازی و آب بازی کودکان کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

همان طور که در قسمت بهداشت شن و آب بازی گفته شد، شن بازی و آب بازی یکی از بازی های خوشایند و 
لذت بخش کودک است. او از لمس شن و آب و بازی با آنها لذت بسیار می برد. کودک در خالل این بازی ها 
می تواند رویدادهای خاص گذشته، حال و آینده را بررسی کند، نسبت به رویدادها به کسب بینش برسد و 

برای مسائل مختلف راه حل پیدا کند و به این طریق عصبانیت های کودک تسکین یابد. 
تعریف ایمنی فضای شن بازی و آب بازی: به تمامی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در فضای شن بازی و 
آب بازی برای کاهش آسیب به افراد و یا ایجاد خسارت مادی، ایمنی فضای شن بازی و آب بازی گفته می شود. 
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ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی 

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی، در مورد پیام باال و اهمیت ایمنی فضای شن بازی و آب بازی کودکان کنید

در فضای مهدکودک گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

از دبستان،  شن بازی و آب بازی برای خردساالن، بسیار جذاب و آرامش بخش است. امروزه در مراکز پیش 
افزون بر بازی های فکری و آموزشی، به آب و خاک و گل بازی توجه ویژه می شود. اما در چنین بازی هایی، 
نکتۀ مهم، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در نوع خاک و گل، رعایت دمای مناسب فضا و آب هنگام خاک 

بازی و آب بازی کودکان برای جلوگیری از حوادث و صدمه به آنها است )شکل 2(.

شکل 2ـ شن بازی کودکان در مهدکودک 

رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( می فرمایند: 

إن التراَب ربیُع الّصبیان. 
همانا خاک، تفریحگاه )سبب شکوفایی( کودکان است. 
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12ـ2ـ هدف توانمندسازی: ایمنی فضای شن بازی و آب بازی را کنترل کند. 

موارد ایمنی فضای شن بازی و آب بازی براساس استاندارد 
و قوانین در مراکز پیش دبستان 

فضای شن بازی و آب بازی باید در یک محیط ایمن ساخته شود تا کودکان بدون هیچ دغدغه ای بتوانند بازی 
کنند:

 الف( نکات ایمنی فضای شن بازی 
موارد ایمنی که در فضای شن بازی باید درنظر گرفته شود، شامل موارد زیر است: 

 فضای شن بازی باید از سایر فضاها جدا باشد و به صورت ثابت )فاقد حرکت و نوسان( باشد. 
 ماسۀ تهیه شده باید از مراکز معتبر و استاندارد تهیه شود و فاقد هرگونه ماده خطرناک و مضر باشد. 

 گودال یا ظرف ماسه باید دارای در یا پوشش مناسب باشد. 
 زمانی که از شن استفاده نمی شود، بستن پوشش برای جلوگیری از ورود حشرات، حیوانات و آلودگی توسط 

فضوالت حیوانی الزم و ضروری است. 
 وسایل ماسه بازی باید در یک مکان امن نگهداری شود. 

 تجهیز گودال ماسه بازی به یک سیستم زهکشی مؤثر که هیچ گونه خطرات ایمنی نداشته باشد. 
 از شن و ماسه استریل و بدون آلودگی استفاده شود. 

 فضای شن بازی برای نوزادان و کودکان نوپا به دلیل خوردن شن توسط آنها و احتمال خفگی استفاده نشود. 
 فضای شن بازی باید از آلودگی به مدفوع گربه ها )جهت جلوگیری از بیماری توکسوپالسموزیس(، حشرات، 
اشیای تیز و غیره  عاری باشد و قبل از هر استفاده مورد بازرسی قرار گیرد. این کار توسط یک تی یا چنگک 

می تواند انجام شود. 
 حذف شن و ماسۀ آلوده به ادرار، مدفوع و یا دیگر مواد سمی مطابق اصول بهداشتی و جایگزین با شن و ماسۀ 

تازه 
 شن و ماسۀ موجود در فضای بازی حداقل هر 2 سال یکبار باید جایگزین شود. 

 برای جلوگیری از آسیب به چشم کودک، فضای شن بازی باید در مناطقی قرار گیرد که در معرض وزش باد 
نباشد. 

 در هنگام شن بازی هرگز به کودکان نباید اجازه داد که شن را به طرف یکدیگر بپاشند. 
 مربیان باید مراقب باشند کودکان دست های آغشته به شن را به چشم هایشان نمالند. 

 کودکان فقط در محلی که برای بازی مشخص شده باید شن بازی کنند. 
 از جابه جایی شن در محیط های دیگر و یا آوردن به اتاق و غیره پیشگیری شود. 

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، در مورد نکات ایمنی الزم در فضای شن بازی و آب بازی گفت وگو کنید کنید

و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 
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 هنگام شن بازی باید روپوش مخصوصی به تن کودک کرد تا لباس هایش کثیف نشود )شکل 3(. 

شکل 3ـ شن بازی کودکان در مهدکودک 

 نکات ایمنی آب بازی 
موارد ایمنی که در فضای آب بازی باید درنظر گرفته شود، شامل موارد زیر است: 

 کودکان خردسال هنگامی که در کنار هر نوع آب )وان حمام، حوض، جوی، استخر و حتی آکواریوم( هستند، 
زیر نظر گرفته شوند. 

 از ظروفی مانند سرامیک، سفال، چینی و سایر مواد شکننده برای آب بازی استفاده نشود. 
 نگهداری و مراقبت از بچه های خردسال هرگز به کودکان بزرگ تر سپرده نشود. 

 هیچ کودک زیر 8 سالی نباید بدون حضور بزرگ تر وارد آب شود. 
 شنا کردن به کودک هرچه زودتر آموخته شود. 

 از حلقه های بادی و کمربندهای نجات برای جلوگیری از غرق شدن کودک باید استفاده شود. 
 آب بازی در فضای باز بین ساعت های 12 تا 16 به دلیل شدت گرما و نور آفتاب، به صالح کودک نیست. 

 استفاده از کرم ضدآفتاب هنگامی که کودک بیرون بازی می کند، الزامی است و هر دو ساعت یک بار به خصوص 
بعد از هر آب بازی الزم است مجدداً از کرم استفاده شود. 

 به افت دمای بدن کودک توجه شود. 
 باید مراقب گزیدگی حشرات به خصوص در فصل تابستان بود. 

  کودکان )به خصوص قبل از دو سال( نمی توانند متوجه کاهش دمای بدنشان شوند. هنگام آب تنی باید 
مرتباً گردن، سرشانه ها، پشت و دستانشان با آب گرم خیس شود. بهترین دمای هوا برای آب بازی کودکان 

)به خصوص لب ساحل( 27 درجه سانتی گراد است. 

نکته
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 انواع خطرات احتمالی فضای شن بازی و آب بازی 

گفت      و  گو 
فعالیت 5: به اتفاق هنرآموز خود از فضای شن و آب بازی یک مرکز پیش از دبستان بازدید می کنید. کنید

در این فضا کودکان در حال بازی با شن هستند. گروهی از کودکان با دست های شنی، چشمان خود 
را می مالند و گروهی دیگر شن ها را به هوا پرتاب می کنند، گروهی دیگر از کودکان کوچک تر در حال 

مزه کردن آنها هستند. 
و  کنید  گفت وگو  آب بازی  و  شن بازی  فضای  این  در  کودکان  بازی  احتمالی  خطرات  انواع  مورد  در 

دهید. ارائه  کالس  در  را  خطرات  این  از  فهرستی 

در فضای شن بازی و آب بازی خطراتی کودکان را تهدید می کند. بنابراین قبل از بازی کودکان با شن و آب باید 
توصیه ها و آموزش های الزم به آنها داده شود. 

مهم ترین خطراتی که در فضای شن بازی و آب بازی ممکن است رخ دهد، شامل موارد زیر است: 
 خوردن شن و ماسه: معموالً کودکان عادت دارند که وسایل بازی و مواد را وارد دهان کنند. ممکن است 

شن و مواد بازی توسط کودکان خورده شود. 
 پرت کردن ماسه و آسیب به چشم: هنگام بازی ممکن است کودکان شن و ماسه را به طرف هم پرتاب 

کنند. این کار ممکن است باعث ورود شن و ماسه به چشم و آسیب به کودکان شود. 
 خفگی: گاهی اوقات کودکان نزدیک هر نوع آبی که احتمال غرق شدگی و خفگی حتی با مقادیر کم آب 
برایشان وجود دارد، حضور می یابند. از آنجا که بچه های کوچک و شیرخوار نمی توانند بین تنفس و بلع خود 
هماهنگی ایجاد کنند، اگر به زیر آب فرو بروند، مقداری از آب را می بلعند در این سنین حتی بلع مقدار کمی 

آب هم خطرناک است. 
 برخی انگل های میکروسکوپی می توانند در برابر کلر مقاومت کنند و اگر کودک آن را ببلعد، دچار بیماری های 

اسهالی می شود. 
 بیماری های گوش، التهاب گوش میانی و التهاب گوش خارجی از دیگر بیماری هایی است که کودک را در 

این زمینه تهدید می کند. 
 وقتی تعادل میزان کلر موجود در آب به هم بخورد، ممکن است بیماری های جدی همچون برونشیت مزمن 

و آسم به وجود آید. 

فعالیت 4: در گروه های کالسی با بازدید از یک مرکز پیش از دبستان و استفاده از فهرست وارسی، 
گزارشی از موارد ایمنی فضای شن بازی و آب بازی آن مرکز تهیه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید

  بعد از هربار آب بازی یا آب تنی بدن کودک را کاماًل خشک کنید و لباس تمیز بپوشانید. در صورتی که 
کودک در استخر شنا کرده برای زدودن کلر و اگر در دریا آب تنی کرده، برای زدودن نمک و ماسه حمام 

الزم است. 
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جست و جو 
فعالیت 6: در گروه های کالسی، در مورد انواع خطرات احتمالی در فضای شن بازی و آب بازی کودکان کنید

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

 کمک های اولیه 
تمامی مهدهای کودک باید یک اتاق کمک های اولیه که برای مراقبت های ویژه و اضطراری مجهز شده است، 

داشته باشند. 

فعالیت 7: در گروه های کالسی، براساس فصل 5کتاب مراقبت از سالمت کودک، از ارائه کمک های 
اولیه به کودکی که هنگام بازی در فضای آب بازی دچار خفگی شده است، نمایشی در کالس اجرا کنید. 

 وسایل کمک به کودک آسیب دیده را قبل از اجرای نمایش تهیه کنید. 
 نحوۀ کمک به کودک آسیب دیده را به ترتیب اجرا کنید. 

تمرین     کنید

باعث  است  ممکن  سرخوردن  باشد.  می  لغزنده  آن  شرایط  به  توجه  با  بازی  آب  فضاهای  سرخوردن:   
گردد. بدن  اعضای  شکستگی 



103

فصل دوم: کنترل ایمنی محیط باز

خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر               مرحله: کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی  

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی محیط بسته 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. 

321موارد ردیف 

تا چه حد می توانید گزارشی از موارد ایمنی فضای شن بازی و آب بازی براساس استاندارد و 1
قوانین در مرکز پیش از دبستان تهیه کنید؟ 

تا چه حد می توانید گزارشی از مهم ترین خطرات فضای شن بازی و آب بازی در یک مرکز 2
پیش از  دبستان تهیه کنید؟ 

تا چه حد می توانید کمک های اولیه را برای یک کودک مصدوم ناشی از خطرات فضای 3
شن بازی و آب بازی انجام دهید؟  

تا چه حد می توانید ایمنی فضای شن بازی و آب بازی را براساس فهرست وارسی کنترل 4
کنید؟   

تمرین کنید 

1  گزارشی از موارد ایمنی در فضای آب بازی یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید. 
2  کودکی هنگام بازی در فضای شن بازی، شن و ماسه خورده است. به طور فرضی: 

الف( وسایل انجام کمک های اولیه را آماده کنید. 
ب( کمک های اولیه الزم را تا رسیدن اورژانس انجام دهید. 

3  کودکی هنگام بازی در فضای آب بازی، ُسر خورده است. به طور فرضی 
الف( وسایل انجام کمک های اولیه را آماده کنید. 

ب( کمک های اولیه الزم را برای این کودک تارسیدن اورژانس انجام دهید. 
4  با تهیه فهرست وارسی، ایمنی فضای شن بازی و آب بازی را کنترل کنید. 
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ارزشیابی شایستگی کنترل ایمنی محیط باز با همکاری مدیر

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

تهیه فهرست وارسی ایمنی در برق حیاط و فضای باز، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
تهیه فهرست وارسی ایمنی فضای سبز، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن

تهیه فهرست وارسی ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
تهیه فهرست وارسی ایمنی استخر شنا، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

تهیه فهرست وارسی از شرایط ایمنی فضای شن بازی و آب بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن
الگوی تهیه فهرست وارسی مناسب 

1ـ موضوع آن مشخص باشد                           4ـ هر ماده آن متناسب با موضوع باشد 
2ـ گروه سنی آن مشخص باشد.                      5 ـ هر ماده آن، یک رفتار قابل مشاهده را ارزشیابی کند. 

3ـ دارای راهنما باشد                                   6ـ هر ماده آن به صورت یک جمله کوتاه آورده شود.

استاندارد عملکرد: کنترل ایمنی محیط باز )حیاط، فضای سبز، استخر، سیم کشی برق و غیره( مراکز پیش از دبستان براساس منابع علمی و آموزشی معتبر، آیین نامه ها  
واستانداردهای ایمنی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور   

شاخص ها
کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط )جدا بودن فضای بازی و عاری از آب و شن ریزه و ریزه های چوب و …( و ارائه گزارش

کنترل ایمنی در برق حیاط و فضای باز و گزارش نواقص به مسئولین 
کنترل ایمنی فضای سبز باغچه، درخت و گیاهان، خاک و کودها و … گزارش نواقص به مسئولین 

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط )سرسره، تاب، چرخ فلک و …( گزارش نواقص به مسئولین 
کنترل ایمنی استخر شنا عمق، حفاظ و نجات غریق و … گزارش نواقص به مسئولین 

کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی)تهیه و نگهداری ایمن و انواع آلودگی ها و بیماری های منتقله( و ارائه گزارش

شرایط انجام کار
شرایط انجام کار: کنترل ایمنی محیط باز )سطح فضای بازی، وسایل بازی حیاط، سیم کشی برق و …( با توجه به شرایط زیر: 

مکان: مرکز آزمون 
زمان: 60 دقیقه )10 دقیقه برای هر فعالیت( 

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر 
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی معتبر، استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های سازمان بهزیستی   

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 2مرحله کارردیف

2کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط1

1کنترل ایمنی در برق حیاط و فضای باز2

1کنترل ایمنی فضای سبز3

2کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط4

1کنترل ایمنی استخر شنا5

2کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی 6

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

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

بهداشت: رعایت بهداشت در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط

نگرش: اهمیت دادن به رعایت موارد ایمنی در محیط، احترام به محیط زیست 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 3

کنترل بهداشتی محیط بسته

کد واحد یادگیری 1: 5311080191
زمان: 60 ساعت = نظری 24 ساعت + عملی 36 ساعت

سالمت کودکان را با سالم سازی و بهداشت محیط مراکز پیش از دبستان تضمین کنید.
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استاندارد عملکرد
از دبستان  کنترل بهداشت محیط بسته )اتاق ها، سالن ها، راهروها، سرویس های بهداشتی( در مراکز پیش 
براساس منابع علمی و آموزشی معتبر،  آیین نامه ها و استانداردهای بهداشتی وزارت بهداشت، درمان وآموزش 

پزشکی و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگی های فنی 

1  کنترل بهداشتی فضای فیزیکی محیط بسته
2  کنترل نور و تهویه محیط بسته

3  کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی
4  کنترل بهداشتی جمع آوری و دفع زباله

5  کنترل بهداشتی فاضالب

 شایستگی های غیر فنی 

1  مسئولیت پذیری
2  مدیریت مواد و تجهیزات

3  یادگیری
4  حل مسئله

واحد یادگیری 3

کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاری مدیر
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محیط بسته

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 1ـ محیط بسته مراکز پیش از دبستان

1ـ3ـ هدف توانمندسازی: بهداشت فضای فیزیکی محیط بسته مراکز پیش از دبستان 
را توضیح دهد.

با  که  گفته می شود  غیره  و  اتاق  مانند کالس،  فضاهای محصوری  به  بسته،  تعریف محیط بسته: محیط 
کاربری های متفاوت احداث می گردد. 

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 1: با توجه به شکل1، در گروه های کالسی در مورد محیط مراکز پیش از دبستان و انواع آن 
گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 2: در گروه های کالسی با مراجعه به کتاب همراه هنرجو در مورد شرایط مناسب ساختمان در 
مراکز پیش از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بهداشت فضای فیزیکی محیط بسته در مراکز پیش از دبستان

خطرات ناشی از آالینده ها در مکان های بسته بیشتر از محیط های باز است. میزان آلودگی هوا در مکان های 
سرپوشیده می تواند 5  ـ2 برابر یا حتی تا 100 برابر بیشتر از میزان آلودگی هوای محیط خارج مجاور آن باشد.

نکته

 شرایط مناسب برای ساختمان مراکز پیش از دبستان 
 محلی که برای احداث مراکز آموزشی از جمله مراکز پیش از دبستان در نظر گرفته می شود، باید تا حد  امکان 

خوش منظره و مناسب و آفتاب گیر باشد.
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از کارخانجات، خطوط  نقلیه عمومی،  باید ضمن نزدیک بودن به مسیر وسایل   محل احداث مهدکودک 
راه آهن و شاهراه ها، بیمارستان، محل انباشت زباله و مراکز پر صدا و رفت و آمد و سایر مراکزی که به نحوی 

ممکن است ایجاد مزاحمت، بو، دود، گرد و غبار، و صدا نماید، دور باشند.
 مراکز پیش از دبستان باید حداقل 500 متر با مراکز و محل های مزاحم، فاصله داشته باشد.

 ساختمان حتی المقدور یک طبقه و دارای محوطه با فضای آزاد باشد تا برای بازی کودکان مورد استفاده 
قرار گیرد.

 در این مراکز اگر از طبقه دوم برای مهدکودک استفاده می شود، حتماً پنجره ها دارای حفاظ آهنی باشند 
و پله ها نیز حفاظ داشته باشند.

 مساحت مورد نیاز برای احداث مراکز پیش از دبستان، بستگی به تعداد کودکانی دارد که قرار است در 
آنجا نگهداری شوند.

 حداقل سطح الزم به ازای هر کودک 8  ـ6 مترمربع است.

 فضا و شرایط بهداشتی اتاق های مراکز پیش از دبستان 

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی با توجه به تجارب قبلی خود، در مورد اتاق های موجود در یک مرکز کنید

پیش از دبستان گفت وگو کنید و فهرستی از اتاق ها را در کالس ارائه دهید.

فضا و شرایط بهداشتی مورد نیاز در اتاق های یک مرکز پیش از دبستان، بسته به کاربری و گروه کودکانی که 
در آن نگهداری می شوند، متفاوت است. اتاق های یک مرکز پیش از دبستان شامل اتاق نگهداری کودک، کالس 
آموزش، فضای بازی، اتاق محل تعویض کودکان شیرخوار، اتاق مادران، اتاق نگهداری کودکان بیمار، اتاق 
معاینه کودکان، اتاق استراحت برای کارکنان، اتاق های خدمات )آشپزخانه، انبار مواد غذایی، رخت شوی خانه، 

اتاق تجهیزات برق و مکانیک و خدمات تلفن، موتورخانه و غیره( هستند.

اتاق ها و کالس آموزش کودکان

اتاق مراقبت و کالس آموزش کودکان بزرگ تر از 3 سال ممکن است در یک محل متمرکز باشد.
کودکان شیرخوار به مکان هایی برای صرف غذا، تعویض پوشک، خوابیدن و بازی کردن نیاز دارند. کودکان 
شیرخوار برای تعامل با بزرگساالن، حرکت در محیط اطراف و جست وجوی اشیا به فضاهای تمیز و مفروش 

نیاز دارند.
کودکان باالی دو سال به محیط هایی نیاز دارند که بتوانند به گونه ای فعال در گروه های کوچک یا به طور 
فردی در اطراف خود به جست وجو و اکتشاف بپردازند. البته در مراکز پیش از دبستان برای آموزش های خاص 

مانند آموزش زبان، نقاشی، ورزش و مانند اینها فضای مجزایی در نظر گرفته می شود.
اتاق ها و کالس آموزش کودکان باید شرایط بهداشتی زیر را دارا باشند:

1  کف اتاق ها:
 از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شست وشو باشد.
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 کف اتاق کودکان نوپا دارای پوشش مناسب، نرم و تمیز )از جنس فوم( و قابل شست وشو باشد )شکل 2(.

شکل 2ـ کف اتاق ها در یک مرکز پیش از دبستان

شکل 3  ـ سطح دیوار در یک مرکز پیش از دبستان

2  سطح دیوار:
 صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.
 از انتقال صدا به اتاق های مجاور جلوگیری کند.

 دیوار اتاق های مراقبت کودک از باالی قرنیز تا ارتفاع یک متر باید به وسیله روکش های قابل ارتجاع، صاف، 
رنگ روشن، قابل شست وشو و بهداشتی )مانند ابر، اسفنج، روکش چرم یا چرم مصنوعی مشابه پشتی مبل( باشد 

)شکل 3(.

3  سقف ساختمان:
 صاف، تا حد ممکن مسطح، بدون ترک خوردگی، درز و شکاف باشد و همیشه تمیز باشد.
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4  در و پنجره ها:
 از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی، شکستگی و زنگ زدگی باشند.

 قابل شست وشو و همیشه تمیز باشند.
 درهای مشرف به فضای باز و پنجره های بازشونده مجهز به توری سالم و مناسب باشد، همچنین فنردار باشد.

 پنجره های اتاق های کودکان باید از داخل دارای شبکه محافظ باشند )شکل 4(.

شکل 4  ـ نمایی از پنجره های اتاق در یک مرکز پیش از دبستان

فعالیت 4: در گروه های کالسی با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید، 
فهرست وارسی برای کنترل بهداشتی اتاق های یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید و گزارش آن را 

در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

سالن ورزش و بازی

فضای بازی و یا سالن های ورزش و بازی در مراکز پیش از دبستان ممکن است سرپوشیده و روباز باشد و یا فقط از 
فضاهای سرپوشیده تشکیل شده باشد. این فضا بین 2/2 تا 4/4 مترمربع به ازای هر کودک در نظر گرفته می شود.

سالن ورزش و بازی کودکان باید شرایط بهداشتی زیر را داشته باشد:
 کف اتاق بازی کودکان باید به طور کامل دارای پوشش مناسب، نرم و تمیز )از جنس فوم( و قابل شست وشو 

باشد.
 استفاده از پوشش هایی مانند فرش و گلیم و موکت ممنوع است.

باید از موادی مانند شن، ماسه، چمن و خورده های   در محوطه عمومی و بازی کودکان در مهدکودک، 
الستیک که خاصیت ارتجاعی دارند، استفاده شود.

 محوطه بازی نباید بر روی سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزائیک و امثال آن که حالت ارتجاعی 
ندارند، استقرار یابد.
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 پوشش سطوح بین لوازم بازی باید چمن یا فوم باشد.
 پوشش سطوح اطراف و زیر لوازم بازی که ارتفاع سقوط از وسیله بازی بیشتر از 60 سانتی متر دارند، باید 

از مواد جاذب ضربه و غیر متراکم مانند فوم های مقاوم، ماسه و غیره باشد.
 سطوح دیوارها و ستون ها و سایر عناصر محوطه بازی کودکان نباید قسمت های تیز و برنده داشته باشد.

 گوشه ها و زوایای برآمده دیوارها و سایر عناصر باید به شعاع حداقل 10 سانتی متر، گرد شده باشند )شکل 5(.

فعالیت 5: در گروه های کالسی با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید، 
و  تهیه کنید  از دبستان  بازی یک مرکز پیش  و  بهداشتی سالن ورزش  برای کنترل  وارسی  فهرست 

گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

شکل 5  ـ سالن ورزش در مرکز پیش از دبستان

در تمام اتاق های یک مرکز پیش از دبستان، آنچه بیش از هرچیزی اهمیت دارد، رعایت مسائل بهداشتی 
و ایمنی خواهد بود.

نکته

آشپزخانه مراکز پیش از دبستان

آشپزخانه باید شرایط بهداشتی زیر را داشته باشد )شکل 6( :
 مجهز به کف شور به تعداد مورد نیاز و شترگلو همراه با نصب توری ریز بر روی آن باشد.

 دارای شیب مناسب به طرف کف شور و فاضالب رو باشد.
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 دیوار آشپزخانه1، باید از کف تا زیر سقف از جنس 
و  صاف  همواره  و  باشد  سرامیک  یا  و  کاشی  سنگ، 

صیقلی و به رنگ روشن و بدون درز باشد.
 سقف ساختمان باید صاف و بدون درز و شکاف و 

همیشه تمیز باشد.
قابل  جنس  از  باید  آشپزخانه  سقف  پوشش   

شست وشو و به رنگ روشن باشد.
 آشپزخانه دارای سیستم تهویه مطبوع و هواکش 

مناسب باشد.
 پنجره های باز باید مجهز به توری سالم و مناسب 
داخل  به  حشرات  ورود  از  که  نحوی  به  باشند؛ 

آشپزخانه جلوگیری نماید.
و  مناسب  جنس  از  متناسب،  ابعاد  با  هود  نصب   
مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی باالی دستگاه 

پخت الزامی است.

1ـ دیوار دست شویی، رخت شوی خانه، سرویس بهداشتی و حمام مانند دیوار آشپزخانه باشد.

شکل 6  ـ آشپزخانه مرکز پیش از دبستان

فعالیت 6: در گروه های کالسی با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید، 
فهرست وارسی برای کنترل بهداشتی آشپزخانه یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید و گزارش آن را 

در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

سرویس بهداشتی مراکز پیش از دبستان

شکل 7ـ سرویس بهداشتی کودکان
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سرویس بهداشتی مراکز پیش از دبستان باید شرایط بهداشتی زیر را داشته باشند )شکل 7(:
 به ازای هر 10 کودک باالی دو سال یک سرویس بهداشتی تعبیه شده باشد.

 دیوار حمام، توالت و دست شویی باید از کف تا زیر سقف، از جنس سنگ، کاشی و یا سرامیک باشد و همواره 
صاف و صیقلی و به رنگ روشن باشد.

 کف توالت ها از مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شود و دیواره توالت قابل شست وشو باشد و هفته ای 2 بار با 
مواد ضدعفونی کننده گندزدایی شود.

 تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل توالت و دست شویی سالم و عاری از بو باشد.
 توالت ها دارای سیفون سالم و مطلوب باشند. )شکل 8(

فعالیت 7: در گروه های کالسی با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید، 
فهرست وارسی برای کنترل بهداشتی سرویس بهداشتی یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید و گزارش 

آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

2ـ3ـ هدف توانمندسازی: بهداشت فضای فیزیکی داخل محیط مراکز پیش از 
دبستان را کنترل کند.

بهداشت فضاهای داخل مرکز

کودکان تماس زیادی با کف و دیوارهای ساختمان دارند، زیرا آنها عالوه بر اینکه نمی توانند تعادل خود را 
به خوبی حفظ نمایند، نسبت به اطراف خود کنجکاوند. عالوه بر اینکه آنها، زمان بیشتری در محیط های بسته 
مانند خانه ها و مهدکودک ها می گذرانند. از این رو اگر این مکان ها آلوده باشند، کودکان در معرض آلودگی 

بیشتری نسبت به بزرگساالن هستند.

شکل 8  ـ سرویس بهداشتی
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آالینده هایی که ممکن است سالمت کودک را در محیط های بسته به خطر بیندازد، شامل موارد زیر است:
 سرب درون رنگ ها: مهم ترین عارضه تماس با سرب در کودکان، کم خونی و کاهش ضریب هوشی است؛ 

بنابراین در چنین مراکزی حذف کامل رنگ های سرب دار از سطوح ضروری است.
 مواد شیمیایی در شوینده ها و ضدعفونی کننده ها: استفاده از این مواد در ایجاد حساسیت و مسمومیت 

در کودکان نقش مهمی دارند. بنابراین هنگام مصرف این مواد باید احتیاط کرد.
 حشرات و حشره کش ها: حشرات و جوندگان با گزش و گاز گرفتن و یا آلوده کردن مواد غذایی می توانند 
باعث ایجاد بیماری شوند. با حذف منابع آب و مواد غذایی و نیز مخفیگاه های این موجودات، می توان شانس 

زنده ماندن در این مراکز را برای آنها کاهش داد.
 آلودگی هوای داخل محیط: آلودگی هوای داخل ساختمان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آسم و آلرژی 

در کودکان محسوب می شود. با حذف منابع آلودگی، باید از تهویه مناسب در مراکز استفاده نمود.
 آلودگی وسایل: عوامل باکتریایی و قارچی می تواند ساختمان مراکز پیش از دبستان را به منبع انتشار 
در  باید  دبستان،  از  پیش  مراکز  در  میکروبی  آلودگی  کنترل  منظور  به  نماید.  تبدیل  مختلفی  بیماری های 

خصوص پاکیزه و تمیز نگه داشتن سطوح دقت زیادی داشت.

فعالیت 8: در گروه های کالسی با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید، 
بروشوری با موضوع »بهداشت وسایل موجود در فضاهای داخل یک مرکز پیش از دبستان« تهیه کنید 

و آن را در کالس ارائه دهید.

بروشور 
تهیه کنید

فعالیت 9: در گروه های کالسی با هماهنگی از یک مرکز پیش از دبستان بازدید کنید و با استفاده از 
فهرست وارسی های تهیه شده، گزارشی از کنترل بهداشت فضاهای داخل آن مرکز تهیه کنید و در 

کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

انواع وسایل موجود در جعبه کمک های اولیه

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 9ـ وسایل کمک های اولیه



115

فصل سوم: کنترل بهداشتی محیط بسته

جعبۀ کمک های اولیه حاوی لوازم ضروری1 برای ارائه کمک های اولیه به فرد آسیب دیده از وسایل و لوازمی 
است که باید در هر خانه، سازمان و به خصوص مراکز پیش از  دبستان و مدارس وجود داشته باشد تا در مواقع 

لزوم بتوان قبل از رسیدن پرسنل اورژانس یا رساندن مصدوم به مراکز درمانی از آن استفاده کرد.

گزارش 
تهیه کنید

فعالیت 10: در گروه های کالسی:
الف( از وسایل شکل 9 کدام وسیله را می شناسید نام ببرید. 

ب( در کارگاه بهداشتی با کمک هنرآموز خود وسایل کمک های اولیه را درکارگاه آماده کنید.
ج( در مورد لزوم وجود جعبۀ کمک های اولیه در یک مرکز پیش از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را 

در کالس ارائه دهید.
د( فهرستی از نکات قابل توجه مربیان در استفاده از جعبۀ کمک های اولیه را ارائه دهید.

تمرین     کنید

فعالیت 11: در گروه های کالسی با هماهنگی از یک مرکز پیش از دبستان بازدید کنید و گزارشی از 
وسایل جعبه کمک های اولیه و لزوم وجود آن در مرکز تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

جعبه و به خصوص داروهای آن باید همیشه دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
نکته

1ـ ارجاع به فصل 5 کتاب مراقبت از سالمت کودک

خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاری مدیر        مرحله: کنترل بهداشتی فضای فیزیکی محیط بسته

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشتی محیط بسته 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 بهداشت اتاق ها و کالس درس کودکان را کنترل کنید؟1

تا چه حد می توانید بهداشت آشپزخانه مراکز پیش از دبستان را کنترل کنید؟2

تا چه حد می توانید بهداشت سالن ورزش و بازی را کنترل کنید؟3

تا چه حد می توانید بهداشت وسایل موجود در فضاهای داخل مرکز را کنترل کنید؟4

تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل بهداشتی محیط بسته ارائه کنید؟5
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تمرین کنید

1  پس از بازدید از یک مرکز پیش از دبستان و تهیه فهرست وارسی:
 گزارشی از شرایط بهداشتی اتاق های مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.

 گزارشی از شرایط بهداشتی آشپزخانه مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.
 گزارشی از شرایط سرویس بهداشتی مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.

 گزارشی از بهداشت وسایل موجود در فضاهای داخل مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.
 گزارشی از شرایط بهداشتی ساختمان مرکز آموزشی خود تهیه کنید و آن را ارائه دهید.

2  با توجه به مطالب آموخته شده جدول زیر را پر کنید:

شرایط بهداشتی اتاق هاشرایط بهداشتی آشپزخانهمحل

کف

کف پوش

دیوار

سقف

پوشش زمین

باید  مرکز  این  برای  بهداشتی  سرویس  چند  کنید  حساب  دارد.  کودک   120 آموزشی  مرکز  یک    3
پیش بینی شود؟
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تأمین روشنایی مناسب در محیط های بسته به خصوص در مراکز پیش از  دبستان از لحاظ بهداشتی حائز اهمیت 
فراوان است. نور مناسب و دلپذیر می تواند عالوه برکاهش سوانح و حوادث مسکن، آرامش روانی مطلوبی را برای 

ساکنان به ارمغان آورد. از طرفی کمبود نور باعث اختالل در دید و ناراحتی و خستگی چشم می شود.
تعریف روشنایی: نور شکلی از انرژی است که به صورت امواج الکترومغناطیس منتشر می گردد.

4ـ3ـ هدف توانمندسازی: نور محیط بسته مراکز پیش از دبستان را کنترل کند.

منابع تأمین روشنایی در مراکز پیش از  دبستان

نگاه  دقت  با  روبه رو  شکل های  به 
کنید.

شکل 1ـ نور

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی با توجه به تصویر باال در مورد لزوم نور در روشنایی در ساعات روز کنید

محیط های بسته مراکز پیش از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 2ـ منابع نور

3ـ3ـ هدف توانمندسازی: نور محیط بسته را توضیح دهد.

نور محیط بسته

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.
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 الف( نور طبیعی 
نور خورشید یکی از منابع مهم تأمین انرژی نورانی است. برای تأمین نور طبیعی در ساختمان الزم است به 

نکات زیر توجه شود:
 وسعت پنجره باید 20ـ10 درصد مساحت کف اتاق باشد.
 در سالن های بزرگ در دو طرف سالن پنجره تعبیه شود.

 در نقاط سردسیر، برای اینکه حداکثر نور آفتاب به داخل اتاق بتابد، بهتر است که پنجره از نزدیک سقف 
شروع شود.

اتاق، بهتر است باالی پنجره ها  از حد اشعه به داخل  از ورود بیش   در مناطق گرمسیر، برای جلوگیری 
سایبان نصب شود.

 به منظور افزایش بازده روشنایی الزم است که سقف و قسمت باالی دیوارها به رنگ روشن و قسمت پایین 
دیوارها برای ایجاد آسایش بینایی به رنگ تیره رنگ آمیزی گردد.

 ب( نور مصنوعی 
استفاده از المپ های الکتریکی، بهترین نوع انرژی برای تأمین نور مصنوعی در ساختمان است. در جاهایی که 
انرژی الکتریکی وجود ندارد، می توان از وسایل نفت سوز یا گازسوز استفاده کرد. اصولی که باید در نوردهی 

مصنوعی رعایت شوند، عبارت اند از:
1  روشنایی به صورت یکنواخت در اتاق پخش شود.

2  انعکاس نور باعث خیرگی، خستگی و ناراحتی چشم نشود.

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی با توجه به شکل صفحه قبل در مورد منابع تأمین نور در محیط های کنید

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

برای تأمین روشنایی در طی روز می توان از نور خورشید استفاده کرد. این نور سازگاری مناسبی با سیستم 
بینایی انسان ها از لحاظ فیزیولوژیکی و روانی دارد. اما در کنار بهره مندی از نور روز می توان از نور الکتریکی 

یا ترکیبی از هر دوی آنها بهره گرفت.

نکته: در اتاق ها، حداقل از دو نقطه باید روشنایی به اتاق داده شود تا با تأمین نور کافی، باعث درخشندگی 
و مانع خیرگی گردد.

نکته

3  مقدار نور کافی و ثابت باشد.
4  منطقه تاریک و روشن در اتاق ایجاد نشود.

5  منابع روشنایی، ایجاد حرارت زیاد نکنند.
6  نور حاصله از منابع روشنایی مصنوعی باید تا حد امکان به نور روشنایی روز نزدیک باشد.
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جست و جو 
فعالیت 3: درگروه های کالسی فهرست وارسی از نور در محیط های بسته مراکز پیش از دبستان تهیه کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

عوارض کمبود و ازدیاد نور

به تصویر روبه رو با دقت نگاه کنید.

شکل 3ـ کمبود نور

کمبود نور در یک فضا، باعث عوارض زیر در کودکان می شود:
 خستگی چشمی

 نیستاگموس1 
ازدیاد نور در یک فضا، باعث عوارض زیر در کودکان می شود:

 خیرگی چشم
 خستگی چشم

گفت      و  گو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی با توجه به تصویر باال، در مورد عوارض کمبود و ازدیاد نور در مراکز کنید

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

اگر ازدیاد نور از نوعی باشد که نور آبی تولید کند، مانند نوری که از صفحه تلفن همراه یا رایانه ها و سایر 
وسایل الکترونیکی می تابد، خطر نابودی دائم حساسیت به نور و کوری را ایجاد می کند.

نکته

فعالیت 5: در گروه های کالسی، در مورد عوارض ازدیاد نور بر چشم های کودکان )برحسب سن( در 
مراکز پیش از دبستان در منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

بروشور 
تهیه کنید

1ـ نیستاگموس دارای عالئمی از جمله حرکات غیرطبیعی چشم، سردرد، سرگیجه، عدم دید خوب در تاریکی، ترس از نور، بی حسی قرنیه، 
شب کوری و ازدیاد ضربان قلب است. این بیماری برگشت پذیر بوده و منجر به کوری نمی شود.
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5ـ3ـ هدف توانمندسازی : تهویه محیط بسته را توضیح دهد.

تهویه محیط بسته

گفت      و  گو 
فعالیت 6 : در گروه های کالسی، در مورد تهویه و اهّمیت وجود آن در مراکز پیش از دبستان گفت وگو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

افزایش  غلظت دی اکسیدکربن  نسبت  به همان  و  به تدریج مصرف می کند  را  هوا  اکسیژن  تنفس  با  انسان 
می یابد. هوای داخل ساختمان باید عاری از بوهای نامطبوع، تعداد بیش از حد میکروارگانیسم های بیماری زا 
و آالینده های شیمیایی باشد. بنابراین یکی از اصول مهم و بهداشتی در محیط های بسته و اماکن عمومی، 

انجام تهویۀ مناسب است.
تعریف تهویه: تهویه عبارت از تهیه هوای تازه با درجه حرارت مناسب برای از بین بردن بو و آلودگی های هوا 
بدون ایجاد جریان هوا است. هدف کلی تهویه، تأمین شرایط مناسب در ارتباط با حرارت محیط و جابه جایی 

هوا در محیط به منظور کاهش غلظت آالینده های هوا در حد قابل قبول است.

 اهمیت و ضرورت تهویه در مرکز پیش از دبستان 
تجهیز مراکز پیش از دبستان به سیستم تهویه از ضرورت های مهم است. تهویه در مراکز پیش از دبستان باید 
به نحوی باشد که نگهداری حرارت در آنها به آسانی امکان پذیر باشد و افرادی که در آن مکان ها حضور دارند، 

از لحاظ گرما و سرما احساس آرامش نمایند.
 درشرایط حرارتی و رطوبتی مناسب کودکان با دقت و کارایی بیشتری فعالیت می کنند و دیرتر خسته 

می شوند.
 افزایش بیش از حد رطوبت هوا باعث رشد میکروارگانیسم های بیماری زا می شود.

 هوای خشک موجب افزایش تبخیر از طریق شش ها، چشم ها و مجراهای بینی می گردد که باعث ایجاد 
ناراحتی در انسان می شود.

برای حفظ و تأمین سالمتی ساکنین و جلوگیری از اتالف انرژی، حرارت داخل ساختمان در فصول سرد 
حدود 18 درجه سانتی گراد و در فصول گرم 19 درجه سانتی گراد و رطوبت 40 درصد توصیه شده است. 
رطوبت نسبی مجاز در تابستان 60  ـ30 درصد و زمستان 70ـ30 درصد پیشنهاد شده است. رطوبت 

نسبی مطلوب در فضاهای سرپوشیده 45 تا 50 درصد است.

نکته
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6ـ3ـ هدف توانمندسازی  : تهویۀ محیط بسته مرکز پیش از دبستان را کنترل کند.

انواع تهویه

به شکل های زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 4ـ انواع تهویه

گفت      و  گو 
فعالیت 7: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد ویژگی های تهویه مصنوعی در مراکز کنید

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

تهویه در اماکن و فضاهای سرپوشیده به دو صورت زیر انجام می شود:

 1ـ تهویۀ طبیعی
تهویۀ طبیعی از طریق در و پنجره و منافذ موجود در ساختمان انجام می گیرد. با طراحی مناسب پنجره ها 

را  تهویه  این  می توان  زیر  نکات  گرفتن  نظر  در  با  و 
انجام داد:

 حداقل 45 درصد سطح پنجره باید قابل باز شدن 
باشد.

 سطح پایینی پنجره باید حداقل 75 سانتی متر از 
کف اتاق فاصله داشته باشد.

نزدیک  امکان  تا حد  باید  هم  پنجره  باالی   سطح 
سقف باشد.

 سطح نوردهی پنجره باید حداقل 8 درصد مساحت 
کف اتاق ها باشد. )شکل 5(

شکل 5 ـ تهویه طبیعی در مرکز پیش از دبستان
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در اتاق هایی که امکان گردش هوا وجود دارد، باید حدود 30 درصد هوا از هوای تمیز بیرون تأمین گردد.
نکته

 2ـ تهویۀ مصنوعی یا مکانیکی
انواع  استفاده می شود.  لوازم مکانیکی  از  تازه در فضاهای سرپوشیده  تأمین هوای  برای  تهویه مصنوعی  در 

روش های تهویه مصنوعی در نمودار 1 نمایش داده شده است:  

مطبوعبا فشارتخلیه ای متوازن

1  تهویه تخلیه ای یا خالئی: در این روش با استفاده از هواکش، هوای داخل مسکن تخلیه می گردد و هوای 
تازه از پنجره ها و درها وارد اتاق می شود. از این روش در تهویه آشپزخانه، حمام و توالت استفاده می شود.

2  تهویه با فشار: برعکس روش قبلی، هوای تازه وارد اتاق شده و هوای آلوده از پنجره ها و درها به بیرون 
تخلیه می شود. این روش در ساختمان های بزرگ و کارخانجات به واسطه کانال ها، کاربرد دارد.

3  تهویه متوازن: این روش مخلوطی از دو روش پیشین است.
4  تهویۀ مطبوع: این روش بهترین شیوه تهویه است. برای ایجاد این تهویه کنترل هم زمان گرما، رطوبت و 

جریان هوا مهم است. این روش برای ساختمان های بزرگ و منازل مناسب است.

نمودار 1ـ انواع تهویه مصنوعی

فعالیت 8: در گروه های کالسی، فهرست وارسی از تهویه مناسب در فضای داخل مراکز آموزشی تهیه 
کنید و گزارش آن را ارائه دهید.

تمرین     کنید

آلودگی هوا

روش های ذکرشده در شرایطی مناسب است که هوای بیرون آلوده نباشد. درصورت آلودگی هوا باید از 
دستگاه های تصفیۀ هوا استفاده کرد.

نکته

تحصیلی  مقاطع  تمامی  در  مدارس  »کلیۀ 
فردا به علت افزایش آالینده های هوا تعطیل 

می باشد؟«
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آلودگی هوا یکی از عمده ترین مشکالتی است که بشر با آن روبه روست و در بعضی از شهرها به دلیل افزایش 
بی رویۀ فعالیت های صنعتی، مصرف سوخت های فسیلی و تراکم جمعیت، روز به روز شدیدتر می شود. آلودگی 
هوا، اثرات سوئی بر سالمت افراد جامعه دارد و منجر به مرگ زودرس، بیماری های قلبی عروقی، برونشیت، 
اختالالت تنفسی و سرطان می شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساالنه در سراسر جهان، حدود 

7 میلیون نفر در اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوای آزاد و داخل خانه، جان خود را از دست می دهند.
تعریف: آلودگی هوا عبارت است از حضور یک یا چند آالینده یا ترکیب آالینده ها در هوای آزاد1 یا هوای 
داخل خانه2 در مقادیر و مدت زمانی که ممکن است  سبب آسیب به زندگی انسان، گیاه یا حیوان یا اموال یا 

به طور نامعقول، سبب تداخل در برخورداری راحت از زندگی یا اموال شود.

 افراد حساس دربرابر آلودگی هوا 
حساسیت افراد نسبت به آلودگی هوا یکسان نیست. افرادی که بدن آنها در برابر اثرات مخرب آلودگی هوا، 
مقاومت کمتری داشته و سالمتی آنها بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد، اعضای گروه های حساس به 
آلودگی هوا را تشکیل می دهند. گروه های حساس جامعه در برابر آلودگی هوا شامل کودکان، سالمندان و 
زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و جانبازان شیمیایی هستند که تنفس هوای آلوده آنها را بیش از دیگر 

افراد جامعه تحت تأثیر قرار می دهد.

 طبقه بندی آالینده های هوا 
اثرات  تقسیم بندی هایی که در توصیف  از  دارد. یکی  آالینده های هوا وجود  برای  طبقه بندی های متعددی 

سالمتی آلودگی هوا استفاده می شود، طبقه بندی آنها به دو گروه آالینده های معیار و غیرمعیار است.
آالینده های معیار: آالینده هایی هستند که دارای یک دوز آستانۀ شناخته شده می باشند و در پایین تر از 

این آستانه، اثرات مضر بهداشتی وجود ندارد.
آالینده های غیرمعیار: آالینده های خطرناکی هستند که آستانۀ مشخصی برای ایجاد مشکالت ندارند. یعنی 

در هر مقداری ممکن است در انسان عواقب خطرناکی مانند سرطان ایجاد نمایند.
آالینده های معیار که فقط 6 آالینده را شامل می شوند، نسبت به آالینده های غیرمعیار، در هوا مقادیر بیشتری 
دارند؛ معموالً در جوامع انسانی، معضالت ایجاد شده از آالینده های معیار، عمومیت بیشتری دارند. این شش 
آالینده عبارت اند از منوکسیدکربن، ذرات معلق3 )دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد،  ازن و سرب )نمودار1(.

PM: Particulate matter ـIndoor air   3 ـOutdoor air    2 ـ1

گفت      و  گو 
فعالیت 9: در گروه های کالسی، با توجه به پیام صفحۀ قبل در مورد آلودگی هوا و اثرات آن بر یادگیری کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

از میان این گروه ها، کودکان به دلیل اینکه هنوز سیستم ایمنی بدنشان کامل نشده است و فعالیت 
جسمانی بیشتری دارند، حجم هوای بیشتری را استنشاق می کنند و در معرض خطر بیشتری هستند.

نکته
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زمان  و  بوده  پایدار  بسیار  که  می باشد  بی طعم  و  بی بو  بی رنگ،  گازی  منوکسیدکربن،  منوکسیدکربن  1: 
به طوری  نموده،  تغییر  به طور فصلی  اتمسفر دارد. غلظت های متوسط زمینه  تا 4 ماه در  بین 2  ماندگاری 
که غلظت های باالتر در ماه های زمستان و مقادیر پایین تر در ماه های تابستان وجود دارند. این گاز توسط 
فرایندهای طبیعی و از منابع مصنوعی تولید می شود. منبع تولید CO از اقیانوس ها )ناشی از فعالیت های 
گیاهان دریایی(، باتالق ها و کشت زارهای برنج است. منابع عمده مصنوعی CO در اتمسفر، فرایند احتراق 

به خصوص در اتومبیل ها است. همچنین صنایع، نیروگاه ها و زباله سوزها نیز از منابع مصنوعی هستند.
اما به دلیل اینکه منابع  منابع طبیعی در تولید منوکسیدکربن نسبت به منابع انسانی سهم بیشتری دارند. 
مصنوعی در مناطق بسیار کوچکی متمرکز شده اند، خطر زیادی برای جوامع انسانی ایجاد می کنند. زمانی 
که فردی در معرض منوکسیدکربن قرار می گیرد، به دلیل میل ترکیبی شدید این آالینده، جایگزین اکسیژن 
با غلظت های باالی  خون فرد شده و در خون کربوکسی هموگلوبین تشکیل می شود. در معرض قرارگیری 
750ppm2 از CO منجر به مرگ می شود. در مقادیر کمتر موجب اثر بر اعصاب مرکزی و اختالل در تشخیص 

فاصله های زمانی، سردرد شدید، خستگی، گیجی، کما و قطع تنفس می گردد. کمبود اکسیژن رسانی به جنین 
که بر اثر سیگار کشیدن مادر رخ می دهد، باعث کاهش وزن در هنگام تولد و افزایش مرگ ومیر می شود.

ذرات معلق: ذرات معلق هوا، مخلوط پیچیده ای از ذرات جامد و مایع )مولکول هایی با قطر کوچک تر از 
این ذرات معلق هوا سبب  با  از مواد آلی معلق در هوا هستند که مواجهه مزمن  500 میکرون(، متشکل 
بیماری های قلبی عروقی، ریوی و سرطان ریه می شود. اجزای تشکیل دهنده ذرات معلق هوا ممکن است 
شامل سولفات ها، نیترات ها، آمونیوم، سدیم کلرید، کربن سیاه، مواد آلی و معدنی دیگر و آب باشد. اثر ذرات 
بر روی انسان به اندازه ذرات بستگی دارد و تأثیرشان می تواند متفاوت باشد.  بر این اساس ذرات کوچک تر 
از 2/5 میکرون به دلیل قابلیت نفوذ تا کیسه های هوایی ریه و ماندگاری طوالنی در ریه از اهمیت بهداشتی 

بیشتری برخوردارند.

 CO ـ1

  Part Per Million = P.P.M ـ2

آالینده های هوا 

نمودار 2ـ آالینده های هوا

غیرمعیار

سرب ازن دی اکسید گوگرد دی اکسید نیتروژن ذرات معلق منوکسید کربن

معیار
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دی اکسید نیتروژن1  : مهم ترین دی اکسید نیتروژن ازنظر بهداشتی اکسید نیتریک2 و دی اکسید نیتروژن 
از نظر فیزیولوژیکی محرک مجاری تحتانی تنفسی و سمی است. منبع عمده  می باشد. این گاز خورنده و 
دی اکسید نیتروژن در شهرها، وسایل حمل ونقل، سیستم های گرمایش و نیروگاه ها و پخت وپز داخل اماکن با 
گاز طبیعی است. در مطالعات پژوهشی نشان داده اند که مواجهه با دی اکسید نیتروژن با عالئم برونشیت در 

کودکان آسمی و کاهش عملکرد ریه در ارتباط است.
دی اکسیدگوگرد3 : اکسیدهای گوگرد ازنظر آلودگی هوا شامل دی اکسیدگوگرد و تری اکسید گوگرد هستند. 
نیروگاه های برق مصرف کننده زغال سنگ، بزرگ ترین منبع تولیدکننده دی اکسیدگوگرد هستند. همچنین 
خودروها، پاالیشگاه های نفت، کارخانه های ذوب مس و کارخانه های سیمان نیز از جمله منابع غیر احتراقی 

تولید اکسیدهای گوگرد به شمار می روند.
در  دی اکسید گوگرد  همچنین  است.  انفجار  قابل  غیر  و  اشتعال  قابل  غیر  بی رنگ،  گازی  دی اکسید  گوگرد 
اتمسفر به تری اکسید گوگرد تبدیل می شود که تری اکسید گوگرد مهم ترین تشکیل دهندۀ باران اسیدی در 

می باشد. آب  حضور 
سوزش چشم و مجاری تنفسی، تنگ شدن راه های هوایی تنفس، سرفه شدید، کاهش کارایی تنفس و تنگی نفس 

و در نهایت تشدید عوارض قلبی عروقی و تنفسی از اثرات سوءِ دی اکسیدگوگرد به شمار می رود.
ازن4 : دو نوع ازن در اتمسفر وجود دارد که شامل ازن خوب )الیه ازن( و ازن بد )ازن سطح زمین( می شود. 
ازن سطحی زمین یکی از اجزای اصلی مه دود فتوشیمیایی است و در گروه اکسیدان های فتوشیمیایی هواست 
که از واکنش اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار در حضور نور خورشید )واکنش فتوشیمیایی( تشکیل 
می شود. بنابر این بیشترین مقادیر ازن بد در شرایط آفتابی تشکیل می شود. مواجهه با ازن سبب مشکالت 

تنفسی متعددی، نظیر حمالت آسمی، کاهش عملکرد ریوی و سرطان ها می شود.
از بنزین های غیر استاندارد در هوا منتشر  از طریق استفاده  سرب به عنوان یک فلز سمی است که  سرب: 
می شود. بنابراین اعضای مختلفی از بدن را هدف آثار سوء خود قرار می دهد. از آنجا که سرب یک فلز است در 
کل بدن پخش شده و می تواند مسئول صدمه به سیستم عصبی مرکزی باشد، در نتیجه عملکرد مغز تحت تأثیر 
قرار گرفته و اثراتی از قبیل تغییرات رفتاری، از دست دادن کنترل ماهیچه ها و مشکل یادگیری ایجاد می شود. 
همچنین سرب بر آنزیم های کلیدی خاصی که در تولید گلبول های قرمز فعالند، تأثیر گذاشته و باعث کم خونی و 
سرطان خون می شود. این پیامد یکی از مشخص ترین اثرات مواجهه با سرب در کودکان و بزرگساالن می باشد.

NO ـNO2      2 ـ1
O3 ـSO2      4 ـ3

μg/m2 ـ5

 بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست ایران، مقادیر استاندارد منوکسیدکربن برای تماس 1 ساعته 
و 8 ساعته به ترتیب حداکثر 35 و ppm 9 می باشد.

 سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای ذرات معلق کوچک تر از 10 میکرون، برای زمان مواجهه 24 
ساعته، حداکثر مقدار 150میلی گرم بر مترمربع5 را تدوین کرده است. اما برای زمان مواجهه 24 ساعته 
ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون،  استاندارد 35μg/m2 و برای مواجهه سالیانه، استاندارد 12μg/m2 را 

وضع کرده است.

بیشتر
 بدانید
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 آلودگی هوای داخل ساختمان 
غلظت بعضی از آلودگی های هوای داخل ساختمان، کمتر از هوای بیرون است. زیرا مقدار زیادی از آالینده های 
هوا به ویژه ذرات معلق در داخل ساختمان، جذب سطوح و وسایل منزل می شوند. از طرف دیگر بعضی منابع در 
داخل ساختمان ها، میزان کلی آالینده های هوای داخل را بیشتر از بیرون می کنند. این منابع شامل انتشارات 
از حیوانات، سیگار، پخت وپز بدون تهویه، گرمایش ساختمان،  از تنفس ساکنان، آلودگی های منتشره  ناشی 
افشانه ها )حشره کش ها، لوازم آرایش، رنگ ها( کفپوش ها و پوشش های دیوار های مصنوعی می باشند. بنابراین 
غلظت آلودگی هوا داخل ساختمان در هر زمان از مجموع آلودگی نفوذی از خارج و منابع داخل تشکیل شده 

است. تهویه مناسب ساختمان، در کاهش آالینده های درون ساختمان بسیار مؤثر است.

 طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، استاندارد دی اکسید ذرات برای مواجهه 1 ساعته 
و سالیانه به ترتیب ppm 0/1 و ppm 0/53 می باشد.

 استاندارد دی اکسید گوگرد در ایران برای 3 زمان مواجهه 1، 3 و 24 ساعته، وضع شده است. برای این 
زمان ها استاندارد دی اکسید گوگرد به ترتیب ppm ،0/075 ppm 0/5 و ppm 0/14 است.

 استانداردآالینده ازن نیز برای زمان مواجهه 8 ساعته برابر ppm 0/075 است.
 استاندارد سالیانه سرب در ایران μg/m2 0/5 در نظر گرفته شده است.

جست و جو 
فعالیت 10: در گروه های کالسی با جست وجو از منابع علمی، در مورد اثرات مضر آالینده ها بر زندگی کنید

انسان ها بروشوری تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

دلیل تأکید بر ماندن افراد حساس به ویژه کودکان و سالمندان در خانه در روزهای آلوده، عالوه بر احتمال 
کمتر بودن آلودگی هوای داخل ساختمان نسبت به خارج، مربوط به کاهش فعالیت این دسته افراد در خانه 
و در نتیجه تنفس کمتر و استنشاق کمتر آالینده ها می باشد. بدین صورت در معرض آالینده کمتر قرار 

خواهند گرفت.

نکته

 راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا در مراکز پیش از  دبستان 
از  دبستان تعطیل  افراد حساس(، مراکز پیش  برای  ناسالم  از آلودگی هوا )شرایط  اگرچه در شرایط خاص 
می باشد؛ اما در مواردی بعضی از مراکز ناگزیر به پذیرفتن کودکان هستند و در مواردی نیز آلودگی هوا به 
حدی نرسیده است که مراکز پیش از دبستان تعطیل شوند اما آلودگی هوا مشهود است. در چنین شرایطی 

توصیه های زیر در کاهش اثرات آلودگی های هوا بر کودکان می تواند مؤثر باشد:
1  به حداقل رساندن حضور کودکان در هوای آلوده

2  کاهش فعالیت های خارج از ساختمان
3  محدود کردن فعالیت های درون ساختمان
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4  تغذیه مناسب به ویژه گنجاندن شیر و سبزیجات در وعده های غذایی کودکان.
5  برقراری تهویه مناسب و کافی در فضاهای بسته )به خصوص در مواردی که وسایل و فرش نو به مرکز 

پیش از دبستان افزوده می شود(.
6  تجهیز آشپزخانه به تهویه مناسب و کافی

7  استفاده از گیاهان آپارتمانی با برگ های بیشتر، پهن و کرک دار

جست و جو 
فعالیت 11: در گروه های کالسی در مورد آلودگی هوا و اقداماتی که مربی مرکز پیش از دبستان در موارد کنید

وقوع آلودگی هوا باید انجام دهد از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت بروشور ارائه دهید.

خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاری مدیر         مرحله: کنترل نور و تهویه مناسب محیط بسته

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشتی محیط بسته 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 بهداشت نور در محیط بسته پیش از دبستان را کنترل کنید؟1

تا چه حد می توانید بهداشت تهویه در محیط بسته پیش از دبستان را کنترل کنید؟2

تا چه حد می توانیدگزارشی از کنترل بهداشت نور و تهویه در محیط بسته پیش از دبستان 3
را ارائه کنید؟

تمرین کنید

1 با توجه به شرایط نور که می تواند سالمت کودک را در محیط بسته به خطر بیندازد، جدول زیر را کامل کند:

عوارضمیزان نور

کمبود نور

ازدیاد نور

2 با تهیه یک فهرست وارسی، گزارشی از انواع تأمین نور موجود در مرکز آموزشی خود ارائه دهید.
3 با تهیه یک فهرست وارسی، گزارشی از تهویه های موجود در مرکز آموزشی خود ارائه دهید.

4 فهرستی از روش های کاهش آلودگی هوا در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.
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شکل 1ـ چرخه آب

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد چرخه آب گفت وگو کنید و نتیجه را کنید

در کالس ارائه دهید.

7ـ3ـ هدف توانمندسازی  : بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی را توضیح دهد.

آب خام )آب تصفیه نشده(

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

حدود 60 درصد بدن انسان بالغ و 65 درصد بدن کودکان را آب تشکیل می دهد. آب در بدن انسان به عنوان 
یک محیط انتقال برای تأمین مواد مغذی و حذف مواد زائد عمل می کند و در بسیاری از فرایندهای متابولیک 
بدن نقش مهمی ایفا می کند. لذا آب یک ماده غذایی مورد نیاز است و کمبود آن در بدن به طور جدی سالمتی 

را تهدید می کند؛ به طوری که انسان بدون آب حداکثر تا یک هفته می تواند زنده بماند.
آب در کره زمین در یک مسیر بسته به نام چرخه هیدرولوژی یا چرخه آب جریان دارد. اجزای اصلی چرخه 

آب در نمودار )1( نشان داده شده است.

نمودار 1ـ اجزای چرخه آب

رواناب بارندگی1
سطحی2

جریان های نفوذ4تبخیر3
زیرزمینی5

تعرق6

سفره آب 
زیرزمینی

خورشید

بخار آب

چاه

ابرها

برف، باران

چاه آب زیرزمینی

Surface Runoff ـPrecipitation     2 ـ1
Ground Water Flow ـInfiltration     4 ـ3
ـ  5  Evaporation     6ـ Transpivation



129

فصل سوم: کنترل بهداشتی محیط بسته

37/5

3/5 7/54
3/5

6/5

25

15

10

 تعریف آب خام )آب تصفیه نشده( 
آب در طبیعت در تماس با هوا، خاک و موجودات زنده بوده و ناخالصی های مختلفی وارد آن می شود؛ بنابراین 
در طبیعت آب خالص وجود ندارد و با توجه به نوع و میزان ناخالصی ها کیفیت آب متفاوت است. هرچند همه 

ناخالصی های آب مضر نیستند.
تعریف آب آشامیدنی سالم: آب آشامیدنی سالم، آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک 
آن در حد استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی باشد و مصرف آن عارضه نامطلوب قابل توجهی در کوتاه مدت 
پایۀ استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی تعریف  بر  ایجاد نکند. آب آشامیدنی سالم  انسان  یا دراز مدت در 
می شود. استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی غلظت هایی از ناخالصی های موجود در آب هستند که مصرف 

آب حاوی آن غلظت ها در طول عمر، خطر قابل توجهی را متوجه سالمتی مصرف کننده نمی کند.

نمودار 2ـ اجزای مصارف خانگی آب و مقدار آنها )مقادیر برحسب لیتر به ازای هر نفر در روز است(

حمام

لباس شویی
ظرف شویی

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی، با توجه به نمودار باال در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.
1 بدن در طول روز حداقل به چند لیتر آب نیاز دارد؟

2 از آب، چه استفاده های دیگری می کنید؟

3 چه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصارف خانگی آب پیشنهاد می دهید؟

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، در مورد اهمیت نوشیدن آب سالم گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.

کولر و تهویه مطبوع

شست و شوی خانه

دست شویی و 
توالت

متفرقه
آشامیدن

ت وپز
پخ
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آب آشامیدنی سالم به دالیل زیر اهمیت دارد:
 آب جزء مایحتاج اولیه انسان به حساب می آید.

 دسترسی به آب آشامیدنی با کیفیت و کمیت مناسب به عنوان یکی از حقوق شهروندی است.
 آب آشامیدنی نباید هیچ گونه خطری برای سالمت مصرف کننده داشته باشد.

 منابع تأمین آب 
منابع تأمین آب شامل موارد زیر است:

1 آب های سطحی: منابع آب سطحی، آب هایی هستند که در سطح زمین قرار دارند؛ نظیر اقیانوس ها، 
دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و نهرها. بارش ها با ریزش مستقیم بر منابع آبی و نیز از طریق رواناب ها وارد 

منابع آب سطحی می شوند. منابع آب سطحی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
 آب های آرام یا راکد شامل دریاچه های طبیعی و برکه ها یا دریاچه های مصنوعی )مخازن پشت سدها(

 آب های جاری شامل رودخانه ها و نهرها )شکل 2(

شکل 2ـ آب های سطحی

زیرزمینی  آب  منابع  زیرزمینی:  آب های   2
دارد.  وجود  زمین  اعماق  در  که  هستند  آب هایی 
بخشی از بارندگی ها به داخل زمین نفوذ می کند و 
بعد از نفوذ توسط الیه نفوذناپذیر بخش های عمقی 
را  زیرزمینی  آب  منابع  و  می شود  متوقف  زمین 
تشکیل می دهد. آب های زیرزمینی از طریق چاه ها، 

چشمه ها و قنات ها برداشت می شود )شکل 3(.

شکل 3ـ قنات
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عوامل مؤثر در آلودگی آب

جست و جو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی، در مورد قنات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین آب آشامیدنی کنید

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

گفت      و  گو 
فعالیت 5  : در گروه های کالسی، به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

1 در محیط زندگی خود چه عواملی باعث آلودگی آب ها می شوند؟

2 برای جلوگیری از آلودگی آب چه پیشنهادی دارید؟

آب هنگامی که به صورت باران فرومی ریزد، از میان الیه های هوا عبور می کند و زمانی که به زمین می رسد، 
از روی سطح یا داخل زمین عبور می کند. هنگامی که از الیه های جو )اتمسفر( عبور می کند، همراه خود 
گازها و گرد و غبار را می شوید و وقتی به سطح زمین می رسد، گل و الی، آالینده های معدنی و آلی و نیز 
میکروارگانیسم ها )شامل باکتری ها، قارچ ها و تک یاخته های بیماری زا( را با خود همراه می کند. زمانی که آب 
به داخل زمین فرو می رود و از الیه های خاک می گذرد، بیشتر جامدات معلق و باکتری ها حذف می شوند. اما 
آب در حال عبور از الیه های خاک، مواد معدنی مختلف و ترکیبات شیمیایی موجود در زمین را در خود حل 
می کند. بنابراین آب بعد از عبور از روی زمین یا الیه های خاک زیر زمین، حاوی موادی می شود که ممکن 

است مضر باشد و نیاز به حذف داشته باشد.
مهم ترین ناخالصی های آب که در مقادیر زیاد نامطلوب هستند، عبارت اند از:

1 رنگ: مربوط به حضور مواد آلی محلول و یا نمک های معدنی آهن و منگنز است.
2 مواد معلق: شامل مواد آلی و معدنی ریز قابل رؤیت در آب می شود.

3 کدورت: معیاری از کدری آب و ناشی از حضور مواد معلق و کلوئیدی است.
4 میکروارگانیسم های بیماری زا: شامل ویروس ها، باکتری ها، تک یاخته ها و دیگر انواع موجودات زنده 
میکروارگانیسم ها  این  به  آب  آلودگی  منبع  می شوند.  مسری  بیماری های  ایجاد  باعث  که  است  بیماری زا 

فضوالت انسانی و حیوانی است.
است.  منیزیم(  و  کلسیم  )معموالً  بیشتر  و  کاتیون های دوظرفیتی  از حضور  ناشی  آب  5 سختی: سختی 
سختی زیاد و خیلی کم به طور یکسانی نامطلوب است. سختی زیاد به طور عمده مربوط به منابع آب زیرزمینی 

است؛ درحالی که آب سبک ویژگی برخی از آبخیزهای مناطق کوهستانی است.
6 طعم و بو: طعم و بوی نامطلوب دالیل متعددی از قبیل آلودگی توسط فاضالب، غلظت زیاد برخی از مواد 
معدنی مانند آهن، منگنز یا مس )فقط طعم نامطلوب(، تجزیه گیاهان، شرایط راکد ناشی از فقدان اکسیژن 

در آب و حضور جلبک های خاص دارد.
7 مواد شیمیایی مضر: گستره وسیعی از مواد آلی و معدنی سمی و مضر می توانند در منابع آب وجود 
داشته باشند. آنها از خاک وارد آب می شوند یا به دلیل آلودگی ناشی از فاضالب های خانگی و صنعتی، نشت 

از مخازن ذخیره زیرزمینی و غیره هستند )نمودار 3(.



132

بیشتری  اهمیت  از  اثر حادی که می گذارند،  به دلیل  بیماری زا  باال، کنترل و حذف عوامل  از میان عوامل 
برخوردار است. به عبارت دیگر بعضی از ناخالصی های آب تنها از نظر گوارایی مهم هستند و بعضی دیگر اثر 
سوء خود را در طول زمان بروز می دهند. عوامل بیماری زا معموالً اثر حاد دارند و حتی ممکن است فرد را در 
کمتر از یک روز به سوی مرگ سوق دهند؛ لذا در تأمین آب آشامیدنی، مهم ترین هدف، تهیه آب عاری از 

میکروارگانیسم های بیماری زا است.

مواد شیمیایی 
مضر

کدورت

سختی

مواد معلق

میکروارگانیسم های 
طعم و بوبیماری زا

رنگ

ناخالصی های 
آب

نمودار 3ـ ناخالصی های آب

جست و جو 
فعالیت 6  : در گروه های کالسی، در مورد عوامل مؤثر بر آلودگی آب از منابع معتبر علمی جست وجو کنید

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

راه های انتقال بیماری های عفونی مرتبط با آب

گفت      و  گو 
فعالیت 7  : اگر تجربه ای از ابتال به بیماری های منتقل شده از آب و مراحل درمان آن از خود یا نزدیکان کنید

دارید، در گروه های کالسی بیان کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

مثل حصبه، شبه حصبه،  گوارش  دستگاه  بیماری های  آب،  راه  از  منتقل شده  عفونی  بیماری های  مهم ترین 
اسهال، هپاتیت عفونی، وبا و تعدادی بیماری انگلی کرمی هستند.
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بیماری های عفونی مرتبط با آب از راه های زیر منتقل می شوند )نمودار 4(:

1 بیماری های ناشی از آشامیدن آب1: در این گروه بیماری هایی قرار دارند که عامل آنها در آب است 
و از طریق نوشیدن به انسان منتقل می شود. وبا، حصبه، شبه حصبه، هپاتیت A و E، اسهال های باسیلی و 

آمیبی در این گروه قرار می گیرند.
پیشگیری: بهبود کیفیت آب آشامیدنی و استفاده نکردن از دیگر منابع آب غیربهداشتی در پیشگیری از این 

بیماری ها نقش بسزایی دارد.
2 بیماری های ناشی از نُشستن کافی با آب2: وقوع این بیماری ها به دلیل دسترسی نداشتن به مقدار آب 

کافی است. تراخم مثال خوبی از این گروه بیماری ها است.
پیشگیری: افزایش کّمی آب مصرفی، بهبود شرایط دسترسی، بهداشتی نمودن آب مورد استفاده در منازل و 

ارتقای سطح بهداشت در جامعه مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از این بیماری ها هستند.
3 بیماری هایی که آب در چرخه انتقال آنها نقش دارد3: در این گروه بیماری هایی قرار دارند که عامل 
بیماری دوره ای از زندگی خود را درون بدن میزبان واسط آبزی سپری می کند. شیستوزومیازیس و کرم پیوک 

)کرم گینه یا رشته( مثال های بارزی از این بیماری ها هستند.
پیشگیری: کاهش تماس با آب آلوده، کنترل جمعیت ناقلین و کاهش آلودگی منابع آب با مدفوع، راهکارهای 

مؤثر در پیشگیری از این بیماری ها هستند.
4 بیماری های منتقل شده از حشرات ناقل مرتبط با آب4: در این دسته از بیماری ها، ناقل بیماری در 
دوره ای از زندگی آبزی است و یا در نزدیکی آب زندگی می کند. ماالریا از بیماری های شاخص این گروه است.

با  افراد  ارتباط  کاهش  تکثیر حشرات،  و  پرورش  جایگاه های  آب های سطحی، حذف  بهبود شرایط  پیشگیری: 
جایگاه های پرورش و تکثیر حشرات و استفاده از وسایل حفاظت فردی در کنترل این بیماری ها بسیار مؤثر هستند.

Water borne diseases ـ1
Water washed diseases ـ2
Water based diseases ـ3
Water related insect vectors ـ4

نمودار 4ـ راه های انتقال بیماری های عفونی مرتبط با آب

منتقله از آشامیدن 
آب

ناشی از عدم 
شست وشوی کافی با آب

منتقله از حشرات ناقل 
مرتبط با آب

آب در چرخه انتقال 
آنها نقش دارد

راه های انتقال 
بیماری های عفونی 

مرتبط با آب
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جست و جو 
علمی کنید معتبر  منابع  از  آب  آلودگی  از  ناشی  بیماری های  مورد  در  کالسی،  گروه های  در   :  8 فعالیت 

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

استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی

استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی برای خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک آب وضع می شوند )نمودار 5(.

بیولوژیک
شیمیایی

فیزیکی

خصوصیات آب 
آشامیدنی

نمودار 5  ـ خصوصیات آب آشامیدنی

استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی به دو سطح تقسیم می شوند:
 استانداردهای اولیه: استانداردهای اولیه کیفیت آب آشامیدنی حد مجازی از غلظت ناخالصی ها در آب 
است که مصرف آن آب در طول عمر، خطر قابل توجهی را متوجه سالمتی مصرف کنندگان نمی کند. رعایت 

این استانداردها اجباری است.
 استانداردهای ثانویه: استانداردهای ثانویه کیفیت آب آشامیدنی شامل عواملی است که خطر مهمی برای 
سالمتی ایجاد نمی کند، اما بر کیفیت زیباشناختی و گوارایی آب آشامیدنی تأثیر نامطلوب می گذارند. این 
استانداردها مربوط به عواملی مانند رنگ، طعم و بو و غیره است. رعایت این استاندارد برخالف استانداردهای 

اولیه اجباری نیست.

روش های تعیین کیفیت آب

گفت      و  گو 
فعالیت 9  : در گروه های کالسی در مورد روش های تشخیص آب سالم گفت وگو کنید و نتیجه را در کنید

کالس ارائه دهید.

ارزیابی دقیق کیفیت آب بر اساس خصوصیات ظاهری آن امکان پذیر نیست، لذا به منظور اطمینان از کیفیت 
بهداشتی آب شرب و مقایسه آن با استانداردهای آب آشامیدنی سالم، انجام آزمایش های فیزیکی، شیمیایی 

و میکروبی نیاز است.
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حواس  به وسیله  که  است  ویژگی هایی  از  دسته  آن  شامل  این خصوصیات  آب:  فیزیکی  1 خصوصیات 
بینایی، المسه، چشایی و بویایی قابل تشخیص است. مهم ترین خصوصیات فیزیکی آب در نمودار 6 نشان 

داده شده است:

جامدات معلق

درجه حرارت
طعم

رنگ

کدورت

خصوصیات 
فیزیکی آب

نمودار 6  ـ خصوصیات فیزیکی آب

کدورت معیاری از جذب یا پراکنده شدن نور در آب توسط ذرات معلق است. به طور کلی آب کدر به آب های 
حاوی مواد معلق و کلوئیدی اطالق می گردد که مانع از عبور کامل نور  شده و عمق قابل رؤیت آب را محدود 
می سازد. لذا کدورت می تواند به عنوان یک معیار کمی از حضور  جامدات معلق مطرح باشد. جامدات معلق 
ممکن است نشان دهندۀ حضور مواد معدنی و آلی مضر و میکروارگانیسم های مستقر بر روی مواد معلق باشد.

2 خصوصیات شیمیایی آب: ناخالصی های شیمیایی آب نیز به توانایی حاللیت آب برمی گردد. مهم ترین 
خصوصیات شیمیایی آب در نمودار 7 نشان داده شده است:

آنیون ها
کاتیون ها قلیائیت

سختی

کل جامدات 
محلول

pHمواد آلی

خصوصیات 
شیمیایی آب

نمودار 7ـ خصوصیات شیمیایی آب

 pH  : برای بیان حالت اسیدی یا بازی یک محلول به کار می رود. pH مناسب آب آشامیدنی در محدوده 
خنثی )6/5 تا 8/5( قرار دارد.

 کل جامدات محلولTDS( :1( ناخالصی هایی است که پس از عبور آب از صافی در آب باقی می ماند.
آب،  تأمین کنندگان  توسط   pH مانند  و  ندارد  مصرف کننده  روی سالمت  بر  مستقیم  اثر  آب  قلیائیت:   

به منظور پیشگیری از رسوب گذاری و خوردگی در تأسیسات تنظیم می شود.
 سختی: در آب توسط کاتیون های اصلی مولد سختی مانند کلسیم و منیزیم به وجود می آید. سختی آب 
Total dissolved solids: TDS ـ1
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با صابون مانع کف کردن آن می شود و پاک کردن لباس ها را مشکل می کند. همچنین موجب ایجاد لکه های 
کثیف بر روی لوله ها و ظرف شویی ها، رسوبات بر روی شیرها و دوش حمام و نیز ایجاد رسوبات در کتری و 

سماور شود. هیچ گونه مدرکی مبنی بر تأثیرات سوء سختی بر سالمت انسان گزارش نشده است.
 نوع یون های اصلی و توزیع آنها در آب های طبیعی بسته به تشکیالت زمین شناختی و نوع خاک متفاوت 
تقسیم بندی  و غیرسمی  فلزات سمی  غیر فلزات،  در سه گروه  در آب  آنیون های موجود  و  کاتیون ها  است. 
می شوند. از مهم ترین گروه غیر فلزات در آب می توان به نیتریت، نیترات و فلوراید اشاره نمود. مسمومیت 

نیترات در نوزاد انسان و جانوران مشکالت جدی ایجاد می نماید.
 فلوراید: یک عنصر جزئی ضروری برای انسان و حیوانات است و دریافت آن به میزان مناسب، به خصوص 
در دوران کودکی از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند، اما دریافت اضافی آن به بافت های اسکلتی آسیب 
وارد می کند و موجب فلوئوروزیس دندانی و استخوانی می گردد. عمده ترین منبع ورود فلوراید به بدن انسان 
آب آشامیدنی است و غذا، خمیردندان و دهان شویه در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. فلوراید در تمام مواد 

غذایی وجود دارد؛ برخی از آنها نیز نظیر ماهی، چای و کلم پیچ منابعی غنی از این عنصر هستند.
موجودات  زیادی  تعداد  سطحی  آب های  به خصوص  طبیعی  آب های  در  آب:  میکروبی  خصوصیات   3
کوچک تک سلولی نیز یافت می شوند که میکروارگانیسم خوانده می شوند. همه میکروارگانیسم های موجود 
کیفیت  تعیین  برای  و  دارند  مدفوعی  منشأ  آب  بیماری زای  میکروارگانیسم های  نیستند.  بیماری زا  آب  در 
میکروبی آب از ارگانیسم های شاخص  آلودگی مدفوعی مانند کلیفرم ها و غیره استفاده می شود. تشخیص این 

میکروارگانیسم های شاخص در آب نشان دهندۀ ناسالم بودن آب است.
پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی: به عنوان مکمل اندازه گیری میکروارگانیسم های شاخص، از نتایج 
سنجش مقدار کلر باقی مانده در آب استفاده می شود. اگر مقدار کلر باقی مانده در آب از 0/2mg/L بیشتر 

باشد، احتمال آلودگی میکروبی آب پایین است.

جست و جو 
فعالیت 10  : در گروه های کالسی خود، در مورد استاندارد کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از منابع کنید

معتبر علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت بروشور ارائه دهید.
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8ـ3ـ هدف توانمندسازی  : بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی را کنترل کند.

سامانه های تصفیه و توزیع آب آشامیدنی

به این تصویر با دقت نگاه کنید.

شکل 4ـ تصفیه متداول آب

گفت      و  گو 
فعالیت 11  : در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید و نتیجه را کنید

در کالس ارائه دهید:
1 فکر می کنید، آب آشامیدنی تا زمانی که به دست شما می رسد، چه فرایندی را طی کرده است؟

2 آیا آبی را می توان بدون حداقل عملیات تصفیه آشامید؟

3 آیا همه آب ها به مقدار مساوی تصفیه می شوند؟

تأمین آب آشامیدنی فرایندی است که طی آن آب از منابع برداشت شده و برای بهبود کیفیت، تصفیه و به 
از نظر شیمیایی،  مصرف کننده منتقل می شود. هدف تصفیه آب، تولید کافی و توزیع مداوم آبی است که 

میکروبی و زیباشناختی مطلوب باشد.
آب های  متداول  تصفیه  از  هدف  می شود.  انجام  دو  هر  آب های سطحی  و  زیرزمینی  آب های  برای  تصفیه 
زیرزمینی گندزدایی است، درحالی که هدف تصفیه متداول آب های سطحی حذف کدورت و گندزدایی است.

گفت      و  گو 
فعالیت 12  : در گروه های کالسی دربارۀ ضرورت گندزدایی آب های آشامیدنی گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید.     

تزریق مواد شیمیایی

مخزن زیرزمینی آب 

چاه پمپاژ آب

مخزن آب

آشغال گیر 

چاه پمپاژ آب

آبگیر )محل برداشت آب( 

فلوئورزنی کلرزنی 

حوضچه انعقاد

چاه آب 
تصفیه

حوضچه زالل سازی 

سیستم توزیع 

پیش 
فیلتراسیون ماسه ای کلرزنی 
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تصفیۀ آب های زیرزمینی

آب های چاه های عمیق معموالً آلودگی میکروبی ندارند و فقط به منظور جلوگیری از آلودگی میکروبی ثانویه 
که ممکن است هنگام انتقال و توزیع آب ایجاد شوند، کلرزنی می شوند.

آب های زیر زمینی ممکن است حاوی غلظت باالیی از مواد معدنی و گازهای محلول باشند که قبل از مصرف باید 
از آب حذف شوند.

تصفیۀ آب های سطحی

آلودگی آب های سطحی به میکروارگانیسم های بیماری زا بیشتر از آب های زیرزمینی است. همچنین آب های 
سطحی ممکن است دارای کدورت و نیز آالینده هایی با منشأ طبیعی و یا ناشی از فعالیت های انسانی باشد. 
معموالً واحدهای مختلف تصفیه با توجه به موقعیت شان در تصفیه خانه و درجه تصفیه به ترتیب در سه دسته 

قرار می گیرند. )نمودار8(
1 واحدهای پیش تصفیه )تصفیه مقدماتی(

2 واحدهای تصفیه متداول
3 واحدهای تصفیه پیشرفته )فرایندهای خاص تصفیه(

 واحدهای پیش تصفیه )تصفیه مقدماتی( 
معموالً از پیش تصفیه برای منابع آبی که حاوی مقادیر زیادی اجزای درشت نظیر شن و ماسه، چوب، برگ 

درختان، اجسام شناور و غیره باشند، استفاده می شود. مهم ترین واحدهای پیش تصفیه عبارت اند از:
 آشغال گیری:از آشغال گیری برای حذف آشغال های شناور برگ مثل چوب، برگ، پارچه، ماهی، دوکفه ای ها، 

جلبک و الرو حشرات استفاده می شود.
 ته نشینی: ته نشینی مقدماتی برای رسوب دادن شن و ماسه و گل و الی مورد استفاده قرار می گیرد.

 گندزدایی مقدماتی: آب هایی را که دارای آلودگی میکروبی زیادی هستند، درابتدای تصفیه خانه گندزدایی 
می کنند. البته در تصفیه خانه برای اطمینان از تأمین آب با کیفیت میکروبی مطلوب گندزدایی نهایی صورت 

می گیرد.  

نمودار 8ـ تصفیه آب آشامیدنی

پیشرفته
متداول

مقدماتی

واحدهای 
تصفیه خانه متداول
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فعالیت 13: میزان کلر باقی مانده و pH یک نمونه آب را به وسیله کیت کلرسنجی، اندازه گیری کنید. 
مراحل کار به شرح زیر است:

1- لخته سازی به فرایندی گویند که با افزودن مواد شیمیایی به آب، مواد معلق را متراکم و سنگین می کند.
pH 2ـ معرف شناساگر

تمرین     کنید

روش انجام کلر سنجی از آب:
 باز گذاشتن شیر آب به مدت یک دقیقه.

آب  با  سنج  کلر  کیت  محفظۀ  شست و شوی   
مورد نظر.

 استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل 
سازنده کیت.

 اختالط کامل نمونه آب با معرف.
 قرائت میزان کلر آزاد باقی مانده بالفاصله بعد 

از اختالط.
استاندارد  در  توصیه   شده  مقدار  با  مطابقت   
ملی ) ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی(

 شست و شوی کیت در پایان کار.

آزمایش pH آب:
 شست و شوی کیت با آب مورد نظر.

 پرکردن محفظه کیت از آب مورد نظر تا خط 
نشانه.

 اضافه کردن معرف فنل ِرد2 ) طبق دستورالعمل 
سازنده کیت(.

 اختالط کامل معرف با نمونه آب.
 قرائت میزان pH آب بالفاصله بعد از اختالط 

و ثبت آن.
 شست و شوی کیت در پایان کار.

 مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی.

 واحدهای تصفیۀ متداول 
تصفیه متداول ترکیبی از فرایندهای انعقاد و لخته سازی1، ته نشینی، صاف سازی )فیلتراسیون( و گندزدایی 
است. در این واحدها ابتدا با افزودن مواد منعقدکننده، مواد معلق و کدورت که به آسانی از آب جدا نمی شوند، 
به لخته های سنگین تبدیل می شوند و در ته نشینی از آب جدا می گردند. برای تکمیل جداسازی مواد معلق 
و کدورت  مواد معلق  و  یا صاف سازی می شود.  فیلتراسیون  واحدهای  وارد  ته نشینی  از  بعد  و کدورت، آب 
باقی مانده از آب جدا می شود. پس از این مراحل واحد گندزدایی می تواند به خوبی کیفیت میکروبی مطلوب را 

تأمین نماید. متداول ترین روش گندزدایی  آب کلرزنی است )شکل 4(.

 واحدهای تصفیه پیشرفته )فرایندهای خاص تصفیه( 
بیشترین آب ها با استفاده از فرایندهای تصفیه متداول به کیفیت مناسب برای آشامیدن می رسند. با وجود 
این در بعضی موارد، آب محتوی ناخالصی های است که با فرایند های متداول تصفیه قابل حذف نیستند؛ نظیر 
سختی، فلزات سنگین، آهن و منگنز، نیترات، فلوراید و امثال آنها. دراین موارد باید فرایندهای خاص تصفیه 

استفاده گردد. 
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فعالیت 14: یک واحد صافی سازی تصفیه خانه آب )مطابق شکل 5( را بسازید، وسایل زیر را تهیه کنید:
1 یک بطری پالستیکی شفاف

2 یک فنجان قلوه سنگ

3 یک فنجان شن

4 یک فنجان ماسه

5 پارچه بافت ریز برای صافی سازی

حاوی  آب  و  بسازید  شکل  مانند  را  ظرف 
گل و الی را از روی آن عبور دهید. سپس در 

مورد نتیجه بحث کنید.

تمرین     کنید

شکل5  ـ صاف سازی آب

روزنامۀ 
دیواری تهیه 

کنید

را  نتیجه  و  از منابع علمی جست وجو کنید  از روش های تصفیه آب،  در مورد هر کدام  فعالیت 15: 
به صورت روزنامه دیواری ارائه دهید.

 شن ریز
شن درشت

سنگریزه
بشر

فیلتر کاغذی 
یا پنبه
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خود ارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاری مدیر                مرحله:  کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشتی محیط بسته 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 میزان کلر باقی مانده و pH یک نمونه آب را به وسیله کیت کلر سنجی 1
انجام دهید؟

تا چه حد می توانید با ساخت صافی ساز، آب را تصفیه کنید؟2

تا چه حد می توانید بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی را با تهیه فهرست وارسی، کنترل کنید؟3

تا چه حد می توانید گزارشی از بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی را ارائه کنید؟4

تمرین کنید

1 چرخۀ آب را رسم کنید.
2 یک واحد صافی سازی تصفیه خانه آب را بسازید.

3 جدول زیر را کامل کنید:

پیشگیریخطراتراه های انتقال

بیماری های منتقل شده از خوردن آب

شست وشو نکردن کافی با آب

بیماری هایی که آب در چرخه انتقال آنها نقش دارد

بیماری های منتقل شده از حشرات ناقل مرتبط با آب
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9ـ3ـ هدف توانمندسازی: بهداشت جمع آوری و دفع زباله را توضیح دهد.

زباله

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل1ـ زباله

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد زباله و اهمیت دفع بهداشتی گفت و گو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

توجه به محیط زیست و حفظ سالمتی انسان و تمامی موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای 
زندگی و استفاده از مواهب  خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. در زمان های گذشته دفع مواد 
زائد مشکل خاصی را ایجاد نمی کرد. اما امروزه، به دلیل افزایش جمعیت و در دسترس نبودن زمین برای دفع 

مواد زائد، بازیافت مواد و تبدیل آنها به انرژی و کود مورد توجه قرار گرفته است.
انسان و متعلقات اطرافش که غیر قابل  از فعالیت های روزمرۀ  به تمامی مواد جامد حاصل  تعریف زباله1: 
مصرف باشد، مواد زائد جامد یا زباله می گویند. زباله شامل مواد زائد جامد شهری، صنعتی، کشاورزی و 

معدنی می شود )شکل 2(.

1ـ پسماند طبق تعریف شامل زباله و فاضالب است. در این بخش منظور از کلمه پسماند همان زباله است.
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ضرورت و اهمیت دفع بهداشتی مواد زائد جامد )زباله(

شکل2ـ مشکالت ناشی از پسماند های شهری

امروزه تأثیرات نامطلوب زباله بر بهداشت عمومی کاماًل شناخته شده است )شکل2(. دفع بهداشتی مواد زائد جامع 
به دالیل زیر اهمیت دارد:

 دفع زباله به صورت تلنبار کردن، پناهگاه و غذای مناسب برای مگس، موش، کک و سایر ناقلین بیماری ها 
فراهم می آورد.

 تلنبار غیر بهداشتی زباله در محیط موجب انتشار بیماری های خطرناکی از جمله سیاه زخم، برسلوز، طاعون، 
سل، تیفوس موشی، تراخم و غیره در جوامع انسانی می شود.

 زباله ها با آلوده کردن خاک و آب و هوا، خسارات فراوانی را به بارمی آورند:
شیمیایی  آالینده های  با  خاک  آلودگی  موجب  خاک،  مختلف  الیه های  در  آن  نشت  و  شیرابه  خروج   1
به خصوص فلزات سنگین و مواد آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیک می گردد. دفع زباله های دیر تجزیه پذیر مانند 

پالستیک )ممکن است تجزیه آن 400 سال طول بکشد(، باعث تخریب خاک می گردد.
2 روان شدن شیرابۀ زباله در محل تلنبار یا دفن غیربهداشتی موجب آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی 
می شود. شیرابه مواد زائد معدنی نیز حاوی عناصر سمی از جمله مس، آرسنیک و اورانیوم است که در صورت 

کنترل نشدن، وارد منابع آب می شود و آنها را آلوده می کند.
و  انتشار آالینده های خطرناک  موجب  آن،  پالستیکی  بخش  به ویژه  زباله  غیرعمدی  یا  عمدی  سوزاندن   3

آلودگی هوا می شود که برای سالمتی و محیط زیست مضر هستند. 
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منابع تولید زباله یا پسماند1

شکل 3ـ انواع مواد زائد جامد

گفت      و  گو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی، با توجه به شکل 3، در مورد انواع زباله و منابع تولید آنها، در هنرستان کنید

و محل زندگی خود گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

کاغذ %15

پالستیک %10

چوب %7 
 مواد 

غذایی %20

مواد معدنی 
و مواد دیگر 

%22

زائدات 
درختان %19

فلزات 
 %7

1- Solid waste     2- Residential
3- Commercial     4- Institutional
5  - Construction and Demolition   6- Municipal services
7- Water and wastewater treatment facilities 

منابع تولید زباله یا پسماند شامل موارد زیر است:
الف( پسماند شهری: به تمامی پسماندهای تولید شده در منابع مسکونی، تجاری، مؤسسات، ساختمان سازی 

و تخریب، خدمات شهری و تصفیه خانه های آب و فاضالب پسماند شهری اطالق می شود.
به طور کلی منابع تولید پسماند شهری به صورت زیر طبقه بندی می شود:

1 مسکونی2
2 تجاری3 )شکل 4(

3 مؤسسات4
4 ساختمان سازی و تخریب5

5 خدمات شهری )به جز تصفیه خانه های آب و فاضالب(6
6 تصفیه خانه های آب و فاضالب7
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شکل 4ـ دفع صحیح پسماندهای تجاری

ب( پسماند غیرشهری: به تمامی پسماندهای 
تولید شده در مزارع، باغات، صنایع و کارخانجات 

صنعتی، پسماند غیرشهری اطالق می شود.
غیرشهری  پسماند  تولید  منابع  کلی  به طور 

به صورت زیر طبقه بندی می شود:
1ـ صنعتی1 )شکل5(

2ـ کشاورزی2 )شکل6(

شکل 5 ـ دفع صحیح پسماندهای صنعتی

شکل 6  ـ دفع صحیح پسماندهای کشاورزی

1- Industial     2- Agricultural  
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مقدار زباله تولیدی در یک اجتماع به شرایط آب و هوایی، آداب و رسوم اجتماعی، سبک های غذایی، 
دیگر  موارد  و  زباله  بازیافت  پراکندگی جمعیت،  و  زندگی، گستردگی  و سطح  اقتصادی  فعالیت های 

بستگی دارد. هر ایرانی به طور متوسط در روز 800 گرم زباله تولید می کند.

نکته

فعالیت 3: در گروه های کالسی، گزارشی از منابع تولید زباله و انواع آن در هنرستان و محل زندگی 
خود تهیه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

گزارش دهید

گفت      و  گو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی، در مورد روش های دفع زباله گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه کنید

دهید.

روش های  مجموعه  جامد  زائد  مواد  مدیریت 
نگهداری،  تولید،  کنترل  به  مربوط  منسجم 
جمع آوری، حمل ونقل، پردازش و دفع مواد زائد 
است که با اصول بهداشت عمومی، مهندسی، 
اقتصاد، حفاظت از محیط زیست و زیباشناختی 
منطبق است. اجزای مدیریت مواد زائد جامد از 

بخش های زیر تشکیل شده است:
1 تولید زباله1

و  ذخیره سازی  جداسازی،  جابه جایی،   2
پردازش در محل تولید2

3 جمع آوری3
4 جداسازی، پردازش و تبدیل مواد4

5 حمل ونقل5
6 دفع نهایی6

اجزای مدیریت مواد زائد جامد و روابط بین 
آنها در نمودار 1 مشاهده می شود. در ادامه 
مختصراً  جامد  زائد  مواد  مدیریت  اجزای 

معرفی شده اند.

مدیریت مواد زائد

نمودار 1ـ اجزای مدیریت مواد زائد جامد و روابط بین آنها

تولید مواد زائد

جمع آوری

حمل ونقل

دفع

جابه جایی مواد زائد، 
تفکیک، ذخیره و 
پردازش در مبدأ

جداسازی، پردازش 
و تغییر و تبدیل مواد 

زائد

1- Waste Generation   2- Handing, separation, storag and processing at the source
3- Collection    4- Separation, perocessing and transformation 

5  - Transfer and transport   6- Disposal 
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تولید مواد زائد: شامل فعالیت هایی است که مواد غیر قابل استفاده و دور انداختنی و قابل دفع به وجود 
انداخته  دور  و  ندارد  ارزشی  آن  صاحب  برای  مصرف شکالت  از  پس  پوسته شکالت  مثال  برای  می آورند. 
می شود. کاهش تولید زباله مؤثرترین اقدام در جهت کاهش هزینه های مدیریت مواد زائد جامد و حفاظت از 

محیط زیست است. روش های کاهش تولید مواد زائد شامل موارد زیر است:
 طراحی، ساخت و بسته بندی محصوالت با مواد سمیت کمتر، حجم کمتر و یا دوام بیشتر،

 اصالح الگوی خرید و استفاده مجدد از محصوالت
 آموزش های عمومی و مشارکت مردم )شکل7(

 جابه جایی، جداسازی، ذخیره سازی و پردازش در محل تولید 
 جابه جایی و جداسازی فعالیت هایی هستند که قبل از قرار دادن زباله درون ظروف جمع آوری انجام می شوند.
 جداسازی مواد زائد خطرناک خانگی نیز مسئله مهمی است که متأسفانه تاکنون در کشورمان هیچ اقدام 

اجرایی در این زمینه صورت نگرفته است.
اهمیت  از  زیبایی شناسی  و مالحظات  بهداشتی  نگرانی های  به دلیل  نیز  نگهداری  و  مرحله ذخیره سازی   

زیادی برخوردار است. 
 در سال های اخیر سطح آگاهی مردم در زمینه بازیافت باالتر رفته و درنتیجه انگیزه آنها برای جداسازی 

کاغذ، شیشه، آلومینیوم و سایر فلزات افزایش یافته است.
جمع آوری: شامل گردآوری مواد زائد جامد و قابل بازیافت و انتقال آنها به وسیله وسایل نقلیه جمع آوری 
است. وسایل نقلیه جمع آوری در نهایت زباله جمع آوری شده را در محل پردازش مواد زائد، ایستگاه انتقال و 

یا محل دفن تخلیه می کنند.

شکل 7ـ تأثیرات مخرب رهاسازی زباله در طبیعت
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جداسازی، پردازش و تبدیل مواد در خارج از محل تولید 
اندازه  نظر  از  زباله  اجزای  زائدات حجیم، دسته بندی  مانند جداسازی  پردازش شامل عملیاتی  و  جداسازی 
)دانه بندی(، جداسازی دستی اجزای زباله، کاهش اندازه از طریق خرد و یا آسیاب کردن، جداسازی مواد آهنی 

از طریق آهن ربا، کاهش حجم با متراکم سازی و سوزانیدن است.
یکی از راه های پردازش مواد، بازیافت می باشد. بازیافت ممکن است به صورت تبدیل بیولوژیکی پسماند تر به 

کود )کمپوست( انجام  شود و یا تبدیل فلزات جمع آوری شده به مواد و وسایل با ارزش باشد.
حمل ونقل: حمل ونقل شامل دو مرحله است: 

نقلیه  )وسایل  جمع آوری  نقلیه  وسایل  از  زائد  مواد  انتقال   1
کوچک( به وسایل نقلیه حمل ونقل )وسایل نقلیه بزرگ( 

2 انتقال مواد زائد جامد در مسافت های طوالنی به محل پردازش 
و یا دفع. عالوه بر وسایل نقلیه موتوری، از حمل ونقل ریلی و قایق 

نیز برای انتقال مواد زائد استفاده می شود.
دفع: آخرین مرحله مدیریت مواد زائد جامد است. مقصد نهایی 
انواع مواد زائد جامد، دفن1 بر روی زمین  و یا درون آن است که 

به عنوان تنها روش دفع نهایی اصولی مطرح است.

10ـ3ـ هدف توانمندسازی: جمع آوری و دفع بهداشتی زباله را کنترل کند.

جست و جو 
فعالیت 5: ساده ترین و رساترین جمله ای که در مورد شکل 8، به ذهنتان می رسد، بنویسید و پس از کنید

بررسی در گروه های کالسی، بهترین پیام را انتخاب کنید و در کالس نصب کنید.

Landfill ـ1

ی ممنوع
ستیک

کیسه پال

 شکل 8ـ پیام بهداشتی

مدیریت مواد زائد در مراکز پیش از دبستان

مهم ترین اقدامات مدیریت مواد زائد در مهدکودک ها را می توان به صورت زیر برشمرد:
 تعبیه ظروف مواد زائد در تمام کالس ها و محوطه )شکل 9(

 رعایت زمان بندی در انتقال مواد زائد: از ظروف کالس ها و محوطه به مخازن جمع آوری
 کاهش تولید مواد زائد: با استفادۀ کمتر از وسایل یکبار مصرف، تهیه و توزیع صبحانه و ناهار به میزان کافی

داستان 
فعالیت 6: تجربیات خود را از شرکت در جمع آوری زباله به صورت یک داستان در کارت های تصویری در بنو یسید

کالس ارائه دهید.
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شکل 9ـ کودک و جمع آوری زباله

 استفاده از کاغذ و پالستیک های بازیافتی در ساخت کاردستی: 
بدین ترتیب عالوه بر کاهش تولید مواد زائد، ایده ها و روش ها و اهمیت 

بازیافت در ذهن کودکان نهادینه می شود.
 جداسازی اجزای قابل بازیافت: برای جداسازی اجزای قابل بازیافت 
مانند کاغذ، مقوا، پالستیک، حداقل دو نوع ظرف پسماند خشک و تر 

باید در مهدکودک تعبیه شود.
 تولید کمپوست از مواد زائد باغچه و فضای سبز: با انجام این 
کار عالوه بر کاهش مواد زائد قابل دفع، کود الزم برای باغچه و فضای 

سبز تأمین می گردد و در هزینه ها صرفه جویی می شود.
در  آنها  قراردادن  و  زائد  مواد  نریختن  درباره  کودکان:  آموزش   

ظروف مربوط، جداسازی مواد زائد و ... )شکل 10(

شکل 10ـ آموزش جمع آوری زباله به کودکان

فعالیت 7: با هماهنگی، از یک مهدکودک بازدید کنید و در مورد روش های جمع آوری زباله و نحوۀ 
آموزش به کودکان در این زمینه گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

گزارش دهید
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روش های جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان

یکی از راه های تجمع حشرات در محیط زندگی دفع نامناسب زباله است. مفیدترین و اصولی ترین راه مبارزه 
با حشرات، به سازی محیط زیست است. این راه ها عبارت اند از:

1 نگهداری، جمع آوری و دفع مناسب زباله، فضوالت و پسماندهای غذایی
2 نگهداری مواد غذایی در شرایط مناسب و دور از دسترس حشرات و جوندگان

3 نصب توری بر روی درب ها و چاه های فاضالب
4 کنترل لوازمی که وارد منزل می شود، مانند: گونی های برنج و کارتن های بسته بندی از نظر وجود حشرات

5 زهکشی آب های راکد و پر کردن چاله ها و محل رشد و نمو الرو )نوزاد( پشه ها

فعالیت 8: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر کارت هایی برای آموزش جداسازی زباله به کودکان 
تهیه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

جداسازی زباله

زبالۀ خشکزبالۀ تر

تمرین     کنید



آبمیوه

جست و جو 
فعالیت 9: در گروه های کالسی، در مورد راه های مبارزه با حشرات و جوندگان در مرکز پیش از دبستان کنید

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

واحد یادگیری: کنترل بهداشت محیط بسته با همکاری مدیر             مرحله: کنترل بهداشت جمع آوری و دفن زباله

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

321موادردیف

بر اساس منبع، نوع تأسیسات، فعالیت ها، محل 1 را  تا چه حد می توانید پسماند شهری 
نوع پسماند طبقه بندی کنید؟ و  تولید 

را 2 از دبستان  زائد در مرکز پیش  بهداشت جمع آوری و دفن مواد  تا چه حد می توانید 
کنید؟ کنترل 

از بهداشت جمع آوری و دفن مواد زائد در مرکز پیش از 3 تا چه حد می توانید گزارشی 
ارائه دهید؟ را  دبستان 

تمرین کنید

1 یک فهرست وارسی از روش های بهداشتی جمع آوری و دفن مواد زائد را تهیه کنید.
2 گزارشی از محیط مراکز آموزشی خود از نظر بهداشت جمع آوری و دفن مواد زائد تهیه کنید و آن را ارائه دهید.

3 یک فهرست وارسی از نحوۀ جمع آوری و نحوۀ دفع بهداشتی مواد زائد تهیه کنید.
4 گزارشی از روش های جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان را در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.

5 جدول زیر را کامل کنید.

مدیریت مواد زائد در مهدکودک ها
روشمواد

نحوه انتقال مواد زائد
کاهش مواد زائد

جداسازی مواد زائد
تولید کمپوست
آموزش کودکان
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11ـ3ـ هدف توانمندسازی: جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب را توضیح دهد.

فاضالب

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 1ـ تولید فاضالب و استفادۀ مجدد پساب در اجتماع 
1ـ سیستم جمع آوری فاضالب 2ـ پمپاژ فاضالب 3ـ آشغال گیر 4ـ دانه گیر 5 ـ زالل ساز اولیه 6 ـ حوضچۀ 

هوادهی 7ـ زالل ساز ثانویه 8 ـ کلرزنی 9ـ تخلیه فاضالب تصفیه شده 10ـ استفاده مجدد در کشاورزی

گفت      و  گو 
تولید فاضالب در یک جامعه کنید باال، در مورد منابع  به تصویر  با توجه  فعالیت1: در گروه های کالسی، 

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

مسئله دفع فاضالب از محیط زیست انسان از زمانی به وجود آمد که انسان ها به زندگی گروهی روی آوردند. با 
پیدایش شهرها و گسترش شبکه های آب رسانی، احداث و ساخت سازه هایی )شبکه های جمع آوری فاضالب( 

که بتواند فاضالب را جمع آوری نماید، ضرورت پیدا کرد.
تا حدود یک صد سال پیش، بیشتر گنداب روها به ویژه کانال های فرعی فاضالب، به صورت رو باز ساخته می شدند، 
اما پس از آشکار شدن اثر این قبیل کانال ها در انتشار بیماری های واگیر در جوامع، تالش شد تا فاضالب روها 

در زیرزمین ساخته شوند.

مولد 
برق

هاضم 
لجن

سیستم
تولید
کود 

سیستم
جمع آوری

سیستم
فروش
کود 

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10
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تعریف فاضالب: فاضالب یا گنداب همان آب مصرف شده در اجتماع است که در اثر کاربردهای مختلف 
آلوده می شود و کیفیت مناسب برای آن مصرف را از دست می دهد. فاضالب حاوی مقادیری ناخالصی است 
که بخش مهم تر ناخالصی ها از مصارف مختلف آب نظیر سرویس های بهداشتی، شست وشوی مواد غذایی، 
البسه، ظروف و محوطه و نظیر آنها ناشی می شود. بخش عمدۀ فاضالب را آب تشکیل می دهد، به طوری که 
فاضالب خانگی حاوی 99/9 درصد آب است و میزان ناخالصی ها فقط حدود 0/1 درصد است. ولی همین 
میزان اندک ناخالصی  ها بسیار اثرگذار است، به نحوی که هر لیتر فاضالب می تواند هزاران لیتر آب تمیز را 

آلوده نماید. )شکل 2(

شکل 2ـ پراکندگی فاضالب و زباله در محیط زیست

ضرورت و اهمیت مدیریت فاضالب

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 3ـ دفع ناصحیح فاضالب از منازل
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گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 2: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد ضرورت و اهمیت مدیریت فاضالب 
شهری گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 3: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، فهرستی از خصوصیات فاضالب شهری را در 
کالس ارائه دهید.

مدیریت نکردن و دفع بی رویه فاضالب تصفیه نشده )خام( به محیط زیست، خطرات قابل مالحظه ای به دنبال 
خواهد داشت. بنابراین مهم ترین دالیل مدیریت فاضالب عبارت اند از:

 پیشگیری از بیماری ها و تأمین سالمت جامعه
 حفاظت از محیط زیست و منابع آبی

 تأمین منابع آبی جدید و استفاده مجدد از پساب
 حفظ زیبایی محیط زیست و چشم اندازها

خصوصیات فاضالب

به تصویر زیر به دقت نگاه کنید.

شکل 4ـ تخلیه فاضالب به محیط زیست

خصوصیات فاضالب را می توان به دو دستۀ کیفی1 و کّمی2 تقسیم کرد.

1- Quality characteristics  

2- Quantity characteristics   
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الف( خصوصیات کّمی فاضالب: این خصوصیات میزان جریان فاضالب ونوسانات آن )ساعتی، روزانه، فصلی 
و ...( است.

ب( خصوصیات کیفی فاضالب: منظور میزان ناخالصی های )آالینده های( موجود در فاضالب است که به سه 
دسته فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک1 تقسیم می شوند. 

طبقه بندی فاضالب ها از نظر منبع تولید 

به طور کلی از نظر منبع تولید، فاضالب ها در چهار دسته طبقه بندی می شوند: 
1 فاضالب خانگی2: به فاضالب هایی اطالق می شود که در مناطق مسکونی3، تجاری4 و مؤسسات5 تولید 
می گردد. مهم ترین آالینده های موجود در این فاضالب ها شامل جامدات معلق، مواد آلی محلول، مواد مغذی 

و میکروارگانیسم های بیماری زا است. )شکل 5(

2 فاضالب صنعتی6  : فاضالب تولیدی در کارخانه ها و کارگاه ها را شامل می شود. تصفیه فاضالب صنعتی، 
بسیار پیچیده تر و پرهزینه تر از فاضالب خانگی است. )شکل 6( 

3 فاضالب کشاورزی1: فاضالب زهکشی زمین های کشاورزی است. فاضالب کشاورزی معموالً حاوی سموم 

1- به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود.
2 - Domestic wastewater or sanitary wastewater  3 - Residential wastewater
4 - Commercial wastewater    5 - Institutional wastewater
6 - Industrial wastewater

گفت      و  گو 
فعالیت 4: در گروه های کالسی، با توجه به محیط زندگی، در مورد انواع فاضالب شهری گفت وگو کنید کنید

و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

شکل 5- فاضالب خانگی
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آفت کش ها، کودهای حیوانی و شیمیایی است )شکل 7(.
4 رواناب )سیالب(: با رخداد بارندگی در سطح جوامع رواناب تولید می شود که یک جریان آبی زائد است 

شکل 6- فاضالب صنعتی

1 - Agricultural wastewater

شکل 7ـ فاضالب کشاورزی

و در برخی موارد با فاضالب ها مخلوط می شود، لذا اگرچه این رواناب نوعاً فاضالب نیست اما با توجه به زائد 
بودن و مخلوط شدن با فاضالب ها در دسته چهارم فاضالب ها طبقه بندی می شود )شکل 8(.
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12ـ3ـ هدف توانمندی: جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب را کنترل کند. 

مدیریت فاضالب 

شکل 8 ـ سیالب

بخش صنعت و کشاورزی عمدتاً در خارج از شهر مستقر هستند؛ لذا فاضالب شهری از فاضالب خانگی 
به عالوه بخش کمی فاضالب صنعتی )مربوط به صنایع کوچک که در شهر قرار دارند( تشکیل می شود و 

خصوصیات کیفی و آالینده های آن مشابه فاضالب خانگی است. 

نکته

فعالیت 5: در گروه های کالسی، در مورد انواع فاضالب، روزنامه دیواری تهیه کنید و در کالس ارائه 
دهید. 

روزنامۀ 
دیواری تهیه 

کنید

فعالیت 6: در محل سکونت شما:
1 از چه روشی برای جمع آوری فاضالب استفاده می شود؟ 

فاضالب  دفع  و  برای جمع  دیگری  از چه روش های  باشید  فاضالب  و  آب  مدیر سازمان  اگر شما   2

استفاده می کردید؟ 
3 نتیجه را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید. 

گزارش دهید
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روش های مدیریت فاضالب در دو دسته طبقه بندی می شوند.

 الف( مدیریت متمرکز دفع فاضالب 
در جوامع بزرگ شهری باید از روش متمرکز برای مدیریت فاضالب استفاده کرد. مدیریت متمرکز فاضالب 

در دو مرحله انجام می شود. 
1 جمع آوری فاضالب از محل های تولید

به طور کلی شبکه های جمع آوری فاضالب با توجه به نوع فاضالبی که جمع آوری می کنند، به دو نوع شبکه 
جمع آوری فاضالب مجزا و مشترک تقسیم می شوند: 

اگر فاضالب شهری مجزا از رواناب سطحی جمع آوری شود، به آن شبکۀ جمع آوری مجزا1 گفته می شود، ولی 
اگر فاضالب شهری و رواناب سطحی به صورت مشترک از سطح شهر جمع آوری شوند به آن شبکۀ جمع آوری 

مشترک2 گفته می شود  )شکل 9(.

سیستم جمع آوری فاضالب

حوضچه 
زالل ساز ثانویه

حوضچه زالل ساز 
اولیه

آب 
بازیافتی

آشغالگیر 
درشت

استفاده مجدد در 
آبیاری فضای سبز

حوضچه 
هوادهی

شکل 9ـ جمع آوری فاضالب از محل های تولید 

2 تصفیه فاضالب
روش های تصفیه فاضالب در سه دستۀ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک طبقه بندی می شوند. 

 فیزیکی: به روش های تصفیه مانند آشغال گیری، ته نشینی و غیره که در آنها از قوانین فیزیکی )نیروی 
ثقل، تغییر سرعت، فشار و …( برای جداسازی آالینده ها از فاضالب استفاده می شود، عملیات فیزیکی گفته 

می شود. 
 شیمیایی: روش های تصفیه مانند گندزدایی، رسوب دهی و غیره که در آنها حذف و یا تجزیه آالینده با 
استفاده از مواد شیمیایی و یا از طریق واکنش های شیمیایی صورت می گیرد، فرایندهای شیمیایی می گویند. 
میکروارگانیسم ها صورت  فعالیت های  از طریق  آالینده ها  نیز حذف  بیولوژیک  فرایندهای  در  بیولوژیکی:   

می گیرد   )شکل 10(. 

1 - Separate Sewer System
2 - Combined Sewer System
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شکل 10ـ تصفیه فاضالب

 ب( مدیریت غیرمتمرکز دفع فاضالب 
در روش غیرمتمرکز فاضالب بدون اینکه جمع آوری شود، در محل تولید پس از تصفیه جزئی یا بدون تصفیه 

دفع می شود. متداول ترین روش های تصفیه جزئی و دفع فاضالب در مدیریت غیرمتمرکز عبارت است از: 
 چاه جاذب: استفاده از چاه جاذب برای دفع فاضالب، یک روش سنتی است که در بسیاری از شهرها و 
روستاهای کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش فاضالب خانگی به همراه آب باران که به وسیله 
لوله کشی فاضالب داخل ساختمان جمع آوری می شود، بدون تصفیه به یک یاچند چاه جاذب تخلیه می شود. 
 سپتیک تانک1: این روش یکی از روش های دفع بهداشتی فاضالب در اجتماعات کوچک است که در 
مقایسه با چاه جاذب از نظر بهداشتی و زیست محیطی ارجحیت دارد. سپتیک تانک مخزنی سرپوشیده از 
جنس بتون، سنگ، آجر، پالستیک و یا فایبرگالس است که معموالً در زیر سطح زمین ساخته و یا کار گذاشته 

می شود. )شکل 11(

شکل 11ـ سپتیک تانک با تصفیه فاضالب

دریچه بازدید

لوله خروجی

دیوار جداکننده
محل تجمع لجن

محل تجمع چربی و 
روغن های شناور شده

 دریچه بازدید و تخلیه لجن
 لوله هواکش

لوله ورودی

1 - Septic tank
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فعالیت 7: در گروه های کالسی، با تهیه فهرست وارسی بر اساس مطالب کتاب و آیین نامۀ بهداشتی 
بهزیستی از سیستم دفع فاضالب یک مرکز پیش از دبستان بازدید کنید و موارد زیر را در کالس گزارش 

دهید. 
الف( روش های مدیریت دفع فاضالب 

ب( نقاط قوت و ضعف دفع فاضالب
ج( پیشنهاد روش های مناسب دفع فاضالب 

تمرین     کنید

مدیریت مصرف آب و تولید فاضالب 

فعالیت 8: در گروه های کالسی، در مورد اهمیت مصرف آب و تولید فاضالب گفت وگو کنید و نتیجه 
را در کالس ارائه دهید. 

گزارش دهید

1 - Imhoff tank   2 - Inf luent r aw wastewaters
3 - Sendimentation   4 - Sludge digestion   5 - Biogas
6 - Gas ventand Scum Section  7 - Effluent Per-treated wastewater 8 - Outlet Partial treated sludge

 ایمهاف تانک1: این روش شبیه سپتیک تانک است، با این تفاوت که منطقۀ ته نشینی فاضالب از منطقه 
نفر  با جمعیت 15000ـ 50  اجتماعاتی  فاضالب  برای تصفیۀ  تانک  ایمهاف  از  است.  هضم لجن جدا شده 

استفاده می شود )شکل 12(.                   

رسوب دهی3

فاضالب خام ورودی2

هضم لجن4

 بخش خروج گاز وکف5

بیوگازبیوگاز6

پسماند فاضالب 
پیش تصفیه شده7

شکل 12ـ تصفیۀ آب با ایمهاف تانک 

مدیریت مصرف آب از دو جنبه حائز اهمیت است: 
1 کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی )باتوجه به محدودیت منابع آب به ویژه در کشور( 

خروجی لجن 
جزئی تصفیه شده8
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2 کاهش تولید فاضالب و هزینه های مدیریت آن 
روش های مدیریت مصرف عالوه بر اجرا در مهدکودک ها به کودکان نیز آموزش داده شود. برخی از روش های 

مدیریت آب به شرح زیر است. 
 نصب سرشیرهای تزریق کننده هوا به داخل جریان آب بر روی شیرهای برداشت آب 

 نصب شیرهای مجهز به چشم الکترونیک 
 نصب سردوش کاهنده جریان آب و شیر مخلوط کنندۀ آب گرم و سرد تک اهرم 

 کاهش حجم فالش تانک از 10 لیتر به 6 لیتر )بدون تعویض فالش تانک با قرار دادن یک جسم سنگین 
می توان حجم آب موجود در فالش تانک را کاهش داد.( 

 استفاده از ماشین لباس شویی و ظرف شویی با حداکثر ظرفیت بهره برداری 
 استفاده از سیستم تصفیه در صورت وجود استخر در مهدکودک 

 استفاده نکردن از فواره و آب نما 
 کنترل و پیشگیری نشت آب از لوله کشی و تأسیسات داخل ساختمان 

 پرهیز از شست وشوی خودروها با آب شهر 
 کاهش دفعات شست وشوی محوطه و پیاده رو و استفاده از روش جاروزدن 

 مدیریت مصرف آب در آبیاری فضای سبز و استفاده از سامانه های کارآمد آبیاری نظیر آبیاری قطره ای
 ساخت آب انبار برای جمع آوری آب باران بام و محوطه برای استفاده در آبیاری فضای سبز 

 آموزش بستن و محکم کردن شیر آب به کودکان 
 آموزش مسواک زدن با یک لیوان آب به کودکان 

بروشور 
فعالیت 9: در گروه های کالسی، در مورد مدیریت کاهش فاضالب و دفع بهداشتی آن از منابع علمی تهیه کنید

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

فعالیت 10: در گروه های کالسی، با تهیه فهرست وارسی براساس مطالب کتاب، از روش های مدیریت 
مصرف آب و تولید فاضالب یک مرکز پیش از دبستان بازدید کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید
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خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل بهداشتی محیط بسته با همکاری مدیر                               مرحله: کنترل بهداشتی فاضالب 

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشتی محیط بسته 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. 

321موارد ردیف 

تا چه حد می توانید فاضالب ها را براساس منبع تولید طبقه بندی کنید؟ 1

تا چه حد می توانید گزارشی از روش های مدیریت مصرف آب را در مراکز پیش از دبستان 2
تهیه کنید؟ 

تا چه حد می توانید روش های جمع آوری و دفع فاضالب را کنترل کنید؟ 3

تا چه حد می توانید گزارشی از مدیریت فاضالب در یک محل را ارائه کنید؟ 4

تمرین کنید 

1 روش های کاهش مصرف آب و تولید فاضالب را فهرست کنید. 
2 یک فهرست وارسی از نحوۀ مدیریت جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب تهیه کنید. 

3 با توجه به مطالب آموخته شده جدول زیر را کامل کنید: 

چگونگی اجراروش های تصفیه فاضالب

فیزیکی 

شیمیایی 

بیولوژیک

4 گزارشی از روش های کاهش مصرف آب و فاضالب را در هنرستان خود ارائه دهید.  
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ارزشیابی شایستگی کنترل بهداشتی محیط بسته در مراکز پیش از دبستان با همکاری مدیر

شرح کار:
تهیه فهرست وارسی بهداشت فضای فیزیکی محیط بسته مراکز پیش از دبستان براساس آیین نامه های مهدکودک، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

تهیه فهرست وارسی شرایط نور و تهویه محیط داخل، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
تهیه فهرست وارسی بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

تهیه فهرست وارسی از روش های بهداشتی جمع آوری و دفع زباله، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
تهیه فهرست وارسی از نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب، 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.

آموزشی معتبر،  و  منابع علمی  اساس  بر  از دبستان  بهداشتی( در مراکز پیش  راهروها، سرویس های  )اتاق ها، سالن ها،  بسته  بهداشت محیط  کنترل  استاندارد عملکرد: 
بهزیستی کشور و سازمان  پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت  بهداشتی  استانداردهای  و  آیین نامه ها 

شاخص ها
کنترل بهداشت فضای فیزیکی محیط بسته در مراکز پیش از دبستان )بهداشت وسایل موجود و نشانه های آلودگی و عوامل آن، معیارهای ارزشیابی بهداشت محیط داخل، 

بهداشت کارکنان( و اعالم نارسایی ها
کنترل نور و تهویه محیط داخل )نور طبیعی و نور مصنوعی( و اعالم نارسایی ها 

کنترل بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی )ویژگی آب سالم، انواع بیماری ها، آلودگی های میکروبی در آب و روش های تصفیه و تهیه آب سالم( و اعالم نارسایی ها 
کنترل بهداشتی جمع آوری و دفع زباله )بهداشت جمع آوری، بازیافت و بیماری ها و آلودگی های میکروبی( و اعالم نارسایی ها 

جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب )چاه و فاضالب شهری( و اعالم نارسایی ها 

شرایط انجام کار و ابزار تجهیزات: کنترل بهداشت محیط بسته )اتاق ها، سالن ها، راهروها، سرویس های بهداشتی( در مراکز پیش از دبستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون 

زمان: 50 دقیقه )10 دقیقه برای هر فعالیت( 
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل کمک های اولیه 

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

اسناد: دستورالعمل های بهداشتی مراکز بهداشت درمان آموزش پزشکی و بهزیستی 
منابع: کتب آموزشی مرتبط، اینترنت 

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آیین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت   

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2کنترل بهداشتی فضای فیزیکی داخل محیط بسته 1

1کنترل نور و تهویه محیط بسته2

2کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی3

2کنترل بهداشتی جمع آوری و دفع زباله4

1کنترل بهداشتی فاضالب 5

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

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

بهداشت: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط
توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی، صرفه جویی در آب مصرفی

نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح، کمک های اولیه در کوتاه ترین زمان 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل چهارم: کنترل ایمنی محیط بسته

فصل 4

کنترل ایمنی محیط بسته

کد واحد یادگیری 2: 5311080391
زمان: ٦0 ساعت = نظری 2٤ ساعت + عملی 3٦ ساعت 

مسئولیت حفاظت و ایمنی کودکان با شما مربیان عزیز است، مادران انتظار دارند کودکانشان سالمت به 
خانه بازگردند.
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استاندارد عملکرد
کنترل ایمنی محیط بسته در مراکز پیش از دبستان براساس منابع علمی و آموزشی معتبر، آیین نامه ها و 

استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور 

 شایستگی های فنی 

1 کنترل ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته 
2 کنترل ایمنی سیم کشی برق داخل ساختمان 
3 کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی 

٤ کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی 

 شایستگی های غیرفنی 

1 مسئولیت پذیری 
2 مدیریت مواد و تجهیزات 

3 یادگیری 
٤ حل مسئله 

واحد یادگیری 4
کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر
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فصل چهارم: کنترل ایمنی محیط بسته

1ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته را توضیح دهد. 

ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته
 

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. 

امروزه بشر در تمامی فعالیت های روزمره زندگی خود، با شکل های گوناگونی از خطرات مواجه است. شناسایی 
خطرات و جلوگیری از آنها آدمی را بر آن داشته تا برای کم کردن خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث 

طبیعی و غیرطبیعی اقداماتی را انجام دهد. اقدامات برای کاهش صدمات در سه مرحله زیر انجام می شود. 
 قبل از وقوع حادثه 

 به هنگام وقوع حادثه 
 بعد از وقوع حادثه 

شکل 1ـ خطرات تهدیدکنندۀ کودکان

گفت      و  گو 
فعالیت 1: با توجه به تصویر باال، در مورد خطراتی که کودکان را تهدید می کند، گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید. 



168

ایمنی 

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید. 

شکل 2ـ خطرات تهدیدکننده در ساختمان

 ب( ساختمان غیرایمنالف( ساختمان ایمن

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

ارائه دهید. 
1 در ساختمان الف موارد ایمن را فهرست کنید. 

2 در ساختمان ب موارد غیرایمن را فهرست کنید. 

تعریف ایمنی: در فرهنگ لغت، ایمنی به معنای امنیت، آسایش، سالمتی و غیره آمده است. اما تعریف علمی 
آن عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر. 

خطر شرایطی است که دارای ظرفیت آسیب رساندن به افراد، تجهیزات و ساختمان ها، ازبین بردن مواد یا 
کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است. 
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همه ساله تعداد زیادی از بچه ها و دانش آموزان در اثر بی احتیاطی یا بی توجهی به موارد ایمنی دچار حوادث 
ناگوار  حوادث  از  بسیاری  بروز  از  می توان  پیش پاافتاده  و  ساده  اصول  برخی  رعایت  با  اما  می شوند.  ناگوار 

پیش گیری نمود. 
رعایت نکات ایمنی در مدرسه، محل کار و خانه یک اصل بدیهی و مسلم است ولی رعایت ایمنی در برخی 
از موارد اهمیت بیشتری پیدا می کند. رعایت نکات ایمنی در هنگام بازی کودکان در مراکز پیش از دبستان 

به دالیل زیر انجام می شود. 
 کاهش خطر در اثر کنجکاوی کودکان 

 جلوگیری از بروز حوادث ناگوار برای کودکان
 جلوگیری از آسیب و صدمات جدی برای کودکان )مرگ یا نقص عضو دائم( 

کودک  کنجکاوی  از  ناشی  نیز  و  ناایمن  محیط  نتیجه  در  کودک  برای  صدمات  بدانیم  که  است  این  مهم 
به خصوص زمانی که سعی در تقلید از بزرگ ترها را دارد، رخ می دهد. دانستن اینکه چه خطراتی کودکان را 

شکل 3ـ رفتارهای ناایمن در مهدکودک

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، با توجه به تصویر باال، در مورد اهمیت کنترل ایمنی در مراکز پیش کنید

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

ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی در مراکز پیش از دبستان
 

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید. 
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تهدید می کند و حوادث برای کودکان، کجا و چه وقت و چگونه رخ می دهد، در ایجاد و کاربرد راهکارهای 
مراقبتی و محافظتی از کودکان بسیار ضروری و ثمربخش است. 

خطرات احتمالی در صورت غیرایمن بودن مراکز پیش از دبستان 

به تصاویر زیر با دّقت نگاه کنید. 

شکل ٤ـ شرایط ایمن و غیرایمن در مرکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
فعالیت ٤: با مقایسه تصاویر باال در گروه های کالسی، در مورد تغییرات الزم در فضای داخلی محیط کنید

غیر ایمن برای تبدیل شدن به یک شرایط ایمن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

دانستن اینکه چه کسانی، در چه محلی، چه زمانی و چگونه در معرض خطر هستند، به مراقبت و ایمنی آنها 
کمک شایانی خواهد کرد. کودکان در مراکز پیش از دبستان در معرض انواع صدمات زیر هستند: 

 جراحات جزئی مانند بریدگی ها، خراش و کبودی 
 صدمات شدید مانند آسیب به سر، شکستگی استخوان، آسیب داخلی، دررفتگی و یا صدمات دندانی 

 مسمومیت 
 غرق شدن 
 سوختگی 

 خفگی 

مطالعات مختلف نشان داده است که حوادث و آسیب ها در بین کودکان ٢ تا 5 سال بیشتر رخ می دهد 
البته در پسران 5 ساله، تعداد حوادث بیشتر  و نرخ حوادث در بین دختران و پسران تفاوتی ندارد. 

می شود، زیرا فعالیت فیزیکی پسران در این سن بیشتر است. 

نکته
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حوادثی که در نتیجۀ رفتارهای خاص کودکان برای آنها رخ می دهد، شامل موارد زیر است: 
 سقوط و افتادن: بیشترین میزان صدمات مربوط به سقوط و افتادن کودکان است حدود 50 تا 60 درصد 
حوادث سقوط در محوطه های بازی رخ می دهد. سقوط از مبلمان، پله ها و پنجره ها در مرکز پیش از دبستان 

نیز ممکن است رخ دهد. 
 بازی های تهاجمی: بازی های همراه با مبارزه، هل دادن، برخورد باهم، پرتاب اجسام، گاز گرفتن و چنگ 

زدن و غیره باعث ایجاد حادثه برای کودکان می شود. 
 برخورد با اشیا: کودکان ممکن است با اشیایی مانند تجهیزات متحرک زمین بازی، مبلمان، بخش هایی 

از ساختمان، گیاهان، اسباب بازی ها و غیره برخورد کنند و صدمه ببینند. 
 برخورد با اشیای برنده، داغ و موادشیمیایی: کودک ممکن است توسط یک لبه تیز، دچار بریدگی، با 

اجسام و مایعات داغ، دچار سوختگی و با مواد شیمیایی و سمی، مسموم شود. 
 حوادث ترافیکی: کودکان در معرض صدمات ناشی از حوادث ترافیکی مانند برخورد بادوچرخه، ماشین 

و غیره هستند. 

نتایج آمارها نشان داده است که میزان رخداد حوادث در بهار و تابستان بیشتر است، زیرا در این فصول 
فعالیت کودکان در فضای باز زیادتر می شود. همچنین در اواخر صبح و اواخر بعد از ظهر که کودکان 
گرسنه و خسته هستند، حوادث برای کودکان بیشتر رخ می دهد. در این اوقات، اغلب مربیان، به دلیل 

مشغلۀ بیشتر، نظارت کمتری بر کودکان دارند. 

نکته

جست و جو 
فعالیت 5  : در گروه های کالسی، در مورد خطرات احتمالی ساختمان مهدکودک از منابع معتبر علمی کنید

جست وجو کنید و نتیجه را به صورت بروشور ارائه دهید.
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نکردن شرایط  رعایت  و  از دبستان  مراکز پیش  احداث  برای  و مسکونی  از ساختمان های معمولی  استفاده 
ایمنی موجب می شود که در صورت بروز حوادثی از قبیل زلزله، آتش سوزی و بارندگی های شدید مخاطرات 
جبران ناپذیری برای کودکان فراهم سازد. از این رو رعایت موارد ضروری در تأمین ایمنی این دسته مراکز 
در کاهش آسیب های ناشی از حوادث، بسیار اهمیت دارد. مواردی که در صورت توجه به آن می توان محیط 

ایمن تری برای کودکان ایجاد نمود، به صورت آیین نامه در کتاب همراه هنرجو آورده شده است. 
ایجاد مکانی امن برای کودکان پیش از دبستان در مرحله اول با ایجاد فضای ایمن میسر است، اگرچه مراقبت 

دائمی از کودکان توسط مربیان پیش از دبستان نکته مهم دیگری است که همان قدر اهمیت دارد. 
نکات مهم در ایجاد فضای بسته ایمن شامل موارد زیر است:

 قرار گرفتن کالس در طبقه همکف
 نزدیک بودن کالس به سرویس های بهداشتی

را  دبستان  از  پیش  مراکز  در  بسته  فضای  توانمندسازی:  ایمنی  هدف  2ـ٤ـ 
کنترل کند. 

ایمنی فضای بسته در مراکز پیش از دبستان
 

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. 

شکل 5 ـ رعایت نکردن نکات ایمنی در آشپزخانه

گفت      و  گو 
فعالیت ٦  : با توجه به تصویر باال، در گروه های کالسی در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید. 
1 اصولی ایمنی در طراحی و ساخت آشپزخانه یک مرکز پیش از دبستان را فهرست کنید. 

2 رعایت اصول ایمنی در کدام قسمت های یک مرکز پیش از دبستان مهم است؟ 



173

فصل چهارم: کنترل ایمنی محیط بسته

با استفاده از کتاب همراه هنرجو، دستورالعمل های ایمنی محیط بسته )ساختمان مرکز  فعالیت 7: 
پیش از دبستان( را به صورت فهرست وارسی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید

 وجود فضای کافی به ازای کودکان
 روشنایی مناسب در فضاهای مورد استفاده 
 دیوارهای با رنگ روشن و قابل شست وشو

 وجود حفاظ در وپنجره های کالس و راه پله ها
 لغزنده نبودن و قابل شست وشو بودن کف کالس

 عدم وجود زوایای تیز و برنده در دیوارها و کف کالس
 نصب کلید وپریز )مجهز به درپوش( مناسب و قرار گرفتن در ارتفاع مناسب 

 وجود سیستم حرارتی و برودتی و تهویه درکالس

آشپزخانه بخش مهمی از مراکز پیش از دبستان است. آشپزخانه دارای اجاق گاز و آب گرم کن می باشد که 
رعایت نکات ایمنی را در این مکان نسبت به بقیه مهدکودک از اهمیت بیشتری برخوردار می کند. تعدادی از 

نکاتی که در آشپزخانه باید به آن توجه داشت، در کتاب همراه هنرجو اشاره شده است. 

بروشور 
فعالیت 8  : در گروه های کالسی، موارد ایمنی آشپزخانه را به شکل بروشور تهیه کنید و نمایشگاهی از تهیه کنید

بروشورهای تهیه شده در کارگاه برگزار کنید. 

و  کنید  تهیه  ما«  ما/ هنرستان  در خانه  ایمنی  عنوان »رعایت شرایط  با  وارسی  فهرست  فعالیت 9: 
گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

گزارش دهید

کمک های اولیه مربوط به جراحات ناشی از افتادن

سقوط و افتادن بزرگ ترین عامل آسیب کودکان در مراکز پیش از دبستان است. بسیاری از کودکان آسیب دیده 
از این نوع حوادث، به مراقبت های پزشکی نیاز پیدا می کنند. اولین کار در مراکز پیش از دبستان، اقدام های 

مراقبتی و پیشگیرانه از وقوع حوادث است. 
مهم ترین اقدامات در این زمینه شامل موارد زیر است: 

 ضمن حفظ خونسردی، هرچه سریع تر درخواست کمک شود )با اورژانس 115 تماس بگیرید.( 
 وضعیت تنفس کودک را بررسی کنید. اگر کودک دیگر نفس نمی کشد، فوراً عملیات احیا با انجام تنفس 

دهان به دهان آغاز شود. 
 تا رسیدن نیروهای امدادی، مصدوم را حرکت ندهید. 

 اگر بیمار تنفس دارد و استفراغ نمی کند، گردن مصدوم را با دست در وضعیت افقی در راستای ستون 
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فعالیت 10: درگروه های کالسی در یک موقعیت شبیه سازی شده کمک های اولیه برای کودک آسیب دیده 
را تمرین کنید. 

تمرین     کنید

خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر             مرحله: کنترل ایمنی فضای بسته در مراکز پیش از دبستان  

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی محیط بسته 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. 

321موارد ردیف 

تا چه حد می توانید گزارشی از خطرات احتمالی غیرایمن بودن مراکز پیش از دبستان تهیه کنید؟  1

تا چه حد می توانید کمک های اولیه مربوط به جراحات ناشی از افتادن کودک در محیط بسته ٢
را انجام دهید؟ 

تا چه حد می توانید ایمنی محیط بسته را کنترل کنید؟ 3
تا چه حد می توانید گزارشی از ایمنی محیط بسته ارائه کنید؟  4

جست و جو 
فعالیت 11: در گروه های کالسی، در مورد انواع آسیب ها و کمک های اولیه مربوط به آن از منابع معتبر کنید

علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت کارت های تصویری ارائه دهید. 

تمرین کنید 

1 گزارشی از خطرات احتمالی غیرایمن بودن مراکز پیش از دبستان را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 
2 گزارشی از حوادثی که در نتیجه رفتارهای خاص کودکان در مراکز پیش از دبستان برای آنها رخ می دهد، 

ارائه دهید. 
3 برای کنترل ایمنی در مراکز پیش از دبستان یک فهرست وارسی تهیه کنید. 

٤ در یک موقعیت شبیه سازی شده کمک های اولیه برای کودکی که از پله ها سقوط کرده است را نمایش دهید.

فقراتش نگه دارید. 
 اگر بیمار استفراغ می کند، با دست، گردن مصدوم را در راستای ستون فقرات ثابت نگه دارید و بیمار را به 

سمت راست یا چپ بچرخانید؛ به طوری که گردن همواره در محور ستون فقرات حفظ شود. 
 در صورت وجود شکستگی، عضو آسیب دیده به وسیله آتل ثابت نگه داشته شود. 

 در صورت وجود خونریزی، زخم را می توان با فشار مستقیم توسط یک پارچه تمیز و استریل بپوشانید، 
سپس محل مورد نظر بانداژ شود. 

 مصدوم با پتو پوشانده شود. 
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 3ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان را توضیح دهد. 
 

ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان 

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید. 

شکل 1ـ عدم رعایت اصول ایمنی در به کارگیری وسایل برقی در یک ساختمان

گفت      و  گو 
فعالیت 1  : با توجه به تصویر باال، در گروه های کالسی در مورد خطرات استفاده از برق گفت وگو کنید کنید

و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

به دلیل اقتصادی بودن تولید انرژی الکتریکی و همچنین قابلیت تبدیل آن به انرژی های دیگر، اهمیت آن 
افزایش پیدا کرده است. ولی خطرات این انرژی بر روی بدن انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و استفاده از آن 

همیشه و در همه جا با خطراتی روبه رو بوده است. 
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ایمنی سیم کشی: تمامی اقدامات ایمنی و فنی را که در سیم کشی ساختمان برای پیشگیری از آتش سوزی، 
برق گرفتگی و غیره انجام می شود، ایمنی سیم کشی می گویند. 
برق گرفتگی  را  بدن  از  برق  جریان  عبور  گرفتگی:  برق 
الکتریکی  شوک  یا  برق گرفتگی  دیگر  عبارت  به  می گویند. 
عبارت از آسیب رسیدن به بافت های بدن به دنبال عبور جریان 

الکتریسیته است )شکل ٢(.
عالئم عمومی برق گرفتگی عبارت اند از: 

 تنفس سریع و کوتاه 
 سوختگی پوست 

 گیجی و رفتار آشفته 
 از دست رفتن هوشیاری به صورت گذرا

 اختالل در عملکرد قلب و مغز 

صدمات برق گرفتگی 

تنها  ولی  نیز می شود،  بدن  اعضای داخلی  تولید گرمای شدید و سوختگی  باعث  بدن  از  برق  عبور جریان 
سوختگی پوست دیده می شود. اصوالً عبور جریان الکتریکی از درون هر بافت دارای فعالیت الکتریکی ممکن 

است باعث اختالل فعالیت آن عضو شود. مهم ترین این خطرات به شرح زیر است: 
صدمات جسمی: تماس موجودات زنده با هادی جریان الکتریکی و عبور این جریان از بدن شخص باعث 

برق گرفتگی می شود؛ در نتیجه موجب از دست دادن جان انسان، ایجاد معلولیت و یا سوختگی می گردد. 
آتش سوزی: اتصال کوتاهی که در مسیر جریان برق رخ می دهد، باعث ایجاد جرقه و سوختن لوازم الکتریکی 

و همچنین آتش سوزی می شود که با خسارات زیادی همراه است. 
نتیجۀ  در  است  ممکن  برق گرفتگی 

یکی از موارد زیر رخ دهد. 
نوع  این  در  مستقیم:  الف(تماس 
با یکی  برق گرفتگی، شخص مستقیماً 

از سیم های برق تماس پیدا می کند.
نوع  این  در  غیرمستقیم:  ب(تماس 
برق گرفتگی، شخص با قسمت های فلزی 
پیدا  بدنه  اتصال  برقی که  دستگاه های 

کرده اند، تماس پیدا می کند )شکل 3(.

شکل 2ـ برق گرفتگی

شکل 3ـ رفتارهای منجر به برق گرفتگی 

الف( تماس مستقیم 
با سیم برق

ب( تماس با بدنۀ فلزی دستگاهی 
که اتصال بدنه پیدا کرده است. 

منبع تولید 
برق

منبع تولید 
منبعبرق

تولید برق 
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ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی سیم کشی برق ساختمان در مراکز پیش از دبستان 

به تصاویر زیر با دّقت نگاه کنید. 

شکل ٤ـ برخی از موارد خطرآفرین برق گرفتگی توسط کودکان 

قابل  نحو  به  را  آن  از  ناشی  ایمنی می توان حوادث  و  اصول حفاظت  رعایت  و  برق  از حوادث  پیشگیری  با 
مالحظه ای کاهش داد. مهم ترین نتایج رعایت اصول حفاظت و ایمنی در مراکز پیش از دبستان شامل موارد 

زیر است. 
1 کاهش حوادث برق گرفتگی 

2 کاهش صدمات سوختگی کودکان 
3 کاهش خطرات آتش سوزی 

٤ کاهش معلولیت های جسمی 
5 کاهش هزینه های درمانی 

٦ کاهش خسارت های ساختمانی 
7 کاهش هزینه های مالی 

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

کالس ارائه دهید. 
1 رفتارهای ناایمن کودکان در رابطه با برق و وسایل برقی 

2 ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی سیم کشی برق ساختمان در مراکز پیش از دبستان 

تحقیقات نشان می دهد که پنجاه درصد از برق گرفتگی ها در اثر تماس مستقیم با سیم حامل برق در 
حمام، استخر، حیاط، زیرزمین، پارک ها و یا مکان های مرطوب بوده که جریان برق به طور مستقیم از 
بدن افراد عبور کرده است. بقیه موارد به دلیل فرسودگی سیم ها و یا عایق نبودن صحیح دستگاه های 

برقی، صنعتی و خانگی و یا سیم کشی های نادرست اتفاق افتاده است.

نکته
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شکل 5 ـ سیم کشی ساختمان 

٤ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان را کنترل 
کند. 

استانداردهای ایمنی سیم کشی و برق ساختمان در مراکز پیش از دبستان
 

به تصاویر زیر با دّقت نگاه کنید. 

گفت      و  گو 
فعالیت 3  : با توجه به تصاویر باال، در گروه های کالسی در مورد ایمنی سیم کشی ساختمان گفت وگو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

 حفاظت توسط سیم زمین1: در این حفاظت، قسمت های فلزی بدنه دستگاه های برقی که شخص آنها را 
لمس می کند، توسط یک سیم به زمین وصل می شوند. در این صورت اگر دستگاهی اتصال بدنه پیدا کند، 
جریان برق به جای عبور از بدن شخص از طریق سیم بدنه به زمین متصل می شود. زیرا مقاومت سیم زمین 

)سیم ارت( بسیار کمتر از مقاومت بدن شخص است. 
را  انسان  با بدن  اتصال برق  امکان  این حفاظت، تمام قسمت هایی که  حفاظت توسط عایق کاری: در   
دارد، عایق می کنند. در مورد دستگاه هایی که ساکن هستند، می توان کف زمین را عایق کاری نمود. ولی در 
دستگاه های قابل حمل با متحرک مانند مته برقی، جاروبرقی و غیره برای جلوگیری از برق دار شدن بدنه 
فلزی آنها، کارخانه سازنده دستگاه را با یک الیه اضافی دیگر عایق می کند. در این روش نیازی به اتصال زمین 

وجود ندارد )شکل 6(.

Earth ـ1
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 حفاظت توسط ولتاژ کم: در این حفاظت، ولتاژهای کمتر از 50 ولت که برای انسان خطرناک نیست، 
برای حفاظت استفاده می شود. 

 حفاظت توسط کلید محافظ جان: اساس کار در این روش 
این است که در صورت کار عادی دستگاه، اختالف جریانی بین 
سیم های رفت و برگشت وجود ندارد. اما درصورتی که دستگاه 
بین سیم های رفت و  پیدا کند، اختالف جریانی  بدنه  اتصال 
برگشت به وجود می آید که باعث می شود تا مدار را قطع نماید. 
این وسیله به اندازه ای حساس است که می تواند جریان های 
نمی شود  فیوز  )بریدن(  کردن  عمل  باعث  که  کوچک  نشتی 
ولی می تواند برای شروع یک آتش سوزی یا برق گرفتگی کافی 
باشد، حس نماید و منبع تغذیه را در چند دهم یا صدم ثانیه 
قطع کند. استفاده از این سیستم ایمنی در همه ساختمان ها 

توصیه می شود )شکل 7(. 
مهم ترین اصول ایمنی مربوط به کاربرد برق و وسایل برقی در ساختمان شامل موارد زیر است: 

گیرد،  انجام  کار  زیر  به صورت  فقط  و  فنی  و  ایمنی  شرایط  رعایت  با  باید  ساختمان  برق  کشی  سیم   1
حتی المقدور از به کار بردن کلید و پریز در اتاق های درس و راهروها احتراز شود، از جعبه تقسیم های فلزی 
قفل دار استفاده گردد و در موارد ضروری نیز کلید و پریزها در ارتفاعی نصب شود که در دسترس کودکان 

نباشد. 
2 از عبور دادن سیم از زیر فرش یا موکت که احتمال برخورد پای افراد با آن و یا پوشیدن سیم وجود دارد، 
خودداری شود. زیرا ممکن است در اثر عبور و مرور مداوم افراد از روی سیم، صدمه دیده و حالت عایق بودن 

خود را از دست بدهد. 

شکل٦ـ دستگاه گاز برقی با سیستم اتصال به زمین 

                        

گاز برقی

سیم اتصال به زمین

کابل برق

سیم فاز
سیم نول
سیم ارت

شکل 7ـ کلید محافظ جان )تک فاز و سه فاز( 
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3 اگر پریزهای برق در ارتفاع پایینی از دیوارها قرار دارد )کمتر از 110 تا 1٢0 سانتی متر(، توسط درپوش های 
ایمنی مسدود شوند. 

٤ از رها کردن سیم برق و وسایل الکترونیکی در دسترس کودکان خودداری شود. 
5 هنگام تعویض المپ سوخته یا شکسته حتماً کلید چراغ خاموش گردد و با استفاده از فازمتر ازقطع جریان 

برق اطمینان حاصل شود. 
٦ هنگام شست و شوی کف آشپزخانه، باید وسایل برقی از برق جدا شود و از پاشیدن آب روی کلیدها و 

پریزها و همچنین وسایل برقی اجتناب شود. 
7 سیم های برق باید دارای روپوش عایق باشد و از پیچیده شدن آنها به دور اشیای تیز و برنده جلوگیری شود. 

8 از یک پریز برق برای چند وسیله برقی استفاده نشود. 
9 سیم های پوسیده و زخمی وسایل الکتریکی تعویض شود. 

10 اگر دوشاخه یک وسیله برقی شکسته است، هرچه سریع تر با یک دوشاخه سالم تعویض شود. 
11 درحال کار با برق دقت شود که زیرپای فرد مرطوب نباشد و چوب خشک یامواد پالستیکی که عایق خوبی 
هستند، در زیر پا قرار گیرد. قبل از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید از خشک بودن کامل دست ها 

اطمینان حاصل شود. 
12 در محیط های مرطوب مانند حمام و دست شویی از وسایلی مثل بخاری برقی، سشوار یا ماشین لباس شویی 

استفاده نکنید. 
13 در هنگام طوفان و رعد و برق لوازم برقی حساس مثل تلویزیون، یخچال، رایانه، خاموش و از پریز جدا شوند. 

در مراکز پیش از دبستان باید آموزش هایی به منظور آشنایی کودکان با خطرات مربوط به برق و دست کاری 
کلید و پریزها، دست کاری بخاری ها، روشن کردن کبریت، سوزاندن کاغذ، دویدن و برخورد با شیشه های 
در و پنجره، نحوۀ خروج از اتاق درس درصورت بروز سانحه، طرز خروج از میان دود و فرود از پلکان و 

امثال آن ارائه شود. 

نکته

فعالیت ٤: در گروه های کالسی در مورد: 
 استاندارد سیم کشی برق ساختمان از منابع علمی جست وجو کنید و براساس آن یک فهرست وارسی 

تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید. 
 سیستم ایمنی برق ساختمان هنرستان خود را براساس فهرست وارسی، بررسی کنید و گزارش آن 

را در کالس ارائه دهید. 

گزارش دهید

کمک های اولیه مربوط به برق گرفتگی 

مرحلۀ اول: شخص برق گرفته را باید از منبع برق جدا کرد. این عمل با قطع کردن کلید مدار یا قطع فیوز 
صورت می گیرد.اگر نتوان برق را قطع کرد، باید شخص را توسط یک عایق از منبع برق جدا کرد. برای این کار 
می توان با استفاده از مادۀ نارسانا )مانند یک تکه چوب خشک( منبع برق را از مصدوم دور کرد. یا با پیچاندن یک 
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پارچه خشک به دور دست خود، لباس مصدوم را گرفت 
و به سمت محل امنی انتقال داد تا از ناقل برق جدا 
شود. هرگز نباید قبل از جدا کردن شخص از منبع برق 
مستقیماً به مصدوم دست زد. پس از جداکردن مصدوم 
از منبع برق، دست زدن به آن مانعی ندارد )شکل 8(.

شکل 8 ـ نحوۀ صحیح جدا کردن فرد از برق

مرحله دوم: بعد از جدا نمودن مصدوم باید عالئم حیاتی شخص برق گرفته را بررسی کرد. اگر مصدوم نبض 
داشت اما نفس نمی کشید، باید تنفس مصنوعی را شروع کرد )شکل 9(. همچنین باید به سرعت با پزشک و 

اورژانس تماس گرفت1. 

شکل 9ـ بررسی عالئم حیاتی فرد برق گرفته

فعالیت 5: در گروه های کالسی در یک موقعیت شبیه سازی شده کمک های اولیه را بر روی فردی که 
دچار برق گرفتگی شده است، انجام دهید.

تمرین     کنید

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر به فصل 5 کتاب مراقبت از سالمت کودک مراجعه شود.



18٢

خودارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر         مرحله: کنترل ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان و آسانسور  

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی محیط بسته 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. 

321موارد ردیف 

تا چه حد می توانید گزارشی از صدمات برق گرفتگی در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید؟1

در ٢ برقی  وسایل  و  برق  کاربرد  به  مربوط  ایمنی  اصول  مهم ترین  می توانید  حد  چه  تا 
ساختمان را گزارش کنید؟

از دبستان را 3 ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان مراکز پیش  تا چه حد می توانید 
کنترل کنید؟  

مراکز 4 داخل ساختمان  برق  و  ایمنی سیم کشی  کنترل  از  گزارشی  تا چه حد می توانید 
پیش   از دبستان ارائه کنید؟   

تمرین کنید
 

1 گزارشی از صدمات برق گرفتگی در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید. 
2 جدول زیر را کامل کنید. 

موارد اساسی و حیاتی ایمنی در هنگام سیم کشی ساختمان

کاربرد نوع حفاظت 

سیم اتصال به زمین 

عایق کاری 

ولتاژ کم 

کلید محافظ جان

3 گزارشی از مهم ترین اصول ایمنی مربوط به کاربرد برق و وسایل برقی در ساختمان هنرستان خود تهیه کنید. 
٤ یک فهرست وارسی برای کنترل ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان مرکز پیش از دبستان تهیه کنید. 

5 کمک های اولیه مربوط به برق گرفتگی را در یک موقعیت شبیه سازی شده تمرین کنید. 

جست و جو 
فعالیت ٦ : در منزل خودتان در مورد ایمن بودن سیم کشی و استفاده از وسایل برقی جست وجو کنید کنید

و فهرستی از موارد نقض ایمنی و راهکارهای برطرف کردن آنها، تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید. 
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5ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی را توضیح دهد. 

ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی
 

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. 

شکل 1ـ وسایل سرمایشی و گرمایشی در ساختمان 

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی خود، با توجه به تصویر باال، در مورد انواع وسایل سرمایشی و گرمایشی کنید

در فضاهای آموزشی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

هر انسانی ممکن است در دما و رطوبت خاصی، احساس راحتی و آرامش داشته باشد. حساسیت افراد، سطح 
سالمت، جنس، میزان فعالیت و سن برروی استانداردهای آسایش و راحتی مؤثر است. حدودی که با توجه به 
تغییر عرض جغرافیایی درنقاط مختلف کشور برای شرایط آسایش درون ساختمان پیشنهاد شده است، بین 
٢1/5 تا ٢9 درجه سانتی گراد در تابستان و ٢0 تا ٢5/7 درجه سانتی گراد در زمستان است. حدود رطوبت 

نسبی هوا در این دو فصل نیز 30 الی 65% پیشنهاد شده است. 
به طور کلی برای حفظ و تأمین سالمتی کودکان و جلوگیری از اتالف انرژی، حرارت داخل ساختمان در 
فصول سرد حدود 18 درجه سانتی گراد و در فصول گرم 19 درجه سانتی گراد و رطوبت 40 درصد توصیه 

شده است. 
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تعریف سیستم گرمایشی و سرمایشی 

سیستم گرمایشی: به فرایند افزایش دما، گرمایش می گویند. سامانه ها و دستگاه های گوناگونی برای گرم 
تهویه  دیواری،  شوفاژ  پکیج  فن کویل ها،  رادیاتورها،  شومینه،  بخاری ها،  مانند  دارد؛  وجود  ساختمان  کردن 

مطبوع و امثال آنها که به وسیله آنها فرایند گرمایش انجام می گیرد. 
سیستم سرمایشی: به فرایند کاهش دما، سرمایش می گویند. دستگاه های گوناگونی برای تولید سرمایش 

در ساختمان ها وجود دارند که متداول ترین آنها کولر آبی، کولر گازی و دستگاه تهویه مطبوع هستند. 

شکل 2ـ ساختمان با سیستم سرمایش و گرمایش متمرکز

روش ایمن در تأمین گرمایش و سرمایش ساختمان

یکی از روش های ایمن در تأمین گرمایش و سرمایش در یک ساختمان استفاده از سیستم های تهویه مطبوع 
است. تهویه مطبوع به سیستمی گفته می شود که بتواند سه فاکتور رطوبت،  دما و سرعت جریان هوا را کنترل 
کند. به صورت کلی تمام سیستم های تهویه مطبوع بر یک سیال استوارند که گرما و سرما را به محل موردنظر 

منتقل می کنند. 

جست و جو 
فعالیت 2: در گروه های کالسی، باتوجه به شکل٢ در مورد مزایای سیستم سرمایشی و گرمایشی متمرکز کنید

در ساختمان ها، از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.
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ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 3ـ حادثه آتش سوزی در مهدکودک

مهم ترین دالیل کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی در مراکز پیش از دبستان شامل موارد زیر است:
1 تنظیم شرایط محیطی فضاهای آموزشی )نور، صدا، دما و رطوبت( از مهم ترین اصول آموزش و پرورش 

صحیح است.
2 در شرایط حرارتی و رطوبتی مناسب کودکان و دانش آموزان با کارایی و دقت بیشتری فعالیت می کنند و 

دیرتر خسته می شوند.
3 یکی از عوامل تأمین آسایش فیزیکی کودکان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی است.

٤ به پیشگیری از خطرات جانی و مالی کودکان در مراکز پیش از دبستان کمک می کند.

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

دهید. ارائه  کالس 
1 حوادث احتمالی در رابطه با وسایل گرمایشی و سرمایشی در مهدکودک

2  اهمیت رعایت ایمنی وسایل گرمایشی و سرمایشی

آشنایی همه افراد با خطرات ناشی از استفاده نادرست از این وسایل و چگونگی پیشگیری از حوادث، 
ضروری است.

نکته

 خطرات احتمالی سیستم گرمایشی و سرمایشی 
استفاده نادرست و رعایت نکردن اصول ایمنی در کاربرد وسایل گرمایشی و سرمایشی هر ساله باعث آمار قابل 

توجهی از حوادث در جامعه و در مراکز آموزشی است.
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شکل ٤ـ راه های اتالف انرژی

اتالف انرژی از سقف

15% ـ %10  

 اتالف انرژی
 از درز پنجره ها

  %10

اتالف انرژی از 
در و پنجره ها

   25% ـ %15 

 اتالف انرژی از 
جداره های خارجی

 ٤5% ـ %35

  اتالف انرژی از کف 
در تماس با خاک

%5  

 بروز حوادث مربوط به وسایل گرمایشی بیشتر مربوط به گازگرفتگی،  آتش سوزی و یا برق گرفتگی )در 
صورت استفاده از وسایل برقی( است.

نتیجۀ رعایت نکردن اصول  از وسایل گرمایشی و سرمایشی بیشتر در  ناشی   آتش سوزی و برق گرفتگی 
ایمنی در محل استقرار و نحوۀ  استفاده وسایل و نقص در سیم کشی و کلید  و پریز وسایل برقی است.

 پنکۀ  ایستاده در مهدکودک و مراکز پیش  از دبستان به دلیل خطرات ایمنی،  ممنوع است.

نکته

نکته

 بروز حوادث سرمایشی بیشتر مربوط به برق گرفتگی و آتش سوزی است.

روش های صرفه جویی انرژی

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

جست و جو 
فعالیت ٤:   با توجه به تصویر باال، در گروه های کالسی،  در مورد روش های صرفه جویی انرژی در منابع کنید

علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.
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٦ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی را کنترل کند.

ایمنی سیستم های گرمایشی

به تصاویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 5ـ وسایل گرمایشی ایمن و ناایمن در فضاهای آموزشی 

همان طور که اشاره شد،  با رعایت اصول ایمنی می توان از حوادث مربوط به وسایل گرمایشی پیشگیری نمود. 
یا پکیج شوفاژ دیواری و غیره شامل  مانند بخاری ها، شومینه،  احتراق درون ساختمان  ایمنی منبع  اصول 

موارد زیر است:

 نکات ایمنی دودکش ها 
بیشترین دلیل بروز گازگرفتگی که 70 تا 80 درصد آن را شامل می شود، نقص در سیستم دودکش است. در 

این مورد به نکات زیر باید توجه شود:
باید  یا حرارت مرکزی مانند شوفاژها  از دستگاه گرمایشی چه سیستم های مجزا و  بهره برداری  از  قبل   1

دودکش نظافت شود و از باز بودن مسیر دودکش از پشت بام تا وسیله مربوطه اطمینان حاصل شود.
2 دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید حداقل 80 سانتی متر از مرتفع ترین نقطۀ  ساختمان بلندتر 

باشند.
3 دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجهز به کالهک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و 

همچنین کوران هوا مصون باشند.
٤ دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید کاماًل محکم و مهار شده باشند تا در اثر باد و طوفان جدا 

نشوند و آسیب فیزیکی نبینند.

گفت      و  گو 
فعالیت 5: با توجه به تصاویر باال، در گروه های کالسی،  در مورد نکات ایمنی مرتبط با استفاده از وسایل کنید

گرمایشی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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5 قطر دودکش ها در ناحیه اتصال به وسیله گرمایشی و همچنین در فضای باز باید تا آنجا که ممکن است،  به 
صورت مستقیم و بدون پیچ و خم نصب شوند.

٦ اگر لوله دودکش بخاری سرد باشد،  دلیل آن خارج نشدن محصوالت احتراق و گازهای سّمی از دودکش است. 
در این صورت باید ضمن رفع نقص،  به طور موقت با باز کردن در یا پنجره،  تهویه مناسب  را در محیط ایجاد کنید.

 نکات ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی شوفاژ یا تهویه مرکزی 
نکات ایمنی در مراکز پیش از دبستانی که از شوفاژ یا تهویه مرکزی استفاده می کنند،  شامل موارد زیر است:

1 درهای اتاق تأسیسات باید فلزی و مناسب انتخاب و نصب گردد؛ به طوری که دو سوم قسمت پایینی برای 
ورود هوا به صورت مشّبک باشد.

2 اتاق تأسیسات باید در محوطه یا همکف و حداکثر در طبقه منفی یک ساختمان در محل ایمنی به دور از 
کالس های آموزشی و سالن های اجتماعات در نظر گرفته شود و در ورودی آن از طریق محوطه باشد و هیچ 

روزنه ای به داخل راهرو نداشته باشند.
3 در صورت نیاز به نگهداری مایعات قابل اشتعال از قبیل گازوئیل،  نفت و مانند آنها باید هر مخزن خارج از 
ساختمان و به دور از مواد قابل اشتعال و منابع حرارتی،  در مکانی مناسب و خارج از ساختمان به صورت مدفون 

در زمین یا محصور شده به وسیله دیوار در ظروف فلزی درب دار و به اندازه میزان مصرفی نگهداری شود.

 نکات ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی برقی 
نکات ایمنی وسایل گرمایش برقی مانند بخاری یا شومینه برقی، شامل موارد زیر است:

1 در زمان خرید، به استاندارد بودن وسایل گرمایشی برقی و نوع آن توجه شود.
2 از استقرار وسایل گرمایشی برقی در مجاورت پرده،  مبلمان، البسه، تختخواب و دیگر وسایل قابل اشتعال 

اکیداً خودداری شود.
3 در فواصل زمانی مناسب،  دو شاخه و سیم برق وسایل گرمایشی از جهت پارگی و لهیدگی روکش،  کنترل 

و بررسی گردد.
٤ محل استقرار بخاری برقی،  با ثبات و محکم باشد تا احتمال واژگون شدن آن نرود و از دسترس کودکان 

دور باشد.
5 بهتر است برای تأمین نیروی برق این وسایل از پریز جداگانه استفاده شود، زیرا استفاده از سه راهی و مانند 

آن، غیر اصولی و ناایمن است.
٦ عیب یابی و تعمیر وسایل برقی از جمله دستگاه های گرمایشی به افراد مجرب و متخصص سپرده شود.

این گونه وسایل از  7 در هنگام ترک ساختمان و تعطیلی مراکز پیش از دبستان،  فراموش نشود که حتماً 
پریز برق جدا شوند.

 تجهیزات آتش نشانی 
نکات ایمنی استفاده از تجهیزات آتش نشانی درمراکز پیش از دبستان شامل موارد زیر است:

1 در فضاهای آموزشی باید خاموش کننده های دستی پودر گاز 6 کیلویی و گاز کربنیک 4 کیلویی به تعداد 
الزم و با فاصله حداکثر هر 1٢ متر یک دستگاه،  نصب گردد. اگر ساختمان چندطبقه است،  در همه طبقات 
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باید کپسول آتش نشانی وجود داشته باشد.
2 آموزش مربیان و کودکان به منظور آمادگی در استفاده مناسب و اصولی از امکانات و تجهیزات ایمنی و 

نحوۀ  استفاده صحیح از وسایل گرمایشی در سطوح مختلف ضروری است.
3 ضروری است قبل از احداث،  تأسیس و بهره برداری از مراکز پیش از دبستان تأییدیۀ  ایمنی از آتش نشانی 

اخذ گردد.

ایمنی سیستم های سرمایشی

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل ٦ ـ وسایل سرمایشی ایمن در فضاهای آموزشی

وسایل سرمایشی مورد استفاده در ساختمان معموالً به کولرهای آبی و گازی محدود می شود. البته در مناطق 
خوش آب و هوا و یا با وضع اقتصادی ضعیف ممکن است از پنکه های سقفی و یا ایستاده نیز استفاده شود. 

در این مورد دو سری نکات قابل توجه است:
 نکات ایمنی مربوط به برق وسایل در ساختمان

 نکات ایمنی مربوط به سرویس دستگاه

 نکات ایمنی در صورت استفاده از کولر یا پنکه 
1 مواقعی که کولر سرمای الزم را ایجاد نمی کند،  پیش از هر گونه اقدام و یا برداشتن درب های کولر برای 

اطمینان بیشتر،  بدنه کولر با فازمتر امتحان شود.
2 هنگام سرویس کولر برای استفاده مجدد،  حتماً کولر خاموش باشد.

گفت      و  گو 
فعالیت ٦: با توجه به تصویر باال،  در گروه های کالسی در مورد نکات ایمنی مرتبط با وسایل سرمایشی کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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3 مسیر انشعاب سیم برق و سیم کشی را کنترل کنید تا از صحت آن مطمئن شوید.
٤ نصب و راه اندازی کولر باید توسط سرویس کار مجاز صورت گیرد و دفترچۀ  راهنمای کولر مطالعه شود.

5 سیم ارت منازل را به ترمینال سیم ارت کولر وصل کنید.
٦ وسایل سرمازا مثل کولر در سالن های مدرسه،  با ارتفاع و حفاظ مناسب نصب باشد. کنجکاوی کودکانه در 

بچه ها باعث می شود که نقص عضو و حوادث دیگری ایجاد گردد.
7 توجه شود،  سیم برق وسایل سرمایشی بر روی دیوار یا زمین به صورت آزاد نباشد.

8 پره های کولر یا پنکه در دسترس کودکان نباشند.
9 از ریختن آب توسط شیلنگ یا پارچ روی پوشال ها جداً خودداری کنید،  چون احتمال خطر برق گرفتگی 

و یا سوختن الکتروموتور وجود دارد.
10 کولر باید در محل بیرون از منزل مانند پشت بام و بالکن نصب شود، چرا که کولرهای آبی صددرصد با 

هوای بیرون کار می کنند و برای هوادهی بیشتر باید در سه وجه کولر فضای باز وجود داشته باشد.

CO  کمک های اولیه مربوط به خفگی با گاز

به تصویرزیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 7ـ نحوه کمک به فرد گازگرفته

گفت      و  گو 
فعالیت 7: با توجه به تصویر باال، در گروه های کالسی، در مورد کمک به فرد گازگرفته گفت وگو کنید کنید

و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

هنگام وقوع گازگرفتگی الزم است کمک های اولیه زیر را انجام دهید:
 اولین و مهم ترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن و سایر انواع گازگرفتگی 
شده، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد است؛ به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی 
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اتاق شود و در صورت امکان،  فرد گاز گرفته را به  وارد  باز کرد تا هوای تازه سریعاً  باید پنجره ها را  شده، 
فضای باز منتقل نمود و یا به پنجره نزدیک کرد. همچنین لباس تنگی که مانع رسیدن تنفس مناسب به فرد 

می شود،  به سرعت آزاد شود.
 سپس منبع نشت گاز را باید شناسایی و قطع کرد و سریعاً با اورژانس 115 تماس گرفت. در این شرایط 

باید به زنان باردار،  کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب دیده کمک شود.
 افرادی که به مصدومان کمک می کنند،  خود نیز در معرض گازگرفتگی قرار دارند. توصیه می شود بالفاصله 

دستمالی مرطوب جلوی دهان و بینی خود بگیرند،  تا دچار گازگرفتگی نشوند.
 تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گازگرفته داده نشود، چون به دلیل حالت تهوع احتمال 

خفگی بیشتر می شود.
 در مصدومان بی هوش خطر برگشت مواد به نای وجود دارد؛  به همین دلیل،  این افراد باید به پهلوی چپ 

خوابانده شوند.
 افراد مسموم با گاز سمی منوکسیدکربن نباید در محیط سرد نگهداری شوند. تجویز دارو یا احیای قلبی ـ 

ریوی در صورت ایست قلبی باید با توصیه پزشک انجام شود.

کمک های اولیه مربوط به آتش سوزی

آگاهی از عوامل ایجاد حریق،  چگونگی پیشگیری از آن و کمک به مصدومان مواردی است که دانستن آن 
برای همه افراد مفید و ضروری است. هنگام وقوع آتش سوزی الزم است کمک های اولیه زیر را انجام دهید:

1 آتش خیلی سریع انتشار می یابد؛  بنابراین باید بالفاصله با آتش نشانی و اورژانس تماس گرفته شود و تا 
آنجا که ممکن است،  اطالعات کاملی در مورد بروز حادثه ارائه شود.

2 سعی شود که افراد از ساختمان خارج شوند.
3 اطفای حریق با رعایت جوانب احتیاط صورت می گیرد.

٤ در صورتی که فرد مجهز به ماسک تنفسی نیست،  به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشود.

کاماًل  احتمالی،  و مصدومان  نجات جان خود  برای  آتش سوزی  با  رو به رو شدن  سرعت عمل،  هنگام 
است. حیاتی 

نکته

فردی که برای کمک وارد ساختمان در حال حریق می شود،  باید نکات زیر را رعایت نماید:
1 ابتدا مطمئن شود برای نجات مصدوم جان خود را به خطر نمی اندازد.

2 امدادگر طناب نجات را به کمر خود ببندد و آن را به دست یکی از حاضران بدهد.
3 امدادگر،  نشانه های قراردادی بین خود و کسی که طناب را به دست دارد، برقرار کند تا زمانی که عالمت 
داد، فرد را بیرون بکشد. بهترین روش این است که طناب را به صورت دائم در حالت کشیده نگه دارد و در 

هنگام خطر آن را شل کند تا امدادگر متوجه خطر شود و مصدوم را بیرون بکشد.
٤ بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی باعث محافظت امدادگران در برابر گاز یا دودهای سمی خواهد 

شد.
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رعایت  به  توجه  با  و  بگیرد  را  مصدوم  امدادگر،    5
تمام جنبه های ایمنی به سرعت به سمت در خروجی 
بکشد. لباس آتش گرفته مصدوم را باید با استفاده از 

پتو،  گلیم و یا کت خاموش کرد.
چسبیده،  مصدوم  پوست  به  سوخته  لباس  اگر   ٦

سعی نشود آن را جدا کنند.
7 اگر مصدوم هوشیار است، کاماًل از او مراقبت شود،  
داخل  اشیای  شدن  نیم سوز  اثر  بر  است  ممکن  زیرا 
اتاق،  گاز کربن منواکسید در هوای اتاق پراکنده شده 
تأثیر  به تدریج  بر هوشیاری مصدوم  امر  این  و  باشد 

می گذارد.
تنفس  بالفاصله  شده  قطع  مصدوم  تنفس  اگر   8
بیمارستان  به  مصنوعی شروع شود و سپس مصدوم 

انتقال یابد.
9 اگر فردی آتش گرفته است از الگوی توقف، انداختن 
روی زمین و چرخاندن استفاده شود. در صورت امکان 
قبل از اقدام به چرخاندن مصدوم،  در یک پارچه کلفت 

یا پتو پیچانده شود )شکل 8(.
10 از وحشت زده شدن،  دویدن یا بیرون رفتن مصدوم 
جلوگیری شود؛ زیرا هر گونه حرکت یا باد، مانند بادبزن 

به شعله دامن می زند.

شکل 8ـ الگوی کمک به فرد آتش گرفته

منبع: آتش نشانی فوالد خوزستان

فعالیت 8: فهرستی از موارد نقص ایمنی وسایل گرمایشی و سرمایشی در هنرستان خود تهیه کنید و 
راهکارهای برطرف کردن آنها را در گزارشی بنویسید و در کالس ارائه دهید.

گزارش دهید

در صورت امکان در پتویی نخی بپیچانید.

کبریت افقی آهسته تر می سوزد 
تا کبریتی که عمودی است.  

به عالوه در حالت ایستاده تنفس 
داخل  از  را  داغ شش ها  گازهای 

می سوزاند.
در بعضی شرایط حتی باید فرد را 

این کار باید تمرین شود مثاًل اگر دست ها در با زور به زمین انداخت.
بین بدن و زمین قرار بگیرند چرخش تماس 

خوبی با زمین به وجود نمی آید.

دست ها را باالی سر دراز کنید و چرخ 
بزنید تا شعله ها خاموش شوند.

1ـ بایستاگر لباس های شما آتش بگیرد چه می کنید؟

3ـ بچرخ2ـ بیافت

سه چیز را به خاطر بسپارید و به دیگران یاد بدهید. 1ـ بایست

2ـ بیافت

3ـ بچرخ

شعله  بدوید  اگر 
بدتر می شود.
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شکل 9ـ پوستر آموزشی ایمنی آتش سوزی

پوستر
فعالیت 9: در گروه های کالسی با توجه به تصویر باال،  یک پوستر آموزشی در رابطه با وسایل گرمایشی  تهیه کنید

و سرمایشی تهیه کنید و نمایشگاهی از آنها در کالس برگزار کنید.

فهرست
فعالیت 10: در گروه های کالسی در مورد: تهیه کنید

ـ استاندارد وسایل گرمایشی و سرمایشی از منابع علمی جست وجو کنید و براساس آن یک فهرست 
وارسی تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید.

ـ ایمنی سیستم وسایل گرمایشی و سرمایشی هنرستان خود را براساس فهرست وارسی،  بررسی کنید 
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

ضامن را بیرون بکشید

پایه آتش را هدف بگیرید

دسته را فشار دهید

دسته را به حالت جارویی حرکت دهید
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خود ارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر        مرحله: کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی محیط بسته 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

1
از خطرات احتمالی سیستم گرمایشی و سرمایشی  تا چه حد می توانید گزارشی 

محیط بسته تهیه کنید؟ 

تا چه حد می توانید ایمنی سیستم گرمایشی محیط بسته را کنترل کنید؟٢

تا چه حد می توانید ایمنی سیستم سرمایشی محیط بسته را کنترل کنید؟3

4
تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل ایمنی سیستم گرمایشی محیط بسته ارائه 

کنید؟

5
تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل ایمنی سیستم سرمایشی محیط بسته ارائه 

کنید؟

تمرین کنید

1 جدول زیر را کامل کنید.

خطرات احتمالی سیستم گرمایشی و سرمایشی در محیط بسته

سیستم گرمایشی

سیستم سرمایشی

2 برای کنترل ایمنی دودکش ها در مراکز پیش از دبستان یک فهرست وارسی تهیه کنید.
3 برای کنترل ایمنی تجهیزات آتش نشانی در مراکز پیش از دبستان یک فهرست وارسی تهیه کنید.

٤ برای کنترل ایمنی تجهیزات ایمنی سیستم های سرمایشی )پنکه یا کولر( در مراکز پیش از دبستان یک 
فهرست وارسی تهیه کنید.

5 در یک موقعیت شبیه سازی شده،  کمک های اولیه مربوط به کودکی که در یک مرکز پیش از  دبستان دچار 
گازگرفتگی شده است،  تمرین کنید.

٦ کمک های اولیه مربوط به کودکی که در یک مرکز پیش از دبستان دچار سوختگی شده است،  انجام دهید.
7 گزارشی از روش های صرفه جویی انرژی در هنرستان/ مرکز پیش از دبستان ارائه دهید.
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7ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی را توضیح 
دهد.

ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی

به تصویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل 1ـ کودکان و اسباب بازی

به  را  بیداری خود  بیشترین ساعات  آنها  که  به طوری  است؛  مهم  بسیار  کودکان  برای  اسباب بازی  و  بازی 
بازی و فعالیت می پردازند. کودکان زمان بازی را بسیار دوست دارند و این زمان را بر هر چیز دیگری ترجیح 
می دهند. بنابراین اسبا ب بازی باید از ایمنی و کیفیت الزم برخوردار باشد. به اعتقاد انجمن جهانی تعلیم و 
تربیت دوران کودکی، اگر اسباب بازی های کودکان به دقت انتخاب شوند،  موجب ارتقای کیفیت بازی و رشد 
کودک می گردند. اما انتخاب نادرست آنها موجب ایجاد خطرات برای کودکان و گاهی حوادث جبران ناپذیری 

برای آنها می شود.

گفت      و  گو 
فعالیت 1: با توجه به تصویر باال، در گروه های کالسی،  در مورد انواع اسباب بازی های ایمن و غیرایمن کنید

برای کودکان گفت وگو کنید، و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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تعریف وسایل بازی ایمن

به تصویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.

طبق تعریف،  اسباب بازی به هر محصول یا ماده ای که برای سرگرمی و یادگیری کودکان و نوجوانان زیر14سال 
توانایی های جسمی و فکری کودکان نقش مؤثری دارند.  طراحی شده است، گویند. اسباب بازی ها در رشد 
اما در صورتی که اسباب بازی نا ایمن باشد،  این وسیلۀ  دوست داشتنی به یک عامل خطرآفرین برای کودکان 

تبدیل می شود.

ضرورت و اهمیت کنترل ایمنی وسایل بازی و آموزشی کودکان

نگاه  دّقت  با  روبه رو  تصویر  به 
کنید.

شکل 2ـ اسباب بازی های غیرایمن

گفت      و  گو 
و کنید غیرایمن  اسباب بازی های  مورد  گروه های کالسی خود،  در  در  باال،  تصویر  به  توجه  با  فعالیت 2:  

ضرورت ایمنی اسباب بازی ها گفت وگو کنید.

شکل 3ـ اسباب بازی نا  ایمن
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اسباب بازی  ایمن: اسباب بازی است که در صورت استفادۀ درست، خطری برای گروه سنی استفاده کننده 
از آن ایجاد نکند. بنابراین اسباب بازی که از نظر شکل، اندازه، محیط یا سطح خارجی و فاصلۀ بین اجزای 
تشکیل دهندۀ آن متناسب با گروه سنی خاص بر اساس استاندارد ساخته شده باشد، یک اسباب بازی ایمن 

است.
آمار سازمان جهانی بهداشت نشان دهندۀ  سهم قابل توجه حوادث ناشی از اسباب بازی در مرگ یا صدمه کودکان 
است. از این رو توجه به ایمنی اسباب بازی برای بزرگ ترها،  چه والدین کودکان و چه مربیان مهدکودک ها، 

باید در سرلوحه کارها قرار گیرد.
مهم ترین دالیل کنترل ایمنی وسایل بازی و آموزشی کودکان پیش گیری از بروز موارد زیر است:

 آسیب به کودکان به واسطه پارگی های ایجاد شده توسط لبه های تیز اسباب بازی
 خفگی در نتیجه بلعیدن قسمت های کوچک اسباب بازی

 آسیب های مکانیکی مانند افت شنوایی ناشی از سر و صدای زیاد
 زخم های عمیق ناشی از اجسام پرتاب شونده

 خفگی و سوختگی بر اثر اسباب بازی های قابل اشتعال
 نقص عضو یا مرگ کودکان

آنچه مسلم است،  رخداد حوادث برای کودکان،  عالوه بر زندگی کودک،  خانواده و جامعۀ اطراف او را تحت تأثیر 
قرار می دهد. این حوادث،  چه منجر به مرگ باشد و چه نقص عضو، در بیشتر موارد،  زندگی کودک و خانواده 

را از روند طبیعی خارج می سازد.
ویژگی های ساختاری اسباب بازی ها

ویژگی های ساختاری اسباب بازی ها شامل شکل،   اندازه، محیط یا سطح خارجی،  فاصلۀ   اجزا   و  حتی رنگ هستند. 
این ویژگی های ساختاری، تعیین کنندۀ بی خطر بودن اسباب بازی برای کودکان هستند )نمودار 1(.

گفت      و  گو 
فعالیت 3:  با توجه به شکل3، در گروه های کالسی،  در مورد خطرات بازی با اسباب بازی غیراستاندارد کنید

گفت وگو کنید و نتیجه را ارائه دهید.

 محیط

 رنگ

اندازه

 جنس 

شکل 

فاصلۀ اجزا

ویژگی های ساختاری 
اسباب بازی ها

  نمودار 1ـ ویژگی های ساختاری اسباب بازی ها



198

خطرات وسایل بازی غیراستاندارد

به شکل روبه رو با دّقت نگاه کنید.

شکل ٤ـ بازی با کیسه پالستیکی

گفت      و  گو 
پالستیکی کنید با کیسه  بازی  مورد خطرات  در  در گروه های کالسی،  باال،  تصویر  به  توجه  فعالیت ٤:  با 

گفت وگو کنید و فهرستی از اسباب بازی های خطرآفرین در کالس ارائه دهید.

خفگی و زمین خوردن ناشی از 
بازی با اسباب بازی ها، شایع ترین 
دالیل آسیب، جراحت و مرگ و 
اسباب بازی های  به  مربوط  میر 
خطرنـاک اسـت. اسبـاب بـازی 
غیراستاندارد می تواند سالمتی 
بیندازد.  مخاطره  به  را  کودک 
مهم ترین حوادث ناشی از بازی 
با  اسباب بازی های غیراستاندارد 
در نمودار ٢ نمایش داده شده 

نمودار 2ـ خطرات اسباب بازی های غیراستاندارداست:

مسمومیت

 آسیب به 
اندام های حسی

 آسیب به 
سالمت روانی  خفگی

سوختگی

شکستگی

بریدگی

خطرات اسباب بازی  
غیراستاندارد
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 1. بریدگی: 
اسباب بازی های زیر باعث بریدگی می شوند:

 اسباب بازی های کشیدنی: نخ یا ریسمان این اسباب بازی ها که گره دارند و قطر آنها از 1/5 میلی متر 
کمتر باشد.

 اسباب بازی های مستهلک شده: شکستگی و لبه های تیز و برنده این اسباب بازی ها باعث ایجاد بریدگی 
هستند.

 اسباب بازی های پیچ و مهره ای: قسمت های تیز و برنده که بیرون زده شده اند،  ایجاد بریدگی می کنند.
 اسباب بازی های چوبی: اگر سطح چوب کاماًل صاف و صیقلی نباشد،  تراشۀ  چوب می تواند ایجاد بریدگی 

کند.
 اسباب بازی های پالستیکی: از جنس مواد شکننده،  با کمترین ضربه شکسته شده و با ایجاد لبه های تیز 

و برنده،  سالمتی کودک را به خطر می اندازند.

 2. سوختگی:
 اسباب بازی هایی که به نوعی از یک منبع حرارتی استفاده می کنند،  ممکن است باعث سوختگی و صدمه 

به کودک شوند. 
 اسباب بازی های الکتریکی نباید با برق ٢٢0 ولت کار کنند و در صورت استفاده از کاهنده و تبدیل کننده 
ولتاژ،  این قسمت باید بیرون اسباب بازی باشد. این وسایل ممکن است عالوه بر برق گرفتگی موجب سوختگی 

نیز شوند.

 3. شکستگی:
 اسباب بازی هایی که بعد از بازی کودک به صورت پراکنده در روی زمین باقی مانده  و جمع نمی شوند، ممکن 
است باعث زمین خوردن کودک یا اطرافیان او شوند و در نهایت آسیب دیدگی و شکستگی را به دنبال داشته باشد.

 ٤. مسمومیت:
 بعضی از وسایل بازی که دارای جنس و رنگ های غیراستاندارد و نامناسب هستند، ممکن است کودک را 

از طریق به دهان بردن دست آلوده به رنگ و یا خود اسباب بازی، دچار مسمومیت نمایند.
 وسایل بازی که دارای باتری هستند و باتری مدت زیادی در وسیله مانده باشد به دلیل سولفاته شدن باتری 

و خروج مواد سمی باتری، ممکن است موجب مسمومیت کودک شوند.

 5. خفگی:
 کیسه های پالستیکی موجود در بسته بندی اسباب بازی را 
نباید در دسترس کودکان قرار داد، چون ممکن است آن را به 

سر و صورت خود بکشند و خفه شوند.
اسباب بازی های  یا  و  اسباب  بازی ها  جداشونده  ریز  اجزای   
کوچک ممکن است موجب خفگی کودکانی شوند که آنها را به 

دهان فرو می برند. )شکل 5(
شکل 5 ـ عالمت اخطار بر روی اسباب بازی

خطر بلعیدن قطعات کوچک
استفاده برای کودکان زیر 3 سال 

ممنوع است.
CHOKING HAZARD.Smaill  parts
N01 for children under 3 years

تـــوجـــه
WARNING
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 بند و ریسمان در اسباب بازی ها نیز از اجزای مخاطره آمیز اسباب بازی به خصوص در کودکان کوچک تر 
است.

 ٦. آسیب به اندام های حسی:
 اسباب بازی هایی که صداهای بلند و گوش خراش دارند،  می توانند به شنوایی کودک آسیب برسانند. به طور 

مثال به صدا درآوردن تفنگ در نزدیک گوش کودک به پرده گوش آسیب جدی می رساند.
 اسباب بازی های پرتابی می توانند باعث آسیب به چشم کودک شوند.

نکته: خفگی عامل ایجاد یک سوم از این قبیل مرگ و میرها است و اکثراً به دلیل گیر کردن توپ و بادکنک 
در مجرای تنفسی ایجاد می شود. کودکان زیر 4 سال،  بیش از سایرین در معرض خطر خفگی قرار دارند؛  چرا 

که تمایل بیشتری دارند تا اشیا به خصوص اسباب بازی ها را در دهان خود وارد نمایند.

 7. آسیب به سالمت روانی کودکان:
 اسباب بازی های خشونت آمیز ازجمله انواع تفنگ،  تانک،  مسلسل،  شمشیر و غیره رفتارهای خشونت آمیز را 

در کودکان تقویت می کند و به سالمت روانی و روابط اجتماعی آنها با کودکان دیگر آسیب می رساند.

8ـ٤ـ هدف توانمندسازی: ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی را کنترل 
کند.

استانداردهای ایمنی اسباب بازی در مراکز پیش از دبستان

با توجه به اهمیت اسباب بازی  در زندگی کودکان و خطراتی که یک وسیله اسباب بازی غیرایمن ممکن است 
برای سالمتی کودک ایجاد کند،  در تمام کشورها استانداردهایی برای اسباب بازی ایمن وجود دارد. دو نوع 

استاندارد در حوزه اسباب بازی تعریف شده است:
1 استاندارد مشخصات فیزیکی اسباب بازی ها: مانند نداشتن لبه و نوک تیز، سایز اسباب بازی و سایز 

قطعات جداشونده و شکستنی بودن آنها
2 استاندارد ویژگی ها و خواص شیمیایی اسباب بازی ها: مانند رنگ، جنس، مواد ترکیبی

جست و جو 
فعالیت 5: در گروه های کالسی خود در مورد استانداردهای ایمنی اسباب بازی کودک از منابع علمی کنید

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

نکات ایمنی مهم در مورد اسباب بازی

هر چند ضرب دیدگی،  کبودی و خراشیدگی بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر از بازی  یک کودک ماجراجو است، اما 
نظارت برکودک و نیز انتخاب اسباب بازی ها و تجهیزات ایمن برای آنها،  می تواند این خطرات را به حداقل برساند.
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مهم ترین نکات ایمنی در اسباب بازی ها شامل موارد زیر است:
 اسباب بازی ها مانند توپ های کوچک، تیله ها، مهره های منچ و تاس باید از نقطه نظر خطر وجود قطعات 

کوچک و ایجاد خفگی مورد ارزیابی قرار گیرند.
 چشم ها و اجزای صورت عروسک یا حیوانات باید به اسباب بازی به خوبی چسبیده یا دوخته شده باشند،  

چون ممکن است کودک آن را با ناخن یا دندان کنده و باعث خفگی او شود.
 وجود بند و ریسمان در اسباب بازی می تواند موجب خفگی کودک شود؛ چون کودکان عالقه دارند بندها 
کیسه های  یا  کیف  درون  به  خود  سر  کردن  وارد  از  همچنین  اندازند.  خود  گردن  دور  به  را  ریسمان ها  و 
اسباب بازی لذت می برند؛ لذا استاندارد اسباب بازی وجود بند و ریسمان را برای کیف ها یا کیسه اسباب بازی 
با قطر دهانه بیش از 36 سانتی متر ممنوع کرده است و همچنین وجود بند و ریسمان با طول بیش از ٢٢ 

سانتی متر را برای اسباب بازی هایی که برای کودکان زیر سه سال در نظرگرفته شده است،  جایز نمی داند.
 بادکنک ها در اثر بلعیده شدن و یا ترکیدن در حین باد شدن، ممکن است مجرای تنفسی را مسدود کند و 
در اندک زمانی منجر به مرگ کودک شود. بر این اساس،  استاندارد اسباب بازی عالوه برتعیین حداقل ضخامت 
پوسته بادکنک،  درج اطالعات و هشدارهایی را روی بسته بندی بادکنک الزامی دانسته است. بنابراین بادکنک 

باید تحت نظارت بزرگساالن استفاده شود.
 به منظور کاهش خفگی از قرار دادن عروسک های پر شده در تخت نوزادان پرهیز شود. همچنین بافت 

پارچه عروسک های پرشده نباید در حدی درشت باشد که مواد پرکننده از آن بیرون بیاید.
 اسباب بازی های پرتابی ممکن است باعث آسیب های چشمی و از جمله نابینایی کودک شود. توجه به این 
نکته بسیار حائز اهمیت است. استاندارد اسباب بازی وجود پرتابه ای که قطعه کوچک محسوب  شود،  جایز 
ندانسته است؛  زیرا پرتابه ای که از نوع قطعه کوچک  است،  خطر بروز آسیب های چشمی را افزایش می دهد.
 در بعضی از اسباب بازی ها ممکن است به دلیل تا شدن غیرمنتظره و ناگهانی اسباب بازی اعضای بدن 
کودک بین اجزای اسباب بازی گیر کند. مثاًل ممکن است در حالی که کودک برای نشستن روی کالسکه 
اسباب بازی یا رفتن داخل آن سعی می کند، دسته کالسکه جمع شود و گردن کودک را گیر بیندازد. بنابراین 
کالسکه های اسباب بازی باید تحمل وزن کودک را داشته باشند و در اثر وزن کودک فرو نریزند تا احتمال گیر 

کردن اندام کودک به حداقل برسد.
 در بعضی اسباب بازی ها ممکن است در اثر گیر کردن انگشت کودک در فضای پشت لوال، سوراخ های قابل 
دسترس،  فنرها و یا زنجیرها و تسمه های اسباب بازی، انگشت کودک له شود. از این رو بین قسمت های ثابت و 
متحرک اسباب بازی نباید حفره یا سوراخ به اندازه ای باشد که انگشت یا اعضای بدن کودک در آن گیر کند. عالوه 

بر این،  مربی کودک باید در بازی با وسایلی مانند دوچرخه که دارای چنین لوالهایی هستند،  مراقب او باشد.
 در اسباب بازی های الکتریکی سوارشدنی،  سیم ها و اجزای الکتریکی نباید آزاد باشند تا در حین حرکت با 
اجزای متحرک درگیر نشوند. چنین اسباب بازی هایی نباید بیش از 8 کیلومتر بر ساعت،  سرعت داشته باشند.

