
  

 قواعد مكافحة الُكَمر للتالميذ واألسر  

  

 القواعد الواجب اتباعها قبل الذهاب إلى المدرسة:   .1

  ISS Covid19جسم التالميذ في المنزل كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة كما هو مطلوب في تقرير    درجة حرارةتقوم العائالت بفحص   .2

No.58/2020 . 

درجة )حتى في األيام الثالثة السابقة(،  والسعال و / أونزالت    37.5أطفالهم إلى المدرسة الذين لديهم حمى فوق    ال ينبغي للوالدين إرسال .3

 الماضية.  14أو الناس في عزلة وقائية في األيام ال  COVIDمرضى البرد،أو الذين تالمسوا مع ال

إلعادة القبول في المدرسة مطلوب شهادة من طبيب  ،  ISS Covid19 No.58/2020لتوجيهات تقرير     of theعلى أي حال، وفقا   .4

 " COVID19والوقاية ل أن الطفل / الطالب قد يعود إلى المدرسة منذ تم اتباع مسار التشخيص والعالج " GPاألطفال أو 

  

 كيف تدخل المدرسة وتغادرها:  

في صف هندي ، مع مسافة متر واحد وبطريقة      المداخل والمخارجيجب أن يكون كل تلميذ مصحوبًا بوالد واحد/مندوب واحد. يجب أن تتم   .5

في كل   أقنعة.  ترتديه  أن  يجب  جميع    plexusمنظمة.  باستخدام  أمكن  الخروجحيثما   / الدخول  إجراءات  إعداد  الفردية،سيتم  المدرسة 

الواردة في خطط السالمة لكل    المداخاللمتاحة، بما في ذلك األبواب األمنية والساللم في حاالت الطوارئ، وفقا للمبادئ التوجيهية الدقيقة

plexus . 

 للدخول والخروج.   لألوقات المشار إليها يجب على الوالد أو المفوض االلتزام باالحترام الصارم   .6

بعد مرافقة األطفال أو اصطحابهم، يجب على الوالد/المندوب تجنب المحتجزين بالقرب من مباني المدرسة )األرصفة،األرصفة، المحاكم   .7

 إلخ(.  األمامية،

 كل مدرسة لديها موازين حرارة رقمية. وفي أي وقت، سيتمكن الموظفون من استخدامها للتحقق من وجود حاالت مريبة.    .8

  

 القواعد الواجب احترامها أثناء النشاط المدرسي:  

 وسيتعين على كل تلميذ أن يتذكر المدرسة ألنه اليتم استعارة زمالء الدراسة وال المعلم.   .9

 لكل فصل من الفصول الدراسية بين التالميذ في نفس  الفصل/القسم وفي الفصول/األقسام األخرى.     المواد التعليميةتقاسم وال يمكن  .10

 ال يسمحباستخدام األلعاب التي يتم إحضارها من المنزل، في أي أمر المدرسة.   .11

 الفصول الدراسية بانتظام كل  ساعة.  فيخالل الصباح، سيتم ضمان الهواء  .12

للدروس في الهواء الطلق التي سيتم تنفيذها في الحديقة في  وم المعلمون، كلما أمكن ذلك، وباستخدام استقالليتهم التعليمية،بالترويج سيق .13

 الدراسي. األماكن المحددة للفصل

 من أجل تجنب التجمعات، سيتم جدولة الدخول إلى الحمامات خالل ساعات الدرس من كل فئة.    .14

 الوصول إلى الحمامات وغيرها من األماكن المشتركة إلزامي استخدام القناع، الذي يغطي األنف والفم، لجميع التالميذ.   .15

وبعد الفاصل الزمني للمقصف فئة حسب الصف وبرمجتها من قبل لتجنب التجمعات، سيتم تقسيم كل من الصباح    في المدرسة االبتدائية، .16

 . hoursالمعلمين منفصول فردية في غضون ساعاتالصف.

 يتم الفاصل الزمني في ساحة المدرسة في المساحات المعينة إلى الصف.       

لدراسية، وتجنب  أكبر قدر ممكن من في حالة المطر، تحدث فترات في الفصول الدراسية أو في األماكن المشتركة المخصصة للصفوف ا

 التداخل بين مجموعات الفصول الدراسية. 

تجنب، حيثما أمكن،  في الخارج فيالمساحات المخصصة للصفوف فاصل زمني، المقرر لكل فصل، ليتم تنفيذه في المدرسة الثانوية هناك .17

 التجمع واالختالط بين الفصول المختلفة. 

إلى مجموعات  TRول الدراسية أو في األماكن أمام الفصول الدراسية، وتجنب أكبر قدر ممكن تدخل  في حالة المطر، تحدث فترات في الفص .18

 الصف.  

والكرسي والخزائن )أو الرفوف( صارمة في موقف حيث توجد في الفصول الدراسية. على األرض هناك اثنين  يجب أن تكون المكاتب .19

 األماميين  من  المقاعد.   من الملصقات لكل مقعد، والتي تتوافق مع موقف الساقين

 لالحتفال بأعياد  الميالد أو غيرها من االحتفاالت. الطعام والشراب من المنزