
 

کالس  را در اسرر         کلید و پریزهای خراب -7

وقت تعمیر کنید. در صورت امکان پریزهای برر    

را پوشش گذاری نمایید. دقت کنید که درب تابلو  

های بر  همیشه بسته بوده و نیز قفر  داشرتره      

 باشد.

در هنگام برازی    مراقب باشید دانش آموزان   -8

وخروج از مدرسه یکدیگر را ه  ندهند و به هر     

تنه نزنند.) توجه بیشتری به دانش آموزانر  کره      

جثه کوچکتری دارند یا از معلولیت  رنج م  برنرد  

 داشته باشید.(

آترش نشرانر  در        به تعداد کاف  کپسرو     -9

راهروهای مدرسه، نمازخانه، بوفه و غیره داشتره  

باشید و زمان شارژ آن را به تاخیر نریرانردازیرد.     

نفر از مربیان را هر ساله با نحروه کرار      2حداق  

 کردن با کپسو  آشنا کنید.

زنگ خطر نصب کنید، از سالر  برودن آن         -01

مطمئن شوید و دانش آموزان و مربیان را از مکان 

 آن مطلع سازید و با صدای آن آشنا کنید.

 در صورت وجود بالکن درب آن را قف  کنید.-00

کالس دانش آموزان پایه های پایین تر را در -02

 طبقه همکف یا او  در نظر بگیرید.

  

 پیشگیری از بروز حوادث بین خا نه و مدرسه

دانش آموزان را در هنگام عربرور از عرر         -0

 خیابان به خطوط عابر پیاده راهنمای  نمایید.

در خیابانهای پر به دانش آموزان آموزش دهید -2
رفت وآمد، مسیر قطار وری  راه آهن، کنار چاههرا   

 .ساختمانهای مخروبه بازی نکنندو 

در نزدیک  پیچ وسر باالی  خطرناک از عر     -3

 خیابان عبور نکنند.

 از نزدیک شدن به حیوانات خوداری نمایند.-4

از ازدحام بیش از انردازه دانرش آمروزان در           -5

 سرویس های رفت وآمد جلوگیری نمایند.

به هنگام سوار شدن در وسیله نقلیه از کمربند   -6

 ایمن  استفاده نمایند.

 

 

 منبع:

کتاب پیشگیری از حوادث کودکان و نوجواناان   هندا          
 یوسفعلی رحیمی نیا 

 سوانح و حوادث در مدرسه

 

 

 

 

 کد رسانه:

0-574-22-9328  

 

گروه هدف: مربیان  ومدیران مدارس    

 مروج سالمت
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 دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 معاونت بهداشت

 مرکز بهداشت جنوب تهران



 مقدمه:

یک  از مهمترین عل  مرگ ومیر و معلولیت هرای  

کودکان در سنین مدرسه سوانح وحوادث اسرت    

که در منز ، مدرسه، مسیر مدرسه تا خرانره ر      

میدهد که شایعترین آنها عبارتند از:سرقروط از        

بلندی، تصادفات رانندگ ، سوختگیها، زخرمرهراو    

 جراحات.

با توجه به اینکه عل  بسیاری از حوادث شناختره  

شده است با اقدامات احتیاط  و رعایت اصرو     

پیشگیری م  توان از میزان آنها کاست. برنرظرر     

میرسد نقش مدیران، آموزگاران در مدرسه و اولیا 

دانش آموزان به هنگام فرستادن دانش آمروزان    

یادآوری بعض  از نکات در جلوگیری از سروانرح     

 وحوادث بسیار مه  است .

 عوامل موثر در سوانح وحوادث

به مجموعه اتفاقات  گفته م  شود که در    حوادث

بسیاری از اوقات قاب  پیش بین  نیست و ممکرن  

است در نتیجه رفتارهای دانش آموزان و عروامر    

 محیط  مدرسه و کالس درس اتفا  افتد .

 

میز و نیمکتهای شکسته، میخ یا چوب های تریرز   

میز ونیمکت، سی  های لخت بر ، عدم رعرایرت   

نظافت و تمیزی کالس درس، برخراری هرای        

فرسوده و نا ایمن همه م  تواند مروجرب برروز      

حادثه در کالس  شوند. فضای ک  محیط مدرسره   

و ازدحام دانش آموزان از جمله دویردن و یرا         

شوخیهای نا بجا، برخورد دانش آموزان در هنگام 

بازی، عدم پوشش مناسب درب چاه، وجود اشیاء 

تیز و برنده و خطرناک در زمین بازی، در برروز      

 سوانح و حوادث مدرسه میتواند موثر باشند.

 

 

 

 

 

 

 

حوادث بین راه مدرسه و خانه با توجه بره مکران    

زندگ  دانش آموزان)شهر ،روستا،کنار دریا و....(     

ممکن است متفاوت باشد. از جملره خطرر عبرور      

دانش آموزان از خیابان و برخورد با وسای  نقلیه،    

گاز گرفتگ  توسط حیوانات مبتال به هاری، غرر    

 شدن در جای  که آب جریان دارد. 
 

 پیشگیری از بروز حوادث در مدرسه

 

کرالس درس را        میز و نیمکت های شکسته  -1

 تعمیر کنید.

از وسای  و تجهیزات استاندارد در مردرسره     -2

 استفاده نمایید.

زمین بازی را از وجود اشیاء تیز و خرطررنراک    -3

 پاک کنید.

یک راه اضطراری در مدرسه بررای مرواقرع        -4

حوادث غیرمترقبه در نظر بگیرید و مسریررهرای    

 خروج  را عالمت گذاری کنید.

پله های مشرف به پرتگاه در مردرسره را از       -5

لحاظ لغزندگ  مخصوصادر فص  زمستان بررس  

 کنید و به نرده مناسب مجهز نمایید.                       

مراقب باشید دانش آموزان به سوی یکدیگرر    -6

 هیچ شیئ  را پرتاب نکنند.
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