 در اثر افتادن کودک روی برآمدگی های بعضی اسباب بازی ها مثل لوله های محافظ یا اجزای سخت آن مانند 
فرمان دوچرخه اسباب بازی،  ممکن است کودک صدمه ببیند. چنین قسمت های برآمده ای باید دارای محافظ باشند.

 برای جلوگیری از آتش سوزی،  اسباب بازی هایی که دارای باتری شارژی هستند؛ نباید در حین استفاده از 
اسباب بازی شارژ شوند. همچنین نباید از اسباب بازی برای شارژ کردن باتری های دیگر استفاده کرد.

 اسباب بازی هایی که کودک ممکن است آن را به دهان ببرد، مثل سازدهنی یا دندان گیر که در اثر بزاق 
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دهان یا عرق بدن، پوست یا دهان کودک را رنگی می کند،  باید از موارد استاندارد باشد،  چون باعث مسمومیت 
کودک می شود.

 اگر در ساخت اسباب بازی فنر به کار رفته است، باید در بدنۀ اسباب بازی جای داشته باشد؛ به طوری که 
اگر از جای خود در رفت،  به دست و صورت کودک آسیب نرساند.

 موارد ایمنی اسباب بازی کودکان برای گروه سنی مختلف با یکدیگر متفاوت است.
کودکان زیر سه سال بنا بر مقتضیات این گروه سنی،  اجسام را درون دهان قرار می دهند و ممکن است 
در اثر وجود قطعات کوچک در اسباب بازی و یا ایجاد قطعه کوچک در طول استفاده از آن، دچار انسداد 

مجرای تنفس شوند و جان خود را از دست بدهند.

نکته

کمک های اولیه مربوط به خفگی

استفاده از لقمه های غذایی بزرگ و جامد یا اسباب بازی ریز و کوچک، لغزیدن زیر آب داخل وان حمام یا 
استخر و یا گیر کردن داخل طناب کشی یا نوارهای پرده می تواند باعث خفگی کودک شود. کمک به موقع به 

کودک موجب نجات او می شود.
کمک های اولیه، در خفگی ها1 شامل موارد زیر است:
 خارج کردن جسم خارجی از دهان و راه تنفسی

 برقراری تنفس

1ـ به کتاب فصل 5 مراقبت از سالمت کودک مراجعه شود. 

فهرست
فعالیت ٦: در گروه های کالسی در مورد نکات ایمنی انواع اسباب بازی ها فهرست وارسی تهیه کنید و  تهیه کنید

آن را در بازدید از مهدکودک به کار برید. نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 7: در گروه های کالسی،  روش های کمک های اولیه در خفگی کودکان در گروه های سنی مختلف 
را روی ماکت تمرین کنید.

تمرین     کنید

جست و جو 
فعالیت 8: در گروه های کالسی،  در مورد انواع آسیب های مربوط به اسباب بازی ها و کمک های اولیه مربوط کنید

به آن از منابع معتبر علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت روزنامه دیواری ارائه دهید.
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فصل چهارم: کنترل ایمنی محیط بسته

خود ارزیابی

واحد یادگیری: کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر       مرحله:کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل ایمنی محیط بسته 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 خطرات وسایل بازی غیراستاندارد در یک مرکز پیش از دبستان 1
تهیه کنید؟

تا چه حد می توانید کمک های اولیۀ  مربوط به خفگی کودک را در یک مرکز پیش از دبستان ٢
انجام دهید؟

را 3 بسته  بازی در محیط  و  آموزشی  تجهیزات  و  ایمنی وسایل  تا چه حد می توانید 
کنید؟ کنترل 

تا چه حد می توانید گزارشی از کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی در 4
محیط بسته تهیه کنید؟

تمرین کنید

1 یک اسباب بازی مربوط به کودک زیر سه سال را مشاهده کنید و فهرستی از ویژگی های آن ارائه دهید.
2 با توجه به نوع اسباب بازی غیر استاندارد نوع حادثۀ ایجاد شده برای کودک را مشخص کنید.

خطرات بازی با اسباب بازی غیراستاندارد

آسیب/ حادثهاسباب بازی

مستهلک شده

پیچ و مهره ای

الکتریکی

کیسه های پالستیکی

صدادار با صداهای بلند و گوش خراش

3 یک فهرست وارسی در مورد ایمنی اسباب بازی کودکان تهیه کنید.
٤ ارائه کمک های اولیه را به کودکی که در یک مهدکودک هنگام بازی با اسباب بازی غیراستاندارد دچار 

خفگی شده است، تمرین کنید.
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ارزشیابی شایستگی کنترل ایمنی محیط بسته با همکاری مدیر

شرح کار:
تهیه فهرست وارسی از ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن

تهیه فهرست وارسی از ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان،  بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن
تهیه فهرست وارسی از ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن

تهیه فهرست وارسی از ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
الگوی تهیه فهرست وارسی مناسب: 

1ـ موضوع آن مشخص باشد                     ٢ـ 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 ایمنی محیط بسته در مراکز پیش از دبستان بر اساس منابع علمی و آموزشی معتبر، آیین نامه ها و استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور  

شاخص ها:
کنترل ایمنی فضاهای فیزیکی محیط بسته )نور، حفاظ ها و پنجره ها،  کف ساختمان، محل قرار گرفتن کلید و پریز، رنگ، پله ها و نرده های پله ها،  کف پوش ها و...(

کنترل ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان )کلیدها، پریزها، سیم های رابط و ...(
کنترل ایمنی گرمایشی و سرمایشی )شوفاژ و بخاری(

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی )جنس، اندازه، تناسب آن با سن و ...(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کنترل ایمنی محیط بسته مراکز پیش ازدبستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون 

زمان: 40 دقیقه 
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های سازمان بهزیستی 

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

٢کنترل ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته1

1کنترل ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان٢

1کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی3

٢کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی4

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

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

بهداشت: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط
توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی

نگرش: اهمیت دادن به رعایت موارد ایمنی در محیط ـ احترام به محیط زیست

٢

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.
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فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت ...

فصل 5
کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و  اوقات 
فراغت کودک 

تنظیم اوقات فراغت به تقویت اعتماد به نفس،  قدرت تصمیم گیری و استقالل کودکان کمک می کند.
کد واحد یادگیری 5: 5311020592
زمان: ٦0 ساعت = نظری 2٤ ساعت + عملی 3٦ ساعت
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استاندارد  عملکرد 
کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک از طریق تنظیم ساعات، کنترل بهداشتی 
و ایمنی مکان، وسایل و تجهیزات مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان بر اساس استانداردها و آیین نامه های 

بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور 

 شایستگی های فنی 

1 تنظیم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک
2 کنترل بهداشتی و ایمنی مکان خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

3 کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

 شایستگی های غیرفنی 
1 مسئولیت پذیری

2 مدیریت مواد و تجهیزات
3 یادگیری

٤ حل مسئله

واحد یادگیری 5 

کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک



207

فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت ...

1ـ5ـ هدف توانمندسازی: تنظیم برنامۀ خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک 
را توضیح دهد. 

 
خواب 

گفت      و  گو 
فعالیت 1: درگروه های کالسی، در مورد نقش خواب در سالمت کودک گفت وگو کنید و نتیجه را در کنید

کالس ارائه دهید.

خواب یکی از نیازهای طبیعی کودکان است که در سالمت جسمی و روانی آنها نقش مؤثری دارد. خواب مانند 
تغذیه و سایر نیازهای اساسی بخشی از روند رشد کودکان را تشکیل می دهد.

تعریف: خواب عبارت است از کاهش هوشیاری، کاهش نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام 
عضالت ارادی، به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر می کند. 

 مراحل خواب 
خواب دارای چهار مرحله است:

مرحله 1: این مرحله شروع چرخه خواب است و مرحله نسبتاً سبک و خفیفی از خواب است. مرحله ١ را 
می توان دورۀ بین بیداری و خواب در نظر گرفت. این مرحله از خواب تنها مدت کوتاهی به طول می انجامد 
ـ  5 دقیقه( اگر کسی را در این مرحله از خواب بیدار کنید، ممکن است بگوید که واقعاً خواب نبوده  )حدود ١0  

است.
مرحله 2: این مرحله حدود 20 دقیقه طول می کشد. در این مرحله دمای بدن شروع به کاهش و ضربان 

قلب شروع به کند شدن می کند.
مرحله 3: در طول این مرحله، افراد کمتر واکنش نشان می دهند و ممکن است به سر و صدا و فعالیت در 
محیط پاسخ ندهند. این مرحله همچنین به صورت یک دورۀ گذار بین خواب سبک و خواب بسیار عمیق 

عمل می کند. خیس کردن رختخواب و راه رفتن در خواب به احتمال زیاد در انتهای این مرحله رخ می دهد.
و سایر دستگاه های  این مرحله مغز  بیشتر خواب دیدن درطول مرحله چهارم رخ می دهد. در  مرحله ٤: 
بدن فعال تر می شوند، عضالت شل تر و آرام تر می گردند. در این مرحله به خاطر افزایش فعالیت مغز پدیده 

خواب دیدن رخ می دهد اما عضالت ارادی فلج می شوند.
به این ترتیب وقتی به صبح نزدیک می شویم، فکر می کنیم صبح رؤیاهای بیشتری می بینیم و البته چون به 

وقت بیدار شدن نزدیک تر است، آنها را هم اغلب بهتر به یاد می آوریم )شکل١(.
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انواع خواب کودکان

خواب کودکان شامل خواب شبانه و روزانه می شود:

 الف( خواب شبانه 
خواب اصلی کودکان خواب شبانه است که با توجه به ضرورت و اهمیت آن باید والدین را با میزان، برنامه ریزی، 
روش ها و مشکالت خواب کودکان آگاه نمود. خواب شبانه کودکان حدود ١0 ساعت است که اگر از اوایل شب 

آغاز شود، تأثیرات کیفی بیشتری بر سالمت جسم و روان کودک دارد.

 ب( خواب روزانه کودکان 
خواب روزانه کودکان در مهد کودک معموالً مورد نیاز کودکان زیر ٤ سال است. کودکان باالی ٤ سال در 
مهد کودک معموالً به خواب روزانه نیاز ندارند، اما از آنجا که خوابیدن یا نخوابیدن اجباری نیست، اگر کودکان 

باالی ٤ سال تمایل به خواب داشتند، مانع آن نباید شد.

شکل 1ـ خواب کودک

اهمیت و ضرورت خواب )روزانه / شبانه(

خواب به دالیل زیر برای کودکان اهمیت دارد:
1 خواب برای سالمت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضالنی ـ اسکلتی انسان ها اهمیت دارد.

2 سلول های مختلف بدن را ترمیم می کند و موجب سالمت جسمی می گردد.
3 با توجه به درهم تنیدگی جسم و روان، با کمک به سالمت جسمی، باعث سالمت روان می گردد و آرامش 

و شادی کودکان را تأمین می کند.
با اثرگذاری بر مغز، رشد شناختی و عاطفی  ٤ بر همه جنبه های رشد کودکان تأثیرگذار است و به ویژه 

کودکان را تقویت می کند.
5 خواب روزانه به تنظیم خواب شبانه کودکان کمک می کند. 
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گفت      و  گو 
فعالیت2: در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

الف( آیا همۀ کودکان در سن های مختلف به یک اندازه به خواب نیاز دارند؟
ب( کدام گروه سنی کودکان به خواب روزانه نیاز دارد؟ )ذکر دالیل(
ج( کدام گروه سنی کودکان به خواب روزانه نیاز ندارد؟ )ذکر دالیل(

 مدت زمان خواب 
مدت زمان خوابیدن عمدتاً بستگی به سن فرد دارد:

 نوزادان روزانه حدود هفده ساعت می خوابند.
 کودکان بزرگ تر تنها به نه یا ده ساعت خواب شبانه نیاز دارند.

 اغلب افراد بالغ نیازمند هفت یا هشت ساعت خواب شبانه هستند.
 مدت زمان بیداری در شخص بالغ، معادل چهار برابر مدت زمان بیداری یک کودک است. نوزاد، به طور 

متوسط در ازای هریک ساعت بیداری، دو ساعت را در خواب می گذراند. )جدول ١(

جدول 1ـ ساعات خواب مورد نیاز برحسب سن

ساعت خواب در طول 2٤ ساعتسن

١0/5 تا ١8تولد تا 2 ماهگی

١٤ تا 2١5ماهگی تا ١2 ماهگی

١3 تا ١2١5 ماهگی تا ١8 ماهگی

١2 تا ١8١٤ ماهگی تا 3 سالگی

١١ تا 3١3 سالگی تا 5 سالگی

9 تا 5١١ سالگی تا ١2 سالگی

8 تا ١0نوجوانی

7 تا 9بزرگسالی

راهکارهای مناسب برای خواب روزانه کودکان در مهد کودک 

برای خواب آرام کودکان از نکات زیر می توان استفاده کرد:
1 استفاده از مکان مناسب برای خواب کودکان از نظر روشنایی، گرما، سرما، تهویه مناسب و غیره.

2 استفاده از وسایل بهداشتی و ایمن برای خواب کودکان شامل تخت، تشک، مالفه، بالش، پرده، تزئینات 
و غیره.

3 قصه گویی برای کودکان با استفاده از قصه های کوتاه، شاد و مناسب با سن کودکان.
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شکل 2ـ کودکان در حال استراحت

یک  گروه  هر  کودکان،  خواب  برای  مناسب  روش های  به  توجه  با  کالسی،  گروه های  در   :3 فعالیت 
فهرست از موارد زیر تهیه نماید و در کالس ارائه دهد:

الف( الالیی های مناسب
ب( موسیقی بدون کالم مناسب

ج( کتاب های قصه مناسب خواب کودکان

تمرین     کنید

استراحت کودکان 

گفت      و  گو 
فعالیت ٤: در گروه های کالسی در مورد تفاوت استراحت و خواب گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.

تعریف استراحت: ایجاد موقعیتی که در آن کودکان احساس آرامش، آزادی، راحتی و رفع خستگی کنند. 
کودکان در مراکز پیش از دبستان نیاز به زمان هایی دارند که براساس عالقه و انتخاب خود از آن استفاده 

کنند. استراحت کافی به شاداب بودن و فراگیری بیشتر کودکان کمک می کند )شکل2(.

٤ استفاده از موسیقی مالیم و مناسب هنگام خواب کودکان.
5 استفاده از الالیی های مناسب هنگام خواب کودکان.

٦ پرهیز از هر نوع خشونت و اجبار کودکان به خوابیدن.
٧ استفاده از عروسک ها و حیوانات پارچه ای نرم غیرپرزدار، روسری مادر برای کودکانی که مشکالت خاص 

مانند وابستگی، ترس، اضطراب و غیره دارند.
٨ پرهیز از اجرای برنامه خواب روزانه در روزهای اول ورود کودکان به مهد کودک به ویژه برای کودکان تازه  وارد.
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 اهمیت و ضرورت استراحت کودکان 
استراحت به دالیل زیر برای کودکان فایده دارد:

1 خستگی روزانه کودکان را برطرف می کند.
2 انرژی الزم را برای فعالیت های بعدی آنها فراهم می کند.

3 به سالمت جسمی  و روانی آنها کمک می کند.
٤ از بد خلقی و بهانه گیری آنها )که معموالً در اثر خستگی است( پیشگیری می کند.

5 به آنها فرصت می دهد تا با انتخاب آزادانه خود از روش های مختلف استراحت استفاده کنند. 

اوقات فراغت 

فعالیت 5: در گروه های کالسی فهرستی از فواید استراحت برای کودکان با استفاده از منابع علمی در 
مراکز پیش از دبستان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت ٦: در گروه های کالسی در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود گفت و گو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید.

تعریف: فراغت در لغت به معنی آسودگی و آسایش است. اوقات فراغت زمانی است که کودک آزادانه به انجام 
فعالیت های مورد عالقه خود بپردازد.

تنظیم زمان و فراهم کردن اوقات فراغت برای کودکان به عهدۀ بزرگساالن است. 

 ضرورت و اهمّیت اوقات فراغت کودکان 
اوقات فراغت کودکان به دالیل زیر اهمیت دارد:

1 فراهم کردن فضایی مناسب برای سرگرمی آزاد کودکان: کودکان دوست دارند در فضایی مناسب، 
آزادانه به بازی و فعالیت های مختلف بپردازند. پس از انجام فعالیت های برنامه ریزی شده، این آزادی عمل 

برای کودکان لذت بخش و رضایت آمیز است.
آزادانه  کودکان  فراغت،  اوقات  در ساعات  بازی ها در کودکان:  نوع  انتخاب  و  2 تقویت تصمیم گیری 
سرگرمی های خود را انتخاب می کنند و از آنجا که برای انتخاب، نیاز به دقت و تفکر دارند، این توانایی ها در 

آنها تقویت می شود.
3 تقویت حق انتخاب کودک برای شرکت در فعالیت فردی یا گروهی: در اوقات فراغت، کودکان می توانند 
به صورت انفرادی یا گروهی فعالیت کنند و درنتیجه با هر دو روش آشنا می شوند. زیرا فعالیت های انفرادی یا 

گروهی هر کدام به دالیلی برای کودک ضرورت دارند )شکل3(.
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٤ یاری کودک به کودک: معموالً در انجام فعالیت های اوقات فراغت از آنجا که نظم کالسی وجود ندارد، 
کودکان بیشتر به هم کمک می کنند )شکل ٤(.

5 افزایش مهارت های خودیاری کودکان: در زمان اوقات فراغت کودکان آزادانه و مستقل عمل می کنند، 
درنتیجه مهارت های خودیاری١ آنها  افزایش می یابد )شکل 5(.

شکل 3ـ فعالیت های فردی و گروهی کودکان

شکل 5  ـ مهارت های خودیاری کودکان شکل ٤  ـ یاری کودک به کودک

١ـ مراجعه به فصل اول کتاب مراقبت از سالمت کودک
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 فواید اوقات فراغت
اوقات فراغت مناسب می تواند فایده های زیر را برای کودکان داشته باشد:

 خستگی کودکان را از انجام فعالیت های آموزشی روزانه برطرف می سازد.
 به دلیل آزادی در انتخاب سرگرمی ها، کودکان احساس آرامش و شادی می کنند.

 به تقویت اعتماد به نفس، تصمیم گیری و استقالل کودکان کمک می کند.
 توانمندی های کودکان را در انجام فعالیت ها بیشتر مشخص می کند.

 مقایسه کودکان با یکدیگر و رقابت بین آنها را از بین می برد.
 انگیزۀ یادگیری را در کودکان بیشتر می کند.

 تعامل و ارتباط بین کودکان به خصوص در فعالیت های گروهی را بهبود می بخشد.
 احساس مثبت و خوشایندی نسبت به محیط آموزشی )پیش از دبستان، دبستان و …( در کودکان ایجاد 

می شود.

فعالیت ٧: در گروه های کالسی با توجه به فایده های ذکر شده در باال فهرستی دیگر از فایده های اوقات 
فراغت برای کودکان را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

 موانع اوقات فراغت 
به  آنان  پرداختن  مانع  کودکان،  آموزش  عقب ماندن  بهانه  به  مربیان  از  برخی  گاه  کودک  مهدهای  در   
فعالیت های آزاد خالق می شوند و درنتیجه دلزدگی از محیط های آموزشی را از سال های اولیه کودکی در 

آنان ایجاد می کنند.
از فراغت خود   در مراکز آموزشی نیز کمبود امکانات و تعداد زیاد کودکان مانع بهره مندی درست آنان 

می شود.
 کمبود امکانات آموزشی، امکان دسترسی کودکان به فعالیت های اوقات فراغت را کاهش می دهد.

 متنوع نبودن فعالیت های اوقات فراغت چه در خانواده و چه در مراکز آموزشی، مشکل دیگری است که 
وجود دارد. تنوع برنامه های اوقات فراغت با توجه به تفاوت های کودکان، باعث بروز توانمندی های گوناگون 

در آنان می شود و رشد همه جانبه آنها را موجب می گردد.
 بسیاری از بزرگ ترها، اسباب بازی ها و فعالیت های مناسب برای گروه های سنی کودکان را نمی شناسند و 

برخورداری از اوقات فراغت، یکی از حقوق اساسی کودکان است. در ماده 3١ پیمان نامه حقوق کودک 
آرامش،  فراغت،  اوقات  برای داشتن  به حق کودک  است: دولت های عضو،  تأکید شده  اساس  این  بر 
پرداختن به بازی و فعالیت های تفریحی مناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و 
هنری احترام می گذارند و آن را اشاعه می دهند و فراهم  ساختن فرصت های برابر فعالیت های فرهنگی 

و هنری و تفریحی را تشویق می کنند.

نکته
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این امر باعث افزایش بازی ها و اسباب بازی های خشونت آمیز، نامناسب با سن و توان کودکان، رقابتی و غیره 
می شود که به رشد و سالمت آنان آسیب می رساند.

جست و جو 
فعالیت ٨: در گروه های کالسی در مورد مشکالت خواب کودکان در مراکز پیش از دبستان در منابع کنید

علمی جست و جو کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

فعالیت 9: در گروه های کالسی با توجه به موارد تنظیم برنامه خواب روزانه کودکان در سنین مختلف در 
مهد کودک، برنامه هایی برای کودکان زیر دو سال و باالی دو سال طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

را  کودک  فراغت  اوقات  و  استراحت  خواب،  برنامه  توانمند سازی:  هدف  2ـ5ـ 
تنظیم کند. 

تنظیم برنامه خواب روزانه

برای تنظیم برنامه خواب روزانه کودکان الزم است به موارد زیر توجه شود:
1 خواب روزانه کودکان از نظر زمان و مدت به گونه ای باشد که خواب شبانه کودک را مختل نکند.

ساعت   ١ ١:30ـ  معموالً  سال  دو  باالی  کودکان  دارد.  ارتباط  آنها  سن  با  کودکان  روزانه  خواب  میزان   2
می خوابند. کودکان زیر دو سال خواب بیشتری دارند و نوزادان صبح ها هم خواب کوتاهی دارند.

3 زمان خواب کودکان نیم ساعت بعد از ناهار حدود ساعت ١3ـ١2 است. کودکان زیر دو سال معموالً صبح ها 
حدود یک ساعت یا کمتر می خوابند.

٤ در مورد خواب روزانه کودکان با والدین گفت و گو کنید و با خواب شبانه آنها هماهنگ سازید.
5 اگر کودکی با خواب روزانه، خواب شبانه اش مختل می شود، با استفاده از استراحت و اوقات فراغت کودکان 
در مهد کودک و راهنمایی والدین در مورد زمان و مدت مناسب خواب شبانه به حل مشکالت آنها کمک کنید.

٦ بچه ها را نباید آزاد بگذارید که هر ساعتی خواستند بخوابند و از آن طرف هر ساعتی دلشان خواست بیدار 
شوند. این کار نه تنها به آرامش کودک کمک نمی کند بلکه او را نا  امن می کند. 

 نشانه های نیاز کودک به خواب 
 برخی عالیم نشان می دهد که کودک به خواب نیاز دارد. بدون در نظرگرفتن سن، عالیم زیر بیانگر این است 

که کودک به خواب طی روز نیاز دارد:
 اگر واکنش وی نسبت به پیشنهاد شما مبنی بر خوابیدن مثبت است و به راحتی به خواب می رود یا کمی 

مقاومت نشان می دهد اما خوابش می برد.
 اگر صبح خوش خلق از خواب بیدار شود اما با گذر زمان بد ُخلق شود.

 اگر در طول اقامت روزانه در مهد، گریه و بهانه گیری می کند.
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شکل ٦  ـ کودک در حال استراحت

 عالیم خواب مانند خمیازه کشیدن، مالیدن چشم ها و غیره را نشان می دهد.
 اگر هنگام ظهر یا عصر دچار افت انرژی می شود.

گفت      و  گو 
فعالیت 10: در گروه های کالسی با توجه به تصویر باال، در مورد فعالیت های مناسب برای استراحت کنید

کودکان در مراکز پیش از دبستان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

روش های تدارک استراحت برای کودکان

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. 

فعالیت های قبل از خواب، باید آرام بخش و منظم باشد. در هفت روز هفته، ساعت خواب ظهر و شب 
را روی یک ساعت تنظیم کنید. یک برنامه منظم برای خواب شب و روز باعث ایجاد شادابی می شود. 
محیط گرم و راحتی ایجاد کنید. غذایی سالم را یک یا دو ساعت قبل ازخواب به کودک دهید. قبل از 

خواب برای او داستان بخوانید. موسیقی آرام هنگام خواب باعث آرامش کودک خواهد شد. 

نکته

روش های استراحت کودکان مانند سایر فعالیت ها با توجه به سن آنها متفاوت است. برای استراحت کودکان 
از روش های زیر می توان استفاده کرد:

1 بازی سکوت: از کودکان خواسته می شود در حالی که روی صندلی های خود نشسته اند، به مدت ١5ـ١0 
دقیقه چشمان خود را ببندند و حرف نزنند. برحسب سن، زمان آن قابل تغییر است. صندلی کودکان باید 
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راحت باشد. این روش برای کودکان 6  ـ3 سال مناسب است.
2 استراحت با چشمان بسته: کودکان در جای آرام و راحتی روی زمین دراز می کشند و چشمان خود را 
ـ ١0 دقیقه به این حالت باقی  می مانند. بهتر است در این حالت از موسیقی آرام استفاده  می بندند. حدود ١5 
شود. برخی از کودکان در این حالت ممکن است به خواب بروند. بهتر است به سرعت آنها را بیدار نکنید. این 

ـ 3 سال نیز مناسب است. روش برای کودکان 6 
در این حالت گاهی از کودکان خواسته می شود به موضوعاتی که برای آن خوشایند است مثل بازی، جشن 
تولد و غیره و یا به مناظر طبیعت که دوست دارند مانند دریا، رودخانه در دشت سبز، جنگل، آسمان پر ستاره 

شب و امثال آن فکر کنند.

آنها  پی  در  پراکنده ای که  افکار  و  درآوردن هیجانات  کنترل  برای تحت  3 روش تن آرامی: »تن آرامی« 
می آیند از طریق کنترل بدن و رها کردن انقباض های عضالنی اضافی عمل می کند. این تمرینات از طریق 

کاهش اضطراب و کنترل هیجانات باعث موارد زیر می شوند:
 افزایش تمرکز

 افزایش میدان توجه و ادراک
 افزایش حافظه

 کاهش افکار پراکنده
در  امروزه  اضطراب  کاهش  تکنیک  یک  عنوان  به  تن آرامی،  تن آرامی:  اجرای  برای  دستورالعمل هایی 
روان شناسی و پزشکی کاماًل شناخته شده است و برای کاهش ترس ها و بیش فعالی کودکان، به کّرات به کار 

برده شده است.
این تمرین بسیار ساده به عنوان پایۀ تمرینات تصویر سازی ذهنی و همچنین حرکتـ  آگاهی است. تن آرامی با 
آزاد سازی تنش ها و چرخش آگاهی به پیام های )محرک ها( درونی، فرد را کاماًل برای خالقیت آماده می نماید.
وضعیت پایه: خوابیده به پشت در حالی که پاها کمی  بیش از عرض شانه از هم باز هستند و دست ها کمی 

با فاصله از بدن و کف دست ها رو  به باال قرار می گیرند )شکل 7(.

اگر در مهد کودک تاب های مناسب، صندلی های راحتی و متحرک و تشک های بادی و وسایل از این قبیل 
ـ 2 سال استفاده شود. وجود دارد، از آنها برای استراحت کودکان 3 

نکته

شکل ٧ـ وضعیت پایه
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فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت ...

 روش اول: 
مرحلۀ یک: کشش و انقباض )مرحلۀ فعال(

1 از کودک می خواهیم که دست ها را باالی سر ببرد و بدن را خوب 
از باال و پایین بکشد.

2 سپس می خواهیم تا دست ها و پاهایش را توی بدنش جمع کند.

3 او باید از یک تا پنج بار این حرکت را تکرار کند، بدون آنکه در هیچ مرحله ای از حرکات، حبس نفس 
داشته باشد و تأکید می کنیم که تنفس طبیعی و راحت داشته باشد.

مرحلۀ دوم: پیام آرامش )مرحلۀ غیرفعال(
در این مرحله، از کودک مي خواهیم که چشم هایش را ببندد و به حسي که از تمام بدنش دارد، توجه کند. 
سپس از او مي خواهیم که بدنش را حرکت ندهد و فقط به آنچه ما مي گوییم، گوش کند. در ادامه تک تک 
اجزاي بدنش را نام می بریم و به آنها فرمان شل و رها شدن می دهیم. این پیام مي تواند با مثال هایی واقعی 

براي کودکان مثل آب شدن یخ همراه باشد. ترتیب این تمرینات مي تواند به شرح زیر باشد:
حال به تمام بدنت توجه کن. درست مثل وقتي که به طعم یک شکالت دقت مي کني یا توپ را توي بغلت مي گیري 
و حسش مي کنی. حاال بدنت را حس مي کني از باالي سر تا انگشتان پاهایت. حاال تو جهت را ببر روي دست راست 
)در اینجا براي تسهیل کار و جلوگیري از گیج شدن کودک مي توان دست راستش را لمس کرد( از انگشت شست 
شروع مي شود، شست شل و بي حرکت مي شود. )یکي یکي انگشتان را نام مي بریم(. سپس کف دست، مچ دست، 
ساعد، آرنج، بازو و شانه، به همان ترتیب فرمان شل و بي حرکت شدن مي دهیم. در این مرحله، از او مي خواهیم 
به تفاوت حس دست راست و چپش دقت کند. سپس به همین ترتیب نیمۀ راست قفسۀ سینه، نیمۀ راست شکم، 
نیمۀ راست کمر، باسن راست، نیمۀ راست لگن، ران و همین طور تا انگشتان پاي راست پیش مي رویم. حاال از او 
مي خواهیم که به تفاوت دو نیمۀ بدن دقت کند. براي ملموس نمودن این بخش می توان از مثال زیر استفاده کرد: 
مثل دو کفۀ ترازو که یکي باال و دیگري پایین است یا یک لیوان پر و یک لیوان خالي و… سپس به همین 
ترتیب، نیمۀ چپ بدن را انجام مي دهیم و باز از او مي خواهیم که این بار به هماهنگي دو نیمۀ بدن دقت 

شکل ٨  شکل 9 
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فعالیت11: در گروه های کالسی روش های تدارک استراحت برای کودکان)بازی سکوت، استراحت با 
چشمان بسته، تن آرامی ( را تمرین کنید.

 نکات الزم برای استراحت کودکان 
برای داشتن استراحت مناسب، باید نکات زیر رعایت شود:

 از یک تغذیه مناسب مانند آبمیوه، میوه و غیره استفاده کنید.
 کودکان را از محیط آموزش خارج کنید.

 یک آهنگ آرام و مالیم برای کودکان پخش کنید.
 هر نیم ساعت یکبار استراحت کوتاهی می تواند توجه و تمرکز کودکان را تا پایان روز در حد باالیی نگه دارد. 
 در زمان استراحت با کودکان کارهای سخت و فعالیت های ذهنی مثل بازی های کامپیوتری و تماشای فیلم 

انجام ندهید.
 از فضاهای رنگارنگ برای استراحت کودکان استفاده کنید. 

