
کرونا و مدرسه شماره هشتصدودوازده   سه مهر هزار و چهارصد

برای  بچه ها  سال،  هر  پاییز 
اندازه  به  مدرسه  به  بازگشت 
کافی با استرس دست و پنجه 
نرم می کنند اما در زمان همه گیری 
کرونا دیگر استرس بازگشایی مدارس اهمیتی ندارد. 
به دلیل نوع قابل انتقال ویروس کرونای دلتا و افزایش 
موارد در سراسر جهان و دستورالعمل استفاده از ماسک 
از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت 
متحده )سی دی سی(، در ماه اوت و سپتامبر درحالی 
که بسیاری از والدین درصدد بازگرداندن بچه های 
خود به مدرسه بودند، با مسائل زیادی مواجه شدند. 
به طور کلی کارشناسان موافق هستند بچه ها را به 
کالس های درس بازگردانند. آموزش از راه دور بر 
سالمت روان دانش آموزان تاثیر می گذارد. از آنجایی که 
بسیاری از مناطق برنامه های آموزش از راه دور را کاهش 
داده اند، حتی والدینی که تمایلی به فرستادن بچه ها به 
مدرسه ندارند هم ممکن است چاره ای جز این نداشته 
باشند اما نگرانی اصلی این است که آموزش حضوری 
درکالس می تواند گسترش مداوم کووید-19 را تسهیل 
کند. از جنبه مثبت، پیشرفت علمی در سال جاری 
کمک کرده تا مدارس اکنون مجهزتر باشند تا از 
انتشار ویروس در کالس درس، راهروها و رختکن ها 
جلوگیری شود. کارشناسان بهداشت عمومی و مدیران 
مدارس می دانند که روش های کاهش انتقال ویروس 
یعنی استفاده از ماسک صورت، فاصله گذاری و تهویه 
می تواند به کاهش انتقال کمک کند. عالوه بر این، 
معلمان و والدین می توانند واکسینه شوند که بهترین 
ابزار برای جلوگیری از انتقال بیماری و کاهش شیوع 

ویروس است.

نوع دلتا چگونه خطر ابتال به کووید-19 را در 
مدرسه تغییر داده است؟

به ندرت اتفاق می افتد که کووید-19 باعث بیماری 
شدید در میان کودکان مدرسه ای شود اما این اتفاق 
بعید نیست. بر اساس گزارش سی دی سی، افرادی 
که دارای بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی، 
اختالالت ایمنی و دیابت هستند در معرض خطر 
بیشتری قرار دارند. بر اساس داده ها حدود 400 کودک 
پس از ابتال به کووید-19 در ایاالت متحده جان خود 
را از دست داده اند. این رقم تنها 0/01از کودکانی را 
نشان می دهد که آزمایش آنها مثبت تشخیص داده 
شده است. به عبارت دیگر ممکن است عوارض 

شدید این ویروس برای کودکان دردناک باشد. دروه 
ابتالی کودکان به کووید-19 طوالنی تر است و ممکن 
است آنها تا مدت ها پس از آلوده شدن به ویروس 
از عالئم مداوم آن رنج ببرند. شواهد اولیه نشان داد 
که این بیماری در کودکان بسیار کمتر از بزرگساالن 
شایع بوده است. طبق مطالعه ای که توسط محققان 
سوئیسی در جی ای ام ای در 15 ژانویه منتشر شد، 4 
درصد از بچه های مورد آزمایش که ابتالی آنها به 
کووید-19 مثبت بوده است، بعد از 12 هفته همچنان 
عالئم بیماری را تجربه می کردند. با این اوصاف، هنوز 
چیزهای زیادی در مورد کووید-19وجود دارد که ما 
از آن بی خبر هستیم. دکتر آرون میلستون، استاد اطفال 
در دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز، خاطر نشان 
می کند که برخی از بیماری های ویروسی مانند سرخک 
حتی پس از گذشت سال ها از زمان قرار گرفتن در 
مجاورت ویروس می توانند در کودکان  باعث ایجاد 
ناراحتی شوند و ما نمی توانیم به طور قطع بگوییم 
که کووید-19 در آینده پیامدی نخواهد داشت. این 
موضوع مهم است که بپذیریم خطرات ناشناخته ای 

حتی ناچیز همچنان وجود دارند.
نوع دلتا نسبت به نسخه سارس کو 2 )ویروسی که 
باعث کووید-19 می شود( که در 16 ماه گذشته در 
دنیا پخش شد، سرعت انتقال باالتری دارد، به این 
معنی که می تواند مانند مکان های دیگر در مدارس 
نمی رسد  نظر  به  یابد.اگرچه  گسترش  سریع  هم 
بیماری شدیدتری نسبت به نوع قبلی )در کودکان یا 

بزرگساالن( ایجاد کند. 
دکتر شین اولری، استاد بیماری های عفونی کودکان در 
دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو از این موضوع نگران 
است که با بازگشت بچه ها از مدرسه به خانه و حمل 
ویروس، اعضای آسیب پذیر خانواده و همین طور از 
خانه به مدرسه، معلمان و کارکنان در معرض خطر 
قرار بگیرند. پدیدار شدن ناگهانی دلتا این موضوع را 
خاطر نشان می کند که در صورت تداوم گردش ویروس 

دلتا آموزش و مدارس باید انعطاف پذیرتر باشند. 
می شوند  بازگشایی  آماده  مدارس  که  حالی  در 
عفونت های ناشی از نوع دلتای کووید-19 در سراسر 
جهان در حال افزایش و پراکنده شدن است. به گفته 
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، کودکان 12 سال 
و باالتر می توانند واکسینه شوند و تقریبا 58 درصد از 
دانش آموزان در آمریکا واکیسنه شده اند. بسیاری از 
مسووالن از مربیان خواسته اند که برای کنترل شیوع 

بیماری واکسینه شوند. با این حال، هنوز هم انتظار 
داریم که موارد ابتال افزایش یابد. پیش بینی امواج جدید 
دشوار است اما بررسی های موسسه سنجش و ارزیابی 
سالمت دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که تا اواسط 
یا اواخر ماه سپتامبر شاهد افزایش موارد ابتال به دلتا 
خواهیم بود زیرا با بازگشایی مدارس سرعت انتقال 
افزایش می یابد. چرخه همه گیری ویروس در طول 
زمان در حال تغییر است و ایمنی ایجاد شده توسط 
واکسیناسیون ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد، 
افرادی که واکسن زده اند بیشتر با یکدیگر معاشرت 
می کنند و افراد کمتری اقدامات احتیاطی مانند ماسک 
زدن یا فاصله گیری را رعایت می کنند بنابراین بهترین 
روش پیشگیری، واکسیناسیون دسته جمعی است و 
مشخص شده است که واکسن فایزر، تنها واکسن 
مجاز در ایاالت متحده برای کودکان 12 تا 15 سال، 

در برابر نوع دلتا موثر است. 
دکتر ویلیام راسکا، متخصص بیماری های عفونی اطفال 
در مرکز پزشکی دانشگاه ورمونت می گوید که جدا 
از مساله واکسن، اگر مدارس قصد بازگشایی دارند، 
می توانند با استفاده از روش های پیشگیرانه از جمله 
ماسک زدن، فاصله گذاری و تهویه، از دانش آموزان، 
معلمان و کارکنان محافظت کنند. این تالش ها به ویژه 
برای محافظت از دانش آموزان زیر 12 سال که هنوز 

نمی توانند واکسینه شوند اهمیت دارد.

آیا فرزند من می تواند کووید-19 را به شخص 
دیگری مانند اعضای خانواده یا معلم منتقل کند؟
کودکان می توانند کووید-19 را به افراد دیگر منتقل 
کنند و با افزایش سن کودکان خطر انتقال بیشتر 
می شود. طی مطالعه ای که در زمستان 2020 در کره 
جنوبی روی 5هزارو706 نفر بیمار مبتال به کووید-19 
انجام شد، مشخص گردید که در مقایسه با بچه های 
19-10 ساله که به اندازه بزرگساالن ویروس را به 
سایر گروه ها منتقل می کنند، احتمال کمتری وجود 
دارد که کودکان زیر 9 سال ویروس را به گروه های 
دیگر انتقال دهند. واکسیناسیون گسترده جامعه بهترین 
راه برای محدود کردن این خطرات است. آنچه ما 
در طول همه گیری ویروس کرونا و در حال حاضر 
نوع دلتای آن مشاهده می کنیم این است که موارد 
در کودکان اساسا نشان دهنده واقعیتی است که در 
جامعه اطراف ما اتقاق می افتد و مهم ترین چیزی که 
امسال به موفقیت مدارس کمک می کند این است که 

همه افراد باالی12 سال واکسینه شوند. در صورتی 
که مدارس از روش های کاهش خطر استفاده کنند، 
معلم هایی که واکسن دریافت کرده اند کمتر در معرض 
خطر عفونت قرار خواهند گرفت. والدین می توانند 
اقدامات الزم را برای جلوگیری از شیوع بیماری در 
مدارس انجام دهند. اگر کودک بی حال است، والدین 
باید او را در منزل نگه دارند و کودکان بزرگ تر 
اگر به به مدرسه نمی روند یا حتی واکسینه شده اند 
باید در خانه از ماسک استفاده کنند تا اطرافیان ایمن 
باشند. اصول اولیه مانند شستن دست ها قبل از غذا 
یا خوراکی خوردن را فراموش نکنید. مدارس عامل 
اصلی شیوع کووید-19 نیستند بلکه سطح انتقال در 
یک جامعه معین را منعکس می کنند. با این وجود 
مدارس باید محافظه کار باشند و اقدامات احتیاطی 
بیشتری را برای محدود کردن شیوع ویروس در 
مقایسه با سایر موسسات انجام بدهند. در واقع حضور 
در مدرسه احتماال خطرناک تر از سایر فعالیت هایی 
نیست که بسیاری از بچه ها در حال حاضر انجام 
می دهند. به عنوان مثال احتمال انتقال ویروس به خانه 
از دانش آموزی که در مدرسه ماسک می زند نسبت 
به بچه هایی که در یک جشن تولد بدون ماسک دور 

هم جمع می شوند، کمتر است.
اگر سن فرزند شما برای واکسینه شدن کم است، 
واکسیناسیون خودتان یکی از بهترین راه ها برای 

محافظت از او در برابر ابتال به کووید-19 است 
زیرا خطر انتقال ویروس به افراد دیگر را کاهش 
می دهد. والدین باید اقدامات کوچک اما ضروری 
مدارس از جمله رعایت ماسک زدن را به خوبی 
بررسی کنند تا از انجام آن مطمئن باشند و از اقدامات 
احتیاطی بیشتری حمایت کنند. صرف نظر از سیاست 
مدرسه، صحبت با کودکان در مورد استفاده از ماسک 
صورت روشی هوشمندانه است اما همه این احتماالت 
مشروط به رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی است.

برای ایجاد حباب محافظ با واکسن برای محدود 
کردن شیوع ویروس کرونا و انواع سریع االنتقال 

آن مدارس چه تدابیری باید به کار بگیرند؟ 
طبق مطالعات مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی 
دانشکده ادبیات و هنر وعلوم یواس سی، تغییر در 
آموزش از راه دور در اولین سال شیوع کووید باعث 
شد که بسیاری از والدین خصوصا مادران در طول 
تعطیلی همه گیری کرونا در تنگنا قرار بگیرند. سال 
گذشته، با شروع اولین موج کووید-19 در سراسر 
جهان، همه کشورها مدارس خود را تعطیل کردند 
و بیش از 1/5 میلیارد کودک در سراسر جهان مجبور 
شدند در خانه بمانند و والدین و سایر مراقبان مسوولیت 

نظارت بر تحصیل فرزندان را برعهده گرفتند. 
همه ما شاهد تاثیرات وحشتناک تعطیلی مدارس 

بر دانش آموزان و خانواده ها بوده ایم. هر کدام از ما 
باید وظیفه خود را انجام دهیم تا از سالمت دیگران 
اطمینان حاصل کنیم بنابراین در صورتی که واجد 
شرایط هستید حتما واکسن بزنید و هنگام خروج 
از منزل ماسک زدن را فراموش نکنید. برای ایجاد 
حس امنیت یک تکنیک بسیار ایمن و موثر به نام 
واکسیناسیون وجود دارد ولی اطمینان نداریم که واقعا 

از آن استفاده کنیم یا نه؟
جفری کالوسنر عنوان می کند که کارکنان مدارس 
باید واکسینه شوند. والدین نیز گزینه هایی دارند و 
باید فرزندانشان را به مدارسی بفرستند که از واکسینه 
شدن کارکنان مدرسه مطمئن هستند. به طور کلی، 
بچه ها کمتر در معرض بیماری و عوارض جدی قرار 
می گیرند یا در بیمارستان بستری شده و به ندرت بر اثر 
کووید-19 می میرند اما این موضوع در مورد کرونای 
دلتا متفاوت است. در صورت بازگشایی مدارس و 
رعایت بهترین شیوه نامه های بهداشت عمومی برای 
محدود کردن شیوع بیماری، مدارس می توانند به کار 
خود ادامه دهند اما آیا تمام موارد بهداشتی به درستی 

رعایت می شوند یا همه واکسینه شده اند؟ 
انگیزه زیادی به  انتقال سریع و گسترده نوع دلتا 
همراه داشت مانند اینکه طاعون شروع شده و مردم 
با توجه به کمبود منابع تحت فشار قرار گرفتند و تازه 
واکسیناسیون را شروع کردند. طبق گفته هالوکا یک 
نفر می تواند شش یا هفت نفر را آلوده کند. واقعا باید 
محافظه کارانه زندگی کنیم تا در معرض این ویروس 
قرار نگیریم. ما هنوز درگیر نوع دلتا هستیم اما با رو 
در ور شدن سایر انواع این ویروس فاصله چندانی 
نداریم و نمی توانیم به یقین بگوییم آیا در مقیاس 

جهانی می توانیم این ویروس را سرکوب کنیم یا نه.
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دلتـا و بازگشت به مدرسه
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

پاییز هر سال، بچه ها برای بازگشت 
به مدرسه به اندازه کافی با استرس 

دست و پنجه نرم می کنند اما در 
زمان همه گیری کرونا دیگر استرس 

بازگشایی مدارس اهمیتی ندارد. به 
دلیل نوع قابل انتقال ویروس کرونای 
دلتا و افزایش موارد در سراسر جهان 

و دستورالعمل استفاده از ماسک 
از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از 

