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دریـچـه

آموزش  حضوری اجباری 
زیر سایه کرونا و آلودگی هوا
والدین دانش آموزان در گفت وگو با «شرق»: با قطعی شاد و امتحان پایان ترم، فرزندانمان را تهدید می کنند

  نیلوفر حامدی: باالخره و پس از گذشــت دو ســال تحصیلی، ۱۴ فروردین مساوی شد با بازگشت دانش آموزان به مدارس. کاهش آمار ابتال به ویروس کرونا و همچنین مرگ و میر ناشی 
از آن سبب شد تا ستاد ملی کرونا و به دنبال آن مسئوالن وزارت آموزش و پرورش تصمیم به بازگشایی مدارس بگیرند. این تصمیم اما به مذاق بسیاری از خانواده ها خوش نیامد. این 
نارضایتی حاال و با آلودگی هوای تهران، کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی در ســطح کشور و همچنین هشدارهایی مبنی بر احتمال بروز پیک هفتم ویروس کرونا شدت بیشتری نیز 
گرفته اســت. در مقابل اما خانواده های دانش آموزان از قطع شدن کلی سیستم شاد و تهدیدشدن به ممنوعیت حضور در امتحانات پایان  ترم به روزنامه «شرق» خبر داده اند: «هر کسی   
که حرفی بزند به او می گویند پس چرا عید سفر رفتید؟ یا چرا میهمانی و دیدوبازدید عیدتان سر جایش بود؟ من و خانواده ام که به هیچ عنوان جایی نرفتیم و سعی کردیم همان شکل از 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی را رعایت کنیم. اما مگر خود مسئوالن مردم را به سفررفتن تشویق نکرده بودند؟ مگر بعد از تعطیالت نوروز از حضور میلیونی مسافران 

ابراز خرسندی نکردند؟ حاال از چه کسی انتقام می گیرند؟ از دانش آموزان؟ آنها که گناهی نکرده اند».

اگرچه آمار کرونا نســبت به این روزها در ســال گذشته افت 
محسوســی کرده اســت و مردم هم تا اندازه ای یــاد گرفته اند تا 
مواجهــه بهتری با این ویروس جهانی داشــته باشــند، اما هیچ 
ضمانتــی برای ادامــه این وضعیــت وجود نــدارد. همین روز 
گذشــته، ســیداحمد طباطبایی، عضو کمیته علمی ســتاد ملی 
مقابلــه با کرونا، با بیان اینکه شــرایط کرونا در کشــور مناســب 
نیست، گفت: در بازدیدهایی که در تعطیالت نوروز از برخی نقاط 
داشتم شاهد بودم که درصد رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار 
کاهش یافته است و گرچه ادعا شده بود که در طول نوروز حفظ 
فاصله فیزیکی و اســتفاده از ماسک و... بررسی می شود اما این 
موضوع در مجامع عمومی همچنان بدون نظارت ادامه داشت 

و میهمانی ها و دورهمی ها هم برقرار بودند.
او با پیش بینی منفی از روزهای آینده ادامه داد: افراد جدیدی 
ظرف چند روز گذشــته عالمت دار شدند که مجبور شدیم دستور 
ایزولیشن یا سایر درمان ها را به آنها بدهیم. وقتی تعداد بیماران 
افزایش یابد طبیعی اســت که در میان آنها بیماران مشــکل دار 
هم پیدا خواهد شد؛ بنابراین پیش بینی خوبی از روزهای پیش رو 
نداریم هرچند هنوز امیدوارم این پیش بینی اشــتباه باشد و دچار 
شرایط سخت نشــویم. در حال حاضر نقاطی از دنیا با پیک های 
جدیدی از سویه  جدید کرونا روبه رو هستند و ما هم از دنیا پیروی 
کردیم. هر اتفاقی که در هر نقطه دیگر دنیا رخ داد، پس از مدتی 
در کشــور ما هم بروز پیدا کرد و این موضوع را در گسترش شیوع 

سویه دلتا و امیکرون هم شاهد بودیم.
او دربــاره احتمال وقوع موج هفتم کرونــا  بیان کرد: به طور 
معمــول حــدود یک تــا یک ماه ونیم بعــد از عــدم رعایت ها و 
آزادسازی ها، موج ها شکل می گرفتند و احتماال از اواخر فروردین 
موج هفتم آغاز شــده و پیک آن به اواخر اردیبهشت برسد. البته 
امیدوارم پیش بینی ما اشــتباه باشد و این حد از ابتالهای رخ داده 

و واکسیناسیون به ما کمک کند و مردم ایمن باشند.
دبیر بورد ریه اطفال کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
درباره بازگشــایی حضوری مدارس بدون دو پیش شــرط تزریق 
واکسن و حفظ فاصله فیزیکی  اظهار کرد: علی رغم توصیه هایی 
که انجمن های علمی مختلف برای این موضوع داشتند، تصمیم 
بر بازگشــایی مدارس گرفته شــد. امیدواریم گرم شدن هوا کمک 
کند تهویه مدارس بهتر شــود و این ســبب شود که میزان انتشار 

ویروس کاهش یابد.
نکته مهم اینکه هنوز خطــر انتقال بیماری در جامعه وجود 
دارد. نباید ایجاد واهمه و ترس در مردم داشــته باشــیم اما باید 
با تبلیغات رســانه ای به مردم هشدار دهیم که هنوز در جامعه 
خطر انتقــال بیمــاری وجــود دارد؛ بنابراین بایــد پروتکل های 
بهداشــتی رعایت شود. ما بیمارانی داریم که به دلیل شرکت در 
میهمانی ها بدون رعایت نکات بهداشــتی بیمار شدند. روزهای 
گذشته ۱۵ نفر از یک خانواده به کرونا مبتال شده بودند و به مراکز 
درمانــی مراجعه کرده  بودند و این ابتال تنها به دلیل عدم رعایت 
یــک فرد بیمــار بوده اســت. میهمانی های افطاری، شــب های 
احیا و تمایل مردم به حضور در اماکن زیارتی را شــاهد هســتیم 
و بایــد همه این رفتارها با احتیاط صورت گیرد. کم شــدن تعداد 
مرگ و میر روزانه به معنای کم شــدن خطر بیماری نیست و نباید 
دچار عادی انگاری شــویم. هنوز تعطیالت نــوروزی آثار خود را 
نشان نداده و حتی ممکن است آثار آن تعطیالت با ترکیب تغییر 

شرایط در ماه رمضان نیز تشدید شود.
در دوران جنگ مدرسه ها تعطیل شد، کرونا هم جنگ است

حاال درست یک هفته از روزی که دانش آموزان پس از دو سال 
جدایی به مدارس بازگشــته اند، می گذرد؛ اما این شرایط یکسانی 
برای همه آنها نیست. هنوز هم هستند والدینی که حاضر نیستند 
فرزندان خود را به مدرســه بفرســتند و ترجیح می دهند همان 

مصائب آلودگی هوای پایتخت
چرا تهران «شنبه» تعطیل نشد

سرخک با کرونا علیه دانش آموزان 
همدست شد

در حالی که بازگشــایی مدارس با وجــود ادامه ویروس کرونا در 
کشــور باعث نگرانی های متعدد شده بود، حاال سرخک هم آمده تا 

نگرانی های والدین را تشدید کند.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
نســبت به افزایش موارد بیماری ســرخک در کشــور هشــدار داد. 
سیدمحســن زهرایی درخصوص بیماری سرخک گفت: این بیماری 
در میان کودکان خطرناک اســت و در جریان همه گیری ها می تواند 
یک تا پنج درصد مرگ ایجاد کند. متأســفانه در ســه سال اخیر آمار 
مرگ ومیر ناشی از ســرخک در دنیا افزایش یافته و ساالنه ۲۰۰ هزار 
مرگ ناشی از سرخک ثبت می شود. به همین دلیل می توان گفت این 

بیماری به خصوص در میان کودکان بسیار خطرناک است.
او ادامه داد: خطر ســرخک در افرادی که ســوءتغذیه و کمبود 
ویتامین دارند، خیلی جدی تر از سایرین است و عوارض طوالنی مدت 
دارد و غیر از مرگ می تواند منجر به ســینه پهلوی شــدید، عفونت 
مغزی و نابینایی شــود و در گروه ســنی باال نیز در صورتی که ایمن 
نباشــند، عوارض جدی خواهد داشــت. رئیــس اداره بیماری های 
قابل پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که 
چنانچه کودکان واکسن نزده باشــند، چه اقداماتی باید انجام شود، 
گفت: به خانواده ها با ســه هدف هشدار می دهیم به دلیل اینکه به 
واکسیناســیون کودکان خود اهمیت دهند و چنانچه واکسیناسیون 
به طور کامل انجام شــده، نگران نباشــند. اگر کامل نیســت سریع تر 
نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. توصیه دوم به جامعه پزشکی است 
و باید متوجه باشند که بیماری سرخک از مرزهای شرقی وارد کشور 
می شود و در حال حاضر بر اساس گزارش های رسیده در استان های 
تهران، سیستان و بلوچســتان، بوشهر، فارس، هرمزگان و یزد مواردی 
مشاهده شده و به همین دلیل جامعه پزشکی باید حواسشان باشد 
اگر مورد مشــکوکی در این خصوص دیدند، برای جلوگیری از انتشار 
بیماری به مراکز بهداشــتی اطالع دهند و مــورد آخر آنکه کارکنان 
بهداشــتی توجه کامل نســبت به این بیماری داشته باشند تا سریع 

بتوانند رصد و پیگیری کنند و جلوی انتشار آن را بگیرند.

 خانواده حمید منتظر کمک های 
مردمی هستند

در یکی از روستاهای اردبیل، عطا و همسرش زهرا با سه فرزند 
معلولشــان زندگی می کنند. حمید، معلــول ذهنی -حرکتی که از 
بیماری دیابت رنج می برد، ۳۷ ساله است، صدیقه ۱۸ ساله به فلج 
مغزی دچار اســت و فاضل ۱۳ ساله نیز ســندروم داون است. در 
شــرایط فعلی، عطا که به دلیل بیماری قلبی مدت هاست توانایی 
کارهای سنگین را ندارد، تقریبا خانه نشین است و شرایط نگهداری 
از فرزندانش برای او ساده نیســت. مریم، دختر بزرگ این خانواده 
که خود با مشــکالتی نظیر زندانی بودن همســرش دست به گریبان 
اســت، در تماس با خبرنگار «شــرق»، عالوه بر استشهادیه مسجد 
محــل مبنی بر عدم توانایی خانواده برای تأمین هزینه های درمانی 
فرزندان، بــا عکس هایی از خانه، شــرایط خانواده را شــرح داده 
اســت. مریم می گوید: چند باری فکر کردم همه  ما ســم بخوریم 
و همه چیز تمام شــود؛ اما ترس از سرنوشــت دخترانم همیشه از 
این کار منصرفم می کند. زندگی ما همیشــه به مو بند است و حاال 
برادر بزرگم حمید، هم نیاز به گذاشــتن یک دســت دندان دارد و 
هم داروهایش گران اســت. او با ارســال مدارک بیماری برادرش 
از مردم تقاضای کمــک دارد. پیش تر روزنامه «شــرق» در دوران 
تعطیالت نوروزی بخشــی از هزینه های مورد نیــاز این خانواده را 
تأمین کرده اســت. حمید به دلیل نداشــتن دندان، در خوردن غذا 
به شــدت دچار مشکل است و در این مدت هم وزن زیادی از دست 
داده اســت. او حتــی نمی داند و نمی تواند بفهمــد که این حجم 
مشــکالت را به چه دلیلی تحمل می کنــد. ما هم اکنون برای تهیه 
داروهای ســه فرزند معلول، پرداخت اجاره خانه و خرید مایحتاج 
ضروری خانواده نیازمند ۱۲ میلیون تومان هســتیم. خیرین محترم 
می توانند در صورت تمایل مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت 
۵۰۲۲۲۹۱۰۸۶۶۷۴۴۲۹ به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنند. 
همچنین در صورت خواســتن اطالعات بیشــتر می توانند با شماره 

تلفن ۰۹۱۲۳۳۴۵۵۷۶ تماس حاصل کنند.

تکلیف گــردش هوایی که در آن کالس وجود ندارد، چیســت؟ 
این نشــان می دهد که مســئوالن در تصمیم گیری های خودشان 
هیچ کــدام از حساســیت ها را لحاظ نکرده انــد. اینکه هوای این 

کشور در نصف سال آلوده است».
به عقیده او افت تحصیلی تنها نگرانی مســئوالن است، حال 
آنکه در همین دو سال هم آموزش مجازی کیفیتی نداشت: «در 
ســال های جنگ که موشک بر ســر ما می زدند، مدارس تعطیل 
می شــد. ایــن ویــروس و پاندمی هــم نوعی جنگ اســت. آدم 
می کشــد، حتی بیشــتر از آن روزها. پس چرا برای کسی اهمیت 
ندارد و به راحتی حکم به بازگشایی مدارس را می دهند؟ نگران 
افت تحصیلی فرزندان ما هستند اما مگر در دو سال اخیر و تحت 
آموزش شــاد کیفیتی وجود داشت؟ اصال مگر در دو ماهی که از 
سال تحصیلی باقی مانده، قرار است بچه ها ما انیشتین شوند؟».

شــیوع پیک و واریانت جدید ویروس کرونا در کشور محتمل 
است

اما اوضاع کرونا در واقعیت چگونه است؟ آیا خطر اوج گرفتن 
پاندمی و حضور یک پیک جدید به ما نزدیک است یا خیر؟ هادی 
یزدانی، پزشــکی که در دو ســال اخیر به طور جدی روی کرونا و 
آســیب هایش تمرکز کرده اســت، در گفت وگو با «شرق» به این 
پرسش ها پاســخ می دهد. او معتقد اســت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به طور جدی افت کرده اســت: «ما در عید امسال به 
وضــوح دیدیم که برخــی از افراد وقتی بدون ماســک در جایی 
حاضر می شــدند، می گفتند مگر کرونا تمام نشــده اســت؟ چرا 
باید ماســک بزنیم؟ یعنی طرف مقابل شــاکی است که چرا باید 
با به اتمام رســیدن کرونا باز هم ماســک بزنــد. این دقیقا همان 
عادی انگاری اســت که ما می گفتیم نباید انجام شــود و بارها و 
بارها درباره اش هشــدار داده بودیم. اینکه اطالعات اشــتباه به 
جامعه داده نشــود. تمام شــدن ماجرای کرونا با آنچه در ذهن 
همه اســت به این معنــی که یک نفر در تلویزیون حاضر شــود 
و بگوید دیگر بیماری به نام کرونــا وجود ندارد اصال امکان پذیر 
نیســت. از نظر ما تیم بهداشــت و درمان، پایان کرونا زمانی رخ 
می دهد که رئیس ســازمان جهانی بهداشت پایان همه گیری در 
جهان را اعالم کنــد. پس تا پیش از آن روز کرونا وجود دارد. اما 
االن و بعد از حدود دو سال از آغاز کرونا در دنیا و ایران، در بدترین 
حالت ممکن از نظر رعایت نکات بهداشــتی و پروتکل ها هستیم 
و اقدامات بهداشــتی که الزمه و مکمل هرگونه سیاست گذاری 

است، به وضوح دیده نمی شود».
او در واکنش به بازگشــایی مدارس در شــرایط فعلی عنوان 
کرد: «درباره بازگشایی ها چند نظر وجود دارد. اول اینکه احتمال 
افزایش شــمار مبتالیان و مرگ و میر در آینده امری تقریبا قطعی 
اســت. اما نظــری می گوید تــا زمانی که ما بــا واریانت جدیدی 
روبه رو نباشــیم با توجــه به اینکه اغلب جمعیــت ایران دو بار 
کرونا را در تابســتان و زمســتان گرفته اند، عمال به خاطر ایمنی 
طبیعی نگرانی افزایش ابتال تا چند ماه آینده وجود ندارد. افرادی 
که چنین نظراتی داده اند، با همین اســتراتژی هم از بازگشایی ها 
حمایــت می کنند. اما ما در دنیا هم با زیرواریانت ب آ دو امیکرون 
کرونا مواجه هســتیم که مسری تر اســت و عالئم شدیدتری هم 
دارد. همچنین االن بحث واریانت های ترکیبی هم در دنیا اگرچه 
خیلی پیش نرفته اما فعال است. همین زیرواریانت هم می تواند 
باعــث ایجــاد بیماری در زمان کوتاه شــود. پس با این حســاب 
نظرهــا بر این منوال اســت که عده ای می گوینــد چون واریانت 
جدید وجود ندارد و بیشــتر جمعیت در سال گذشته حداقل دو 
بار کرونا گرفته اند، نباید نگران پیک جدید باشیم. اما به زعم من، 
بــا توجه به تجربه بیش از دو ســال، اتفاقا باید دســت به عصاتر 
جلو برویم؛ چــون کامال محتمل می دانم کــه افزایش مبتالیان 
حتی به شــکل پیک جدید وجود داشته باشد. از آنجا که رعایت 
پروتکل ها و مشخصا ماسک گذاشــتن هم کم شده، وضعیت ُدز 
ســوم واکسیناســیون در کشور بســیار افتضاح است و جمعیت 
درخور توجهی واکسینه نشده اند. همه اینها نگرانی های پیش رو 

را جدی تر می کند».
او معتقد است راه های دیگری هم پیش روی وزارت آموزش 
و پــرورش وجود داشــت اما به آن توجهــی نکردند: «یک نکته 
فرعی هم قابل بررسی است. درباره موضوع بازگشایی ها راهکار 
وجود داشــت. ما نمی توانســتیم آموزش را کامال معلق کنیم و 
این هم درســت است. همین مدت تعطیلی هم آسیبی جدی به 
سیستم آموزش کشور زده اســت و بسیاری از کارشناسان نگران 
آینده کشور و وضعیت سواد دانش آموزان امروز در فردا هستند؛ 
اینکه برخی حتی نتوانند درست فارســی را بنویسند. با این حال، 
می شد با ســازوکاری عقالنی تر از بروز خطرات جدی جلوگیری 
کنیم. به طور مثال، می شــد مسئوالن وزارت آموزش  و  پرورش با 
هماهنگی وزارت بهداشــت، در تعاملی واکســن فایزر را از مبدأ 
دیگری وارد کشــور کرده و تنها دانش آموزان را واکســینه کنند و 
ســپس کالس ها را با ظرفیت های ۳۰ و ۵۰ درصدی -بســته به 
تعداد دانش آموزان هر کالس  و مدرســه- بازگشایی می کردند. 
مدارس هم توجیه می شــدند کــه کوچک ترین عالمت به معنی 
کروناســت. حــاال اما کامــال برعکــس اســت. دانش آموزها با 
مشــهودترین عالئم کرونای ممکــن به ما مراجعــه می کنند و 

می گویند مدرسه نپذیرفته که آنها کرونا گرفته اند».

حبیب احســنی پور:  هوای غبارآلود تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته، 
پایتخت ایران را به آلوده ترین شــهر جهان تبدیل کرد؛ اما همین ویژگی هم باعث 

نشد تا مسئوالن استانی نسبت به تعطیلی پایتخت در روز شنبه قانع شوند.
بنا بر اعالم کارشناســان ســازمان هواشناسی و محیط زیســت، کیفیت هوای 
پایتخــت در روزهای اخیر به قدری آلوده بود که اعالن وضعیت قرمز شــده بود؛ 
یعنی تنفس در این هوای آلوده برای همه شــهروندان اعم از بیماران و سالمندان 

و کودکان و افراد سالم، خطرناک است.
در چنیــن شــرایطی، صــادق ضیائیــان، رئیس مرکــز ملــی پیش بینی وضع 
هــوا، درباره وضعیت نامطلــوب آب و هوا با بیان اینکه مردم تهران با شــرایط بد 
آب و هوایی مواجه هســتند که در گذشته شاهد آن نبودند، گفته است: همان طور 
کــه قبال هشــدار داده بودیم، وضعیتی که االن دچار آن هســتیم، در اثر دو عامل 
یعنی نفوذ گردو خاک از کشور عراق و سوریه و وزش باد شدید در سطح کشور که 
موجب خیزش گرد و خاک محلی شــده، باعث افزایش ســطح آالینده ها و کاهش 

دید در بخش های زیادی از کشــور و تهران شده است. به گفته عباس شاهسونی، 
رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت، در این شــرایط افزایش 
شــدید بیماری های قلبی یا ریوی را داریم که ممکن اســت منجر به مرگ زودرس 
در بیماران قلبی و ســالمندان شــود و همچنین افزایش شدید عوارض تنفسی را 

شاهد خواهیم بود.
شــاید همین توضیحات کافی باشــد برای اینکه به اهمیت تعطیلی تهران در 
روز شــنبه پی ببریم؛ زیرا هوای تهران در روزهای عادی نیز آلوده اســت و همواره 
به گروه های حســاس توصیه می شــود کمتر در معابر رفت وآمــد کنند. حاال که 
گرد و خــاک هم به آلودگی هوا دامن زده اســت، باید بیش از پیش نگران ســالمت 

شهروندان به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران بود.
ازاین رو شهروندان تهرانی لحظه شماری می کردند که خبر تعطیلی پایتخت در 
روز شنبه را بشنوند؛ اما استاندار تهران با وعده به شهروندان برای تصمیم گیری در 
ساعت ۲۲ جمعه ۱۹ فروردین، در نهایت آب پاکی را روی دست شهروندان ریخت 