آنها طراحی  استراحت  برای  برنامه ای  برای گروه های سنی مختلف  فعالیت12: در گروه های کالسی 
کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

کند و باز مي توان از همان تمثیل ها )دو کفۀ ترازوي مقابل هم یا دو لیوان خالي و پر و غیره( استفاده کرد.
سپس به گردن و تک تک عضالت صورت، فک، دور لب، گونه ها، پلک ها، پیشاني و باال و پشت سر، به همان 

ترتیب فرمان شل و بي حرکت شدن مي دهیم.
مرحلۀ سه: توجه به تنفس

حاال از او مي خواهیم که با توجه به تنفس، بدنش را باز هم شل تر، آرام تر و بي حرکت تر کند.
به او گفته مي شود حاال با هر نفسي که مي کشي بدنت شل تر و آرام تر و سبک تر مي شود. این تمرین نیز 

مي تواند با تمثیل هایي مانند باد شدن و سبک شدن بادکنک و باالتر رفتن آن با هر نفسي، همراه باشد.

 روش دوم: 
در صورتي که محدودیت زماني در اجراي این تمرین وجود داشت یا بنا به تشخیص مربي، این روند براي 

کودک طوالني و خسته کننده بود، او مي تواند فعالیت زیر را انجام دهد.
 به جاي انجام کامل مرحله یک و دو مي توانیم به کودک بگوییم حاال سعي کند نقش یک آدم خوابیده را بازي 
کند. این کار براي دفعات اول حتي مي تواند در قالب یک بازي انجام شود. سپس به او مي گوییم حاال مي خواهیم 
این کار دست ها و پاهایش را یکي یکي کمي بلند  یا نه و سپس براي  ببینیم واقعاً خواب است  امتحان کنیم 
مي کنیم و به او مي گوییم باید دست ها و پاهایش بي اراده روي زمین بیفتد و سپس رها مي کنیم تا به زمین بیفتد 

از او مي خواهیم عضوي را که به زمین مي خورد دیگر تکان ندهد و سپس تمرین مرحله 3 را انجام مي دهیم.
را  اندام ها  یکي  یکي  مربي   ،2 و   ١ مرحلۀ  به جاي  که  انجام دهیم  این صورت  به  را  کار  این   مي توانیم 

کمي فشار دهد و سپس رها کند و به او بگوید هر کجا را که فشار داده، رها مي کند، دیگر حرکت ندهد.
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فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت ...

انواع فعالیت های اوقات فراغت در کودکان

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل10ـ فعالیت های کودکان در اوقات فراغت

گفت      و  گو 
فعالیت13: در گروه های کالسی با توجه به تصاویر صفحه قبل در مورد تفاوت استراحت و اوقات فراغت کنید

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

مهم ترین روش های مناسب برای استفاده کودکان از اوقات فراغت عبارت اند از:
فعالیت های کتابخوانی1 : کتاب و قصه خوانی، تصویرخوانی و امثال آنها. 

فعالیت های هنری2 : نقاشی، کاردستی، موسیقی، نمایش و غیره )شکل١١(

شکل11ـ فعالیت هنری

١ـ ارجاع به فصل پنجم از کتاب دانش فنی پایه
2ـ ارجاع به فصل اول از کتاب مراقبت از سالمت کودک و فصل سّوم  از کتاب دانش فنی پایه
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فعالیت 1٤: 
1 فهرستی از سرگرمی ها و فعالیت های اوقات فراغت برای کودکان 6  ـ5 ساله را تهیه کنید و در کالس 

ارائه دهید.
2  برنامه ای برای اوقات فراغت کودکان 5ـ3 ساله تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

شکل12ـ فعالیت ورزشی

فعالیت های علمی: جست وجوگری، تجربه کردن، بودن 
در طبیعت و مشاهده پدیده های آن، کشف دنیای پیرامون 

خود به  صورت آزاد و خالق 
فعالیت های ورزشی1: بازی های گروهی و انفرادی، دویدن، 

پریدن، توپ بازی و نظیر آنها )شکل١2(

بهتر است که کودکان خردسال نیز تا حد امکان به فعالیت های ورزشی متنوع بپردازند زیرا انجام این 
فعالیت های ورزشی باعث پیشرفت مهارت های حرکتی آنها می شود و برای سالمتی آنها نیز مفید است.

نکته

١ـ ارجاع به فصل اّول از کتاب مراقبت از سالمت کودک و فصل سوم از کتاب دانش فنی پایه 
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فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت ...

خودارزیابی

واحدیادگیری: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک     
مرحله: تنظیم برنامه استراحت، خواب و اوقات فراغت کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک 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

از ١ پیش  مراکز  در  استراحت کودکان  و  فواید خواب  از  گزارشی  تا چه حد مي توانید 
دبستان ارائه کنید؟ 

تا چه حد مي توانید گزارشي از نکات تنظیم خواب و استراحت و اوقات فراغت ارائه 2
دهید؟

تا چه حد مي توانید روش های مناسب برای استفاده کودکان از اوقات فراغت را انجام 3
دهید؟

تا چه حد مي توانید برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودکان را تنظیم کنید؟٤

تمرین کنید

1 جدول زیر را با توجه به سن کودک کامل کنید.

نیاز به خواب با توجه به سن

ساعت خواب در طول 2٤ ساعتسن

تولد تا 2 ماهگي

2 ماهگي تا ١2 ماهگي

١2 ماهگي تا ١8 ماهگي

١2 تا ١8١٤ ماهگي تا 3 سالگي

3 سالگي تا 5 سالگي

5 سالگي تا ١2 سالگي

نوجواني

7 تا 9بزرگسالي
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2 گزارشی از روش های خواب آرام و استراحت کودکان ارائه دهید.
3 روش های استراحت کودکان را انجام دهید: 

الف( بازی سکوت
ب( تن آرامی

٤ فعالیت هایی برای اوقات فراغت در کودکان یک مرکز پیش از دبستان انجام دهید.
5 گزارشی از مشکالت اوقات فراغت کودکان در یک مرکز پیش از دبستان ارائه دهید.

٦ برای استراحت، خواب و اوقات فراغت کودکان برنامه ای تنظیم کنید.

اوقات  و  ایمنی مکان خواب، استراحت  و  توانمندسازی: بهداشت  3ـ5ـ هدف 
فراغت کودک را توضیح دهد.

بهداشت و ایمنی مکان خواب کودک

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. 

همان طور که گفته شد، خواب به رشد و عملکرد بهتر کودکان، حفظ و تقویت قدرت یادگیری و حافظه، 
تسهیل ارتباطات عصبی ـ شیمیایی سلول های مغز و افزایش قدرت یادگیری او کمک می کند. 

استراحت و خواب نیاز به آداب و مقررات خاص خود دارد. این آداب عالوه بر ساعات مناسب برای استراحت، 
مربوط به رعایت بهداشت و ایمنی در مکان استراحت و خواب کودکان است. 

شکل1ـ محل خواب کودک

گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه های کالسی، در مورد اهمیت ایمنی و بهداشت مکان خواب گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید.
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فصل پنجم: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت ...

 راهکارهایی برای ایجاد آرامش کودکان در اتاق خواب 
مورد  و  پرز  بدون  نرم  توپُر  عروسک  یک   

عالقه کودک تهیه کنید.
 پتو و ملحفه های زیبا تهیه کنید یا اجازه 
بدهید کودک خودش پتویش را انتخاب کند.
کمی  به  را  کودک  خواب  از  قبل  حتماً   
آغوش بگیرید و با جمالت مثبت و تأکیدی 

آرامش کنید. 
 ترس ها را از کودک دور کنید و یادآوری 

کنید که شما مراقب او هستید. 
 برای کودک قصه و شعر بخوانید )شکل2(.

شکل2ـ خواب کودک در مهدکودک

مکان مناسب استراحت کودکان

مکان استراحت کودکان باید دارای ویژگی های زیر باشد )شکل3(:
 نورکافی

 کف پوش ایمن 
 درجه گرما و سرمای مناسب

 وسعت کافی با توجه به تعداد کودکان
 پوشش ایمن دیوار ها )شکل3(

 شکل 3ـ مکان استراحت کودکان
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شکل٤ـ وسیله ای برای بازی و استراحت کودکان خردسال

فعالیت2: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان با همراهی هنرآموز کالس، با مشاهده مکان استراحت 
و  مقایسه کنید  زمینه  این  در  بهزیستی  آیین نامه های  و  مناسب  ویژگی های مکان  با  را  آن  کودکان، 

گزارشی در این مورد تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید.

گزارش دهید

وسایل مورد نیاز برای استراحت کودکان

وسایل مورد نیاز برای استراحت کودکان عبارت اند از: 
 زیرانداز

 تاب 
 صندلی راحت

 صندلی های متحرک
 تشک های بادی

 کوسن های کوچک

گفت      و  گو 
و کنید کنید  گفت وگو  کودکان  استراحت  برای  نیاز  مورد  وسایل  دربارۀ  کالسی،  گروه های  در  فعالیت3: 

فهرستي از آن را در کالس ارائه دهید.
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و  استراحت  خواب،  مکان  ایمنی  و  بهداشت  توانمندسازی:  هدف  ٤ـ5ـ 
اوقات فراغت کودک را کنترل کند.

بهداشت و ایمنی مکان خواب، استراحت  و اوقات فراغت

با توجه به آیین نامه سازمان بهزیستی١ در این زمینه و استانداردهای موجود در آن، وسایل مورد استفاده 
کودکان هنگام استراحت توسط مربی کنترل می شود و مشکالت آن طی گزارشی به مدیر ارائه می گردد.

مکان اوقات فراغت: منظور از مکان اوقات فراغت در مراکز پیش از دبستان، ایجاد محیطی است که در آن 
بازی ها، اسباب بازی ها، و سرگرمی های متنوعی برای گروه های سنی مختلف کودکان تدارک دیده شده باشد. 
در چنین فضایی کودکان می توانند آزادانه به فعالیت ها و سرگرمی های خود به صورت فردی و گروهی بپردازند. 

 شرایط بهداشتی و ایمنی مکان خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک 
محل خواب و استراحت کودکان دارای مشخصات محیطی مخصوص به خود است که توجه و رعایت آن دارای 
اهمیت ویژه ای است. در مهدکودک ها و مراکز پیش از دبستان به دلیل کمبود فضا و نیز اهمیت نظارت مربیان 
بر کودکان در همه اوقات، اغلب فضای خواب و استراحت کودکان از بقیه فضاهای نگهداری و آموزش آنها 
جدا نیست. به هرحال شرایط بهداشتی مورد نیاز برای فضای خواب کودکان در این مراکز بسیار مشابه به 

استانداردهای فضای بسته این مراکز است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
 محل خواب کودکان در این مراکز باید از مساحت کافی برخوردار باشد. متراژ مناسب برای محل خواب نوزادان 
2/٤ مترمربع به ازای هر کودک و برای کودکان بزرگ تر )نوپا و پیش دبستانی( ١/2 مترمربع به ازای هر کودک 

پیشنهاد می شود.
 در زمان خواب کودکان، نورپردازی از پنجره ها و وسایل الکتریکی باید کنترل گردد تا محیط آرام بخشی 

تأمین شود. اما نور اتاق خواب نباید آن قدر کم شود که نظارت بر کودکان را دچار مشکل کند.
 محل خواب کودکان نباید به طور مستقیم در مجاورت آشپزخانه، منبع حرارت، پرده، پنجره و یا هر چیز 

دیگر مخاطره آمیز قرار گیرد.
 کلید و پریزهای برق در فضای خواب باید در ارتفاع حداقل ١/5متر باالتر از کف اتاق با سرپوش حفاظتی 

نصب شود.
 کف پوش اتاق کودک از نوع قابل شست وشو و غیر حساسیت زا و از رنگ های شاد انتخاب شود.

 دیوارهای اتاق باید سفت و محکم و بدون شکاف باشد. روی دیوارها را می توان با کاغذ دیواری و رنگ های قابل 
شست وشو پوشاند. 

 رنگ دیوارها، سقف، در و پنجره اتاق کودک از رنگ های مالیم و آرام بخش انتخاب شود. مخصوصاً دقت شود 
که رنگ آمیزی باعث درخشش دیوارها نشود و چشم کودک را خسته نکند.

 پرده های اتاق باید کاماًل در محل خود سفت و محکم شوند و از جنسی باشند که در اثر کشیدن کودک 
پاره نشود و از محل خارج نگردد. پیشنهاد می شود که برای پوشش پنجره ها از پارچه های ضخیم استفاده شود 

تا تاریکی نسبی و مناسب برای خواب کودکان فراهم گردد.
١ـ به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود. 
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 درجه حرارت اتاق بهتر است بین 2١ تا 23 درجه سانتی گراد باشد و برای کنترل آن می توان در اتاق و دور از 
دسترس کودکان یک دماسنج نصب نمود.

 برای گرم کردن اتاق از بخاری ایمن استفاده  شود تا خطر گازگرفتگی کودکان را تهدید نکند.
 نصب نرده های حفاظتی ایمن و مناسب در اطراف بخاری و شومینه برای پیشگیری از خطر احتمالی سوختگی 

کودکان ضروری است.
 اتاق خواب باید دارای تهویه مناسب باشد. تهویه باید به صورتی باشد که موجب تغییر ناگهانی دمای اتاق نشود. 

فهرست
فعالیت٤: در گروه هاي کالسي فهرست وارسي براي کنترل بهداشت و ایمني مکان خواب، استراحت و  وارسی

اوقات فراغت کودکان تهیه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت5: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، مکان خواب، استراحت و اوقات فراغت کودکان را مشاهده 
کنید و آن را با استاندارد بهزیستی یا مطالب درسی خود مقایسه کنید و نتیجه خود را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

خودارزیابی

واحدیادگیری: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک        
مرحله: کنترل ایمنی و بهداشتی مکان خواب و استراحت کودکان

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک 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 مي توانید گزارشی از ویژگی های مکان خواب و استراحت کودکان در ١
مرکز پیش از دبستان ارائه دهید؟ 

تا چه حد مي توانید گزارشی از ویژگی های مکان اوقات فراغت کودکان در مرکز 2
پیش از دبستان ارائه دهید؟

تا چه حد مي توانید با استفاده از فهرست وارسی، ایمنی و بهداشت مکان خواب ، 3
استراحت و اوقات فراغت کودکان را کنترل کنید؟

تمرین کنید

1 گزارشی از ویژگی های مکان مناسب خواب و استراحت کودکان یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.
2 برای جذابیت و آرامش اتاق خواب کودکان یک مرکز پیش از دبستان چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟

3 برای کنترل ایمنی و بهداشتی مکان استراحت کودکان یک فهرست وارسی تهیه کنید.
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گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه هاي کالسي در مورد ایمنی و بهداشت وسایل مورد نیاز استراحت، خواب و اوقات کنید

فراغت کودک و اهمیت آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در بین برنامه های آموزشی مهدکودک ها و مراکز پیش از دبستان، زمانی را به کودک برای استراحت و تجدید 
قوا از نظر ذهنی و جسمی اختصاص می دهند. توجه به اصول بهداشتی و ایمنی در مکانی که کودک اوقات 

فراغت خود را سپری می نماید نیز مانند مکان استراحت و خواب، دارای اهمیت است.
کودکان ممکن است زمان استراحت و خواب خود را در تخت خواب و یا بر روی تشک هایی که بر روی زمین 
گسترده شده اند، سپری نمایند. همچنین در مواردی نیز ممکن است کودکان استراحت بر روی تاب، کاناپه 
یا صندلی راحتی را ترجیح دهند. اوقات فراغت کودکان در محل های بازی کودک سپری می شود. کودکان 
ممکن است ترجیح دهند اوقات فراغت بین ساعات آموزش خود را در حیاط و فضای باز بگذرانند و یا ممکن 
است این زمان را در اتاق بازی سپری کنند. در هر دو حالت توجه به نکات بهداشتی و ایمنی چنین فضاهایی 

دارای اهمیت است که در خصوص آنها در فصل های قبل شرح داده شده است.

بیماری های منتقل شونده از محل خواب کودکان

بیماری هایي ممکن است از محل خواب به کودکان سرایت کند که از طریق عوامل مختلف و از مسیرهای 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می گردد. از مهم ترین بیماری هایی که از این طریق سرایت می کنند می توان 
به آنفلوانزا، اسهال، وبا، آبله مرغان، اوریون، هپاتیت A، سل، عفونت های حاد دستگاه تنفسی، بیماری های 
انگلی )ژیاردیازیس، اکسیور، آمیبیازیس ، شیگلوزیس(، آلودگی به ساس و شپش اشاره نمود. این بیماری ها 
ممکن است از تماس مستقیم کودکان از راه تنفس و یا حتی تماس بدنی کودکان در زمان خواب به دلیل 
نزدیکی بیش از حد کودکان به یکدیگر و رعایت نکردن فاصلۀ ایمن هنگام خواب و استراحت آنها سرایت 
نماید. آلوده شدن محل خواب کودکان زمانی که اختصاصی نبودن محل خواب کودکان رعایت نشود، رخ 

خواهد داد.

5ـ5ـ هدف توانمندسازی: ایمنی و بهداشت وسایل مورد نیاز خواب، استراحت 
و اوقات فراغت کودک را توضیح دهد.

ایمنی و بهداشت وسایل مورد نیاز استراحت، خواب و اوقات فراغت کودک

جست و جو 
فعالیت2: در گروه هاي کالسي درخصوص بیماری هایی که ممکن است از محل و وسایل خواب منتقل کنید

شوند، از منابع معتبر علمی جست وجو نمایید و نتیجه را به صورت بروشور ارائه دهید. 
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٦ـ5ـ هدف توانمندسازی: ایمنی و بهداشت وسایل مورد نیاز خواب، استراحت 
و اوقات فراغت کودک را کنترل کند.

کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب،    
استراحت و اوقات فراغت1 کودک

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید. 

١ـ برای کسب اطالعات در مورد بهداشت و ایمنی وسایل مورد نیاز اوقات فراغت به فصل ١ تا ٤ همین کتاب مراجعه شود. 

شکل 1ـ شرایط ناایمن برای خواب کودکان

گفت      و  گو 
فعالیت3: در گروه هاي کالسي با توجه به تصویر باال، در مورد بهداشت و ایمنی مکان خواب بر روی کنید

سالمت کودکان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

اگرچه در زمان بیداری کودکان، احتمال انتقال بیماری زیادتر است، اما در زمان خواب و استراحت کودکان 
نیز احتمال انتقال بیماری وجود دارد. از این رو رعایت نکات بهداشتی در محل خواب و استراحت کودکان 
حائز اهمیت است. در ادامه نکات بهداشتی درخصوص محل خواب کودکان آورده شده است که رعایت آنها 

در مهدکودک ها و مراکز پیش از دبستان ضروری است.
 امکانات مورد نیاز برای خواب و استراحت شامل تخت مجزا، تخت خواب تاشو، کیسه خواب، رخت خواب و تشک 

است. این امکانات برای هر کودکی که بیش از چهار ساعت در روز در مهدکودک سپری می نماید، الزم است. 
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 تخت کودکان باید ابعاد ١20 تا ١٤0 سانتی متر طول و 60 تا 70 سانتی متر عرض داشته باشد.
 در صورت استفاده از گهواره باید به استاندارد بودن آن از نظر خطر احتمال واژگونی توجه داشت.

 تخت خواب باید استحکام کافی داشته باشد و در اثر تکان های مداوم نشکند و باعث سقوط و صدمه رساندن 
به کودک نگردد.

 تخت باید دارای نرده های بلند برای حفاظت کودک از سقوط و نیز فاقد لبه های تیز و برنده باشد. این 
نرده ها باید طوری طراحی شوند تا کودک به محیط اطراف دید کافی داشته باشد. فاصله نرده ها باید به حدی 

باشد که سر کودک از بین آنها عبور نکند.
 جابه جا کردن تخت باید آسان باشد؛ لذا در زیر پایه های تخت چرخ های قفل دار کار گذاشته شود که در 

ضمن ثابت بودن، امکان جابه جایی آن آسان شود.
 برای تخت خواب کودکان، تشک فنری و همچنین تشک با روکش پالستیکی توصیه نمی شود. برای این 
که تشک خشک و تمیز بماند، می توان روکش آن را از پارچه های نفوذناپذیر به آب و قابل شست وشو انتخاب 

کرد و سپس روی آن را با ملحفه نخی پوشاند.
 برای حفاظت کودک از گزش حشرات بهتر است تخت خواب پرده توری داشته باشد.

 ملحفه ها و روبالشی باید از پارچه های نخی و نرم و به تعداد کافی برای تعویض مرتب تهیه شود.
 رخت خواب کودکان باید در محل جداگانه ای نگهداری شود. محل نگهداری رخت خواب ها باید تمیز باشد. 
برای جلوگیری از انتقال عفونت و بیماری از رخت خواب ها توصیه می شود برای هر کودک رخت خواب  معین 

و مشخصی استفاده شود، و همچنین در پوشش نگهداری شوند.
 هیچ کودکی نباید به طور همزمان با یک کودک دیگر، جای خواب مشترک داشته باشد. حتی دو کودک 

را نباید در یک تخت )هر چقدر هم تخت بزرگ باشد( خواباند.
 ملحفه و رویۀ تخت یا رخت خوابی که توسط کودکی استفاده می شود، باید قبل از استفاده کودک دیگر، شسته 

شود.
 از ملحفه به جای تخت، تخت خواب تاشو، کیسه خواب، رخت خواب و یا تشک استفاده نشود.

 ملحفه رخت خواب کودکان باید کاماًل به اندازه و متناسب رخت خواب باشد.
 تشکچه و زیرانداز کودکان باید با ملحفه قابل شست وشو باشد و بلندی اندازۀ آن به قدری باشد که سر و 

پای کودکان از آن خارج نشود.
 درون تشکچه و زیرانداز نوزادان باید از نوع غیرقابل نفوذ باشد تا قابلیت شست وشو و ضدعفونی را داشته 

باشد.
 کیسه های پالستیکی و یا پالستیک های شل و گشاد نباید به عنوان پوشش رخت خواب استفاده شوند.

 هیچ کودکی نباید بر روی زمین و بدون زیرانداز بخوابد یا استراحت کند.
 هنگام خواب کودکان، بسته به فصل سال و درجه حرارت هوا، ملحفه یا پتوي مناسب که به اندازه کافی 

گرما تأمین کند، در دسترس باشد.
 از تشک و کیسه خواب پشم شیشه )الیاف صنعتی( به دلیل گرم کردن بیش از حد نوزاد و حساسیت زا بودن 

استفاده نشود.
 بالشت های مورد استفاده برای کودکان نوپا و پیش از دبستان باید دارای رویه قابل شست وشو و نام گذاری 

شده برای کودک باشد تا هر بالشت به طور اختصاصی برای یک کودک استفاده شود.
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 وسایل خواب هر کودک شامل بالشت، پتو و ملحفه، باید به طور مجزا نگهداری شود.
 در صورتی که دمای هوا سرد و دمای کف زمین کمتر از ١8 درجه سانتی گراد است، کیسه های خواب نباید 

به طور مستقیم بر روی زمین قرار گیرد.
 اگر کودکان بر روی زمین خوابانده می شوند، باید محل خواب هر کودک با کودک دیگر حداقل ١ متر فاصله 
داشته باشد، اگر به دلیل فضای مهدکودک، چنین امکانی وجود نداشت، به مربیان توصیه می شود، تا حد امکان 
بین محل خواب کودکان، فاصله بدهند و کودکان را یکی در میان به طور عکس هم بخوابانند؛ به طوری که 
سر یک کودک در سمت پای کودک دیگر قرار گیرد، تا فضای بیشتری به دست آید. این کار احتمال انتقال 

بیماری های واگیر را نیز کاهش می دهد.
 مربیان و کمک مربیان در هر نوبت باید از تمیز و ایمن بودن رخت خواب مطمئن شوند.

 هیچ کودکی در هر سنی را نباید برای یک مدت زمان و یا به دالیل انضباطی، بیدار در تخت قرار داد.
 پیشنهاد می شود برای هر رخت خواب، پرونده ای تشکیل داد که شامل اطالعات مربوط به نوع، نام شرکت 
سازنده و نیز طول زمان استفاده از آن باشد. این امر به استفاده درست و بهینه از وسایل خواب کمک می کند.

 پیشنهاد می شود وسایل خواب کودک حداقل هفته ای یکبار شسته شوند. همچنین در صورت آلوده شدن 
بستر و یا مبتال شدن کودک به بیماری واگیر، وسایل خواب باید شسته شوند.

 رویه و ملحفه وسایل خواب بهتر است به رنگ روشن باشد.
 نوزاد را باید به پشت خواباند. مگر اینکه دستور پزشک،  حالت دیگری باشد. تحقیقات نشان داده است که 

خواباندن طاق باز نوزادان از مرگ ناگهانی نوزادان 
دستور  نسخه  که  شود  توجه  می کند.  پیشگیری 
پرونده  در  نوزاد  خواباندن  درخصوص  پزشک 

مدارک نوزاد نگهداری شود.
 هیچ وسیله اسباب بازی ، حیوانات اسباب بازی، 
کودک  مراقبت  دوربین  تخت،  ضربه گیر  بالشت، 
)مگر با دستور پزشک( و نیز نگهدارنده موبایل و 

امثال آن، نباید در تخت نوزاد نصب شود.
 اگر قرار است از پتو برای گرم نگه داشتن نوزاد 
قرار  انتهای تخت  را در  نوزاد  باید  استفاده شود؛ 
داد، به نحوی که پای نوزاد به پایین تخت برسد. 
همچنین پتو را باید در دو طرف تخت فروبرد و 
آن را از زیر دست های نوزاد عبور داد؛ به اندازه ای 
که پتو تا زیر سینه نوزاد برسد. این کار از غلت 
خوردن نوزاد و خفه شدن او پیشگیری می کند.

)شکل3(
مرگ  عوامل  از  یکی  حد،  از  بیش  گرمای   
بیش  پوشاندن  از  بنابراین  است.  نوزادان  ناگهانی 

شکل 3 ـ تخت کودکاز حد نوزادان پرهیز شود.
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 سر نوزادان نباید هنگام خواب بدون پوشش بماند.
 وقتی نوزاد قادر به غلت خوردن و برگشتن به پهلو یا شکم است، در صورت غلت خوردن، باید او را دوباره 

به پشت برگرداند.
 مالفه اضافی در گهواره کودک باشد.

 وضعیت نوزادان خوابیده باید هر 20ـ  ١5 دقیقه یکبار بررسی شود. این امر به ویژه برای نوزادانی که هفته 
اول است که در مهدکودک هستند، ضروری است. مربی باید رنگ پوست و وضعیت تنفس نوزاد را بررسی 

نماید.
 تشک باید حداقل بین 5 تا 6 سانتی متر ضخامت داشته باشند.

 فاصله فضای بین تشک و دیواره تخت نباید بیش از ١ تا 2 سانتی متر باشد.
 تمامی وسایل خواب، از تجهیزات چوبی تا رخت خواب ها باید از جنس مناسب و مقاوم تهیه شده باشند. 

فعالیت٤: 
1 در گروه های کالسی در مورد ایمنی و بهداشت وسایل خواب و استراحت فهرست وارسی تهیه کنید 

و در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان آن را تکمیل کنید.
2 در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، امکانات خواب، استراحت و اوقات فراغت کودکان را مشاهده 

کنید و آن را با استاندارد بهزیستی یا مطالب درسی خود مقایسه کنید و نتیجه خود را در کالس ارائه 
دهید.

تمرین     کنید
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خودارزیابی

واحدیادگیری: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک        
مرحله: ایمنی و بهداشت وسایل مورد نیاز خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک 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

فراغت ١ اوقات  و  استراحت  نیاز خواب،  از وسایل مورد  تا چه حد مي توانید گزارشی 
کنید؟ تهیه  کودک 

تا چه حد مي توانید گزارشي از بیماری های منتقله از محل خواب کودکان در مراکز 2
پیش از دبستان تهیه کنید؟

اوقات 3 و  نیاز خواب، استراحت  بهداشتی وسایل مورد  ایمنی و  تا چه حد مي توانید 
با فهرست وارسی کنترل کنید؟ را  از دبستان  فراغت کودک در مرکز پیش 

تمرین کنید

1 گزارشی از وسایل مورد نیاز خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک را برای یک مرکز پیش از دبستان 
تهیه کنید.

2 گزارشی از بیماری های منتقله از محل خواب کودکان یک مرکز پیش از دبستان را تهیه کنید.
اوقات فراغت کودک یک فهرست  نیاز خواب، استراحت و  بهداشتی وسایل مورد  ایمنی و  برای کنترل   3

وارسی تهیه کنید.
٤ جدول زیر را کامل کنید.

موارد ایمنی و بهداشتیانواع وسایل خواب و استراحت

تخت خواب

بالش

تشک

ملحفه
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ارزشیابی شایستگی کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

شرح کار: 
١ـ تنظیم و نوشتن یک برنامه روزانه برای خواب )خواب نیمروزی(، استراحت و اوقات فراغت کودکان متناسب با سن کودک، ساعات حضور کودک، نوع فعالیت، زمان فعالیت 

مطابق با منابع علمی  و آموزشی سازمان بهزیستی
2ـ تهیه فهرست وارسی از شرایط بهداشتی و ایمنی مکان خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک )نور، دما، صدا، فضاسازی مناسب استراحت، رنگ اتاق، تناسب فضا با تعداد 

کودکان( مطابق با منابع آموزشی و علمی و آیین نامه مقررات بهداشتی سازمان بهزیستی بر اساس الگوی فهرست وارسی
3ـ تهیه فهرست وارسی از شرایط بهداشتی و ایمنی وسایل و تجهیزات خواب و استراحت کودک مطابق با آیین نامه مقررات بهداشتی سازمان بهزیستی

 الگوی فهرست وارسی:
١ـ موضوع آن مشخص باشد.                             5ـ هر ماده آن، یک رفتار قابل مشاهده را ارزشیابی کند.

2ـ گروه سنی آن مشخص باشد.                         6ـ هر ماده آن به صورت یک جمله کوتاه آورده شود.
3ـ دارای راهنما باشد.                                 

٤ـ هر ماده آن متناسب با موضوع باشد.

استاندارد عملکرد:
کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک از طریق تنظیم ساعات، کنترل بهداشتی و ایمنی مکان، وسایل و تجهیزات مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان 

بر اساس استانداردها و آیین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستیکشور
شاخص ها:

١ـ تنظیم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک )استراحت بین فعالیت، استراحت بعد از ظهر(
2ـ کنترل بهداشتی و ایمنی مکان خواب، استراحت و اوقات فراغت )نور، حرارت، صدا و . . . (، اعالم نارسائی ها

 کنترل بهداشتی و ایمنی وسایل مورد نیاز خواب و استراحت کودک)تمیز و ایمن بودن تخت خواب و وسایل مورد نیاز(، اعالم نارسائی ها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط انجام کار: کنترل بهداشت و ایمنی خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک با توجه به شرایط زیر:

مکان: مرکز آزمون
زمان : 30 دقیقه )برای هر مرحله ١0 دقیقه(

مواد، وسایل و تجهیزات: لوازم التحریر
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آیین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت و دستورالعمل های سازمان بهزیستی )بزرگ و کودک(

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی  و آموزشی آیین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

١تنظیم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک١

2کنترل ایمنی و بهداشتی مکان مورد نیاز خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک2

2کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک3

٤

5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: مسئولیت پذیری و حل مسئله

ایمنی: رعایت نکات ایمنی به هنگام استراحت و اوقات فراغت
بهداشت: رعایت موارد بهداشتی در استفاده از وسایل اتاق خواب و استراحت

توجهات زیست محیطی: کنترل بهداشت محیط
نگرش: اهمیت دادن به نقش استراحت و اوقات فراغت در سالمتی کودک 

2

*میانگین نمرات

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