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 : چکیده

، 91گیری جهانی کووید  کنند که  تعطیلی مدارس به دلیل همه بینی می پیشدانشمندان حوزۀ سالمت عمومی 

دکتر اندرو راندل استادیار دانشکده سالمت . برد ایاالت متحده باال می اپیدمی چاقی در میان کودکان را در

امسال  ، 91کنند که تعطیلی مدارس به دلیل ویروس کووید  بینی می عمومی دانشگاه کلمبیا و همکارانش پیش

طول کند و عوامل خطر را برای اضافه وزن در کودکان در  زمان نرفتن به مدرسه برای کودکان را دوبرابر می

 . برد تعطیالت تابستان باال می

 انتظار و است به تعطیلی کشانده را مدارس 91کووید  ی جهانیریگ همه متحده، االتیا مناطق از یاریبس در

 کنگ، هنگ درموجود  تجارب. سال تحصیلی را دوباره از سر بگیرند آموزشی یها نظام نیا از یبرخ رود ینم

گذاری اجتماعی، سرعت انتشار  قوانین فاصله شدن برداشته صورت در که است آن از یحاک سنگاپور و وانیتا

 .دهد آن را افزایش می

 ها داده است، شده نوشته مدارس در یبدن تیفعال عدم و نامناسب یغذا درباره یادیز مطالب که یحال در

صورتی غیر سالم افزایش های تابستان و زمانی که مدرسه نیستند، به  در طول ماه کودکان کهحاکی از آن است 

بیشتر  دارند، وزن اضافه قبل از که یکودکاندر  تابستانطول تعطیالت  در ناسالم وزن شیافزا. کنند وزن پیدا می

 .است مشهود

کووید  یماریب هنگام در کودکان که یحال در»: دیگو یم کودکان، در یچاق از پیشگیری  پژوهشگر حوزه  ،راندل

. بلند مدت افزایش وزن در کودکان در این مدت پیش روی آنهاست پیامدهایروند،  دیگر به مدرسه نمی 91

تا  و کند کاهش پیدا نمی یلیتحص سال طول در تابستان یها ماه دروزن افزایش  که دهد یم نشان پژوهش ها



تا سنین میانسالی در  کند، تجربه میپایین  نیسن در یحت را یچاق ،کودک یوقت. ماند تابستان سال بعدی باقی می

 « .تر قرار دارد معرض خطر باالتری از افزایش وزن ناسالم

 باعث چاقی شود است ممکن یریگ همه طول در خانه در ماندن

 شده یفرآور یغذاها رسد که اند چنین به نظر می ها به خرید بیش از اندازه غذا روی آورده در حالی که خانواده

ها برای  دستور وری اجتماعی اگذ فاصله ،یبدن تیفعال با رابطه در. دهند آماده را بیشتر ترجیح میو  یکالرپر  و

 یها آپارتمان در که یشهر مناطق در کودکان یبرا ژهیو به را تمرین و ورزش یها فرصت ،ماندنخانه  در

ون دیگر یتماشای تلویز و بدون تحرک یها تیفعال رود یم انتظار. داده است کاهش کنند یم یزندگ کوچک

 از استفاده دهد یم نشان موجود یها داده. ابدی افزایش گذاری اجتماعی فاصله دستوراتصفخات نمایش، با 

 در یچاق/وزن اضافه با شینما اتصفح تماشای بیش از حد. است شیافزا حال در ییویدیو نیآنال یها یباز

 صفحه زمان نیب ارتباط و نماند تحرک یب زمان دوگانه مشکل لیدل به احتماالً است، همراه یکودک دوران

 .یابد های پر کالری، این خطر افزایش می وعده انیم و شینما

 کرد یریجلوگ کرونا ریگ همه یماریب هنگام کودکان در یچاق بروز از توان یم چگونه

 یلیتعط زمان در ناسالم وزن شیافزا خطر عوامل کاهش یبرا و دستورالعمل را مداخله نیچند ،سندگانینو

 :دهند یم ارائه ارسمد

  باعث می شود که کودکان در مدرسه یا در مسیر سرویس مدرسه از سختگیری های برخی مدارس

دهد که نا امنی غذایی با افزایش وزن در میان کودکان  نشان می پژوهش ها . غذاهای آماده استفاده کنند

منی غذایی برای کودکان فواید سالمتی بلند مدتی برای آنان برطرف ساختن نا ا. ارتباط تنگاتنگی دارد

 . دارد

  بازارچه محصوالت کشاورزی که در آن اغلب محصوالت محلی به همراه غذاهای متنوع اقوام مختلف

یکی  به همین شیوه شهرها و استان ها باید این بازارچه های محلی را به عنوان. آماده و عرضه می کنند

مصرف . از اساسی ترین ارائه دهندگان غذای سالم با رعابت فاصله گذاری اجتماعی در نظر بگیرند



های  غذای سالم در بازار نها است و فراهم آورد غذاهای ارگانیک و سالم یکی دیگر از این راهبرد

 .به این امر کمک کند تواند محلی می

 های  کالس دیبا آنها ،دهند گسترش می را خود دور راه از آموزش تیظرف مدارس نکهیا به توجه با

 یبرا خانه در یدرس یها برنامه توانند با ارائه آنها می دهند، قرار تیاولو در نیز راورزش و تربیت بدنی 

های ورزشی که به صورت زنده از طریق اینترنت در حال پخش  یا تصاویر کالس و یبدن یها تیفعال

 .است این کار را بکنند

 ،ها شده بسیاری از انسان ریم و مرگو  یماریب که باعث 91کووید  جهانی ریگ همه یماریب»: دیگو یم راندل

و بسیاری از مناطق آموزشی را به تعطیلی  ،را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده یبهداشت یها مراقبت ایه نظام

 یبرا ییها راه در حالی که همه در تالشند که تأثیرات ناشی از آن را به حداقل برسانند، یافتن .کشانده است

از جمله خطر جدید افزایش چاقی در میان کودکان بسیار مفید خواهد  آن، مدت یطوالن راتیتأث از یریجلوگ

 .بود