و اعالم کرد که پایتخت شــنبه تعطیل نیست. ادعای محسن منصوری در توضیح 
اینکه چرا تهران شــنبه تعطیل نمی شود، این بود که طبق پیش بینی هواشناسی تا 
چند ســاعت آینده (جمعه شب) شاخص آلودگی هوای تهران کمتر خواهد شد و 

به  همین  دلیل شنبه ادارات و مراکز آموزشی تعطیل نمی شوند.
این در حالی است که کارشناس سازمان هواشناسی عنوان کرده است با توجه 
بــه اتفاقاتی که در خاورمیانه به جهت کم بارشــی داشــته ایم، این موضوع تکرار 

خواهد شد و اوج این گرد و خاک از فروردین تا مرداد است.
بنا بر اعالم شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت 
در صبح شــنبه نیز در وضعیت خطرناک قرار داشته و تغییر چندانی نسبت به روز 

جمعه نداشته است.
با این اوصاف شــهر تهران تعطیل نشــد تا شــرایط عادی تلقی شود؛ درست 
مثــل اوضاع کرونایی که ســتاد ملی کرونا تصمیم گرفت همه چیز عادی شــود، 
در حالی که باید نســبت به افزایــش موارد ابتال در روزهای آینــده نگران بود؛ زیرا 

حداقــل دو هفته بعد از پایان تعطیالت نــوروزی می توان متوجه وخامت اوضاع 
کرونایی شــد. مشابه این اتفاق برای هوای آلوده تهران رخ داده و استانداری هیچ 

دلیلی ندید که پایتخت تعطیل شود.
شــاید این تفکر در راســتای سیاســت های ستاد ملی کرونا باشــد. در حالی که 
اعضای کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ نگران بازگشایی ها هستند، همین شرایط 

برای آلودگی هوا نیز تکرار شد.

یکشنبه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۳

آمــوزش مجازی ادامه پیدا کند. اما آموزش و پرورش این امکان 
را از خانوده هــا گرفته اســت. یکی از این والدیــن در گفت وگو با 
روزنامه «شــرق» از محدودیت های جدیــدی گفته که آموزش  و 
 پرورش پیش روی خانواده ها گذاشــته اســت: «تصمیم ما بر این 
بود که فرزندم به مدرســه نرود و همــان آموزش مجازی ادامه 
پیدا کند اما ناگهان متوجه شــدیم که سیســتم شاد به طور کلی 
قطع شده است. بعد هم اعالم کردند هر دانش آموزی که بیش 
از دو روز غیبت داشــته باشــد باید از یک مرکز درمانی در غرب 
تهــران گواهی کرونا یا یک بیماری خــاص بیاورد. در نهایت هم 
گفته اند اگــر دانش آموزان بــه صورت حضــوری در مدارس و 
کالس ها شــرکت نکنند، اجازه حضور در امتحانات پایان ترم به 

آنها داده نخواهد شد».
بــه گفته این پــدر که هیــچ تمایلی به حضــور فرزندش در 
مدارس با وجود اپیدمــی کرونا ندارد، این رفتارها انتقام گرفتن از 
دانش آموزان است: «هر کسی هم که حرفی بزند به او می گویند 
پس چرا عید ســفر رفتید؟ یا چرا میهمانی و دیدوبازدید عیدتان 
ســر جایــش بود؟ مــن و خانواده ام کــه به هیچ عنــوان جایی 
نرفتیم و ســعی کردیم همان شــکل از پروتکل های بهداشــتی 
و فاصله گذاری هــای اجتماعــی را رعایت کنیم. امــا مگر خود 
مســئوالن مردم را به سفررفتن تشــویق نکرده بودند؟ مگر بعد 
از تعطیالت نوروز از حضور میلیونی مســافران ابراز خرســندی 
نکردند؟ حاال از چه کسی انتقام می گیرند؟ از دانش آموزان؟ آنها 

که گناهی نکرده اند».
آلودگی هوا در روزهای اخیر هم شرایط را وخیم تر کرده است: 
«همین امروز (روز گذشــته) آلودگی هــوا روی ۲۰۰ بود؛ عددی 
که ۵۰  تا کمترش می تواند منجر به مرگ شــود. در یک کالس از 
مدرسه دولتی حدود ۴۰ دانش آموز حاضر می شوند. پنجره ها را 
هم که نمی توانند با وجود آلودگی هوا باز کنند. تکلیف چیست؟ 