بیماری های ایاالت متحده )سی دی سی(، 
در ماه اوت و سپتامبر درحالی که 

بسیاری از والدین درصدد بازگرداندن 
بچه های خود به مدرسه بودند، با 

مسائل زیادی مواجه شدند

تعداد کودکان مبتال به کووید-19 نوع دلتا که در بیمارستان کودکان نیواورلئان 
بستری شده اند از صفر به 20 نفر افزایش یافته است. دکتر مارک کالین 
می گوید: »در حال حاضر ما می بینیم که تعداد بیشتری از کودکان بیمار می شوند 
در حالی که ما در سال اول همه گیری کووید و قبل از ظهور نوع دلتا چنین 
چیزی را ندیده بودیم.« طبق گفته پزشکان بیماری های عفونی ما هنوز به 
پیک این موج نرسیده ایم. به رغم افزایش چشمگیر موارد، سایر متخصصان 
بیماری های عفونی اطفال می گویند که هنوز هیچ شواهد محکمی وجود 
ندارد که نشان دهد نوع دلتا ویروس برای کودکان خطرناک تر است. مراکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری در حال مطالعه روی این فرضیه هستند که آیا 
نوع دلتا می تواند باعث ایجاد بیماری شدیدتری در کودکان شود؟ چنین 
تحقیقاتی با ترکیب موارد افزایش یافته و محدودیت های ماسک زدن و 
فاصله گذاری فیزیکی پیچیده تر می شود. دلتا برای پزشکان مانند یک کابوس 
است اما کارشناسان معتقد هستند که درگیر شدن بیشتر کودکان به دلیل عدم 
واکسینه شدن جامعه است که جمعیت واکسینه نشده را در برابر ویروس 
آسیب پذیرکرده است و به همین دلیل تعداد موارد ابتال افزایش یافته است. 
دکتر پل آفیت، محقق واکسن در بیمارستان کودکان فیالدلفیا می گوید که 
اگر کودکان بیشتری بیمار می شوند به این دلیل است که نوع دلتا با سرعت 
بیشتری سرایت می کند و این سرعت مسری بودن باعث شده که بچه های 
بیشتری بیمار می شوند. این گفته بر افزایش مسری بودن تاکید دارد نه 

افزایش شدت بیماری. ازدیاد موارد بیماری کووید دلتا در کودکان زمانی 
رخ داده است که نوجوانان در حال آماده شدن برای بازگشت حضوری 
به مدرسه هستند درحالی که شیوه نامه های بهداشتی را به خوبی رعایت 
نمی کنند. عالوه بر این، بیمارستان های کودکان نیز مملو از کودکانی است 
که مبتال به ویروس های تنفسی دیگر مانند سرماخوردگی شدید، کرپ و 

ویروس سنسیشیال تنفسی )آراس وی( هستند. 
طبق گفته برگرت در حال حاضر شاهد بستری شدن بچه هایی هستیم که هم 
به کووید مبتال هستند و هم آراس وی دارند درنتیجه حالشان خوب نیست. 
کسی نمی داند در صورت ابتال به کووید و آنفلوانزا چه اتفاقی می افتد. در 
حالی که آنفلوانزا می تواند باعث بیماری شدید در کودکان و حتی منجر 
به مرگ شود، آثار احتمالی کووید-19بیشتر از آنفلوانزا است. حتی اگر 
کووید عالئم شبیه آنفلوانزا داشته باشد باز هم شبیه آنفلوانزا نیست. اغلب 
هفته ها پس از عفونت اولیه، کودکان دچار التهاب خطرناک در اطراف قلب 
و سایر اندام ها می شوند. هنگامی که آنفلوانزا درکودک تشخیص داده می شود، 
عالئم آن شناخته شده است و پزشکان روش مراقبت را می دانند اما پتانسیل 
کووید دلتا متفاوت است. ممکن است حال ظاهری کودک خوب باشد اما 
سه هفته بعد در  آی سی یو با نارسایی اندام مواجه شویم. هنگامی که موجی 
از فعالیت کووید-19 در جامعه شروع می شود سه تا چهار هفته بعد ما 

شاهد بستری شدن کودکانی هستیم که با عالئم وارد بیمارستان می شوند.

با آغاز ماه مهر و رویش جوانه های دانش، مسائل 
متعددی برای خانواده ها پیش می آید که درباره آن 
می دانیم. آنچه مهم به نظر می رسد، رعایت نکته ها 
و کلید هایی است که می تواند از ما یک مهر بان 
آگاه بسازد و والدینی توانمند در همراهی موفق 
با دانش آموزان و دانشجویان خود. به چند نکته 

کلید نگاهی دوباره می اندازیم:
1. شنونده خوبی برای درد دل های دانش آموزان 
باشیم. آنها حرف های زیادی برای گفتن دارند 
مثل این که دیگر طعم خوش یک دانش آموز را 
در وجود خود پیدا نمی کنندیا  این گونه درس 
خواندن را بی فایده می دانند. ما قرار نیست با 
نظرشان موافق باشیم ولی قرار است همدل خوب 

برای ناگواری های درونی شان بشویم.
2. بین تحصیل رسمی و یادگیری تمایز قائل 
شویم. ما همیشه در حال یاد گرفتن هستیم،  به 

شیوه های مختلف. کتاب را ار کودکان، نوجوانان 
و جوانان مان دور نکنیم. بخشی از هدیه ها را به 
سمت کتاب بکشانیم و نکته های نابی که خوانده ایم، 

با فرزندان مان به اشتراک بگذاریم. 
3. شرایط تحصیل را با توجه به واقعیت های 
موجود ایجاد کنیم. تا هر زمانی که کالس به صورت 
مجازی باشد، یک واقعیت پذیرفتنی است. امسال، 
تجربه سال های قبل را هم با خود به همراه داریم. 
پس آرامش بیشتر همراه با منطق قوی تر را در 

همراهی ایجاد کنیم.
4. خودمان قطار یادگیری و تحصیل را متوقف 
نکنیم. وقتی والدین کتاب به دست در مقابل 
فرزندان خود مطالعه می کنند و زمانی که مادر یا 
پدر در مقطع جدیدی از تحصیل قرار می گیرد، 

کار دو صد گفته را انجام می دهد.
5. مراقبت ویروس های ذهنی و سمی باشیم. افراد 
و گروه های زیادی مصمم به کاستن از انگیزه های 
پیشرفت فرزندان مان هستند. بشناسیم و داروی 

درمانش را داشته باشیم.
6. خودمان از تحصیل انجام شده ابراز پشیمانی 
نکنیم. وقتی والدی لب به گالیه می گشاید و عبارتی 
چون من االن با تحصیالتم چه گلی بر سر زندگی ام 
می زنم را به زبان می آورد، طبیعی است که توانی 
برای فرزندان نوپا در تحصیل باقی نخواهد ماند.

7. با تقویت و جذاب سازی دنیای واقعی، میل 
فرزندان به حضور در دنیای مجازی را به حداقل 
برسانیم. حضور افراطی و بی هدف و پناهگاه دانستن 
تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، زیان بخش بوده 

و به رغبت های تحصیلی لطمه می زند.
8. فرزندان عالقه مند به کار و فراگیری مهارت ها 
را در مسیری همزمان با تحصیل قرار دهیم. فرصت 
زیادی در کنار تحصیل رسمی وجود دارد که می توان 
در آن به فراگیری و رشد در موضوعات مورد 

عالقه خود مشغول بود.
9. از رشد شخصیتی فرزندان و سرمایه های 
از  برخورداری  معنوی،  رشد  اصلی شان چون 
عزت نفس کافی در کنار خودباوری غافل نشویم.

10. نگاه فرزندان مان را به تحصیل توسعه دهیم. 
انگیزه های کوچکی چون درس بخوان تا به جایی 
برسی یا درس بخوان تا مثل من نشوی، نمی تواند 
چراغ یک مسیر طوالنی و نیازمند به کوشش را 
برای همیشه روشن کند. همچنین مشوق هایی چون 
جایزه به ازای نمره، انگیزه درونی ایجاد نمی کند. 
خوب است فرزندان مان ارزش فراگیری دانش را 
از زاویه ای حقیقی و با نگاه رشد دهنده بنگرند که 
فارغ از سودی که برای زندگی شان خواهد داشت، 
تحولی ژرف را در وجودشان به همراه سودمندی 

برای جامعه شان رقم خواهد زد.

آیا نوع دلتا برای کودکان خطرناک تر است؟

مهر بانان آگاه
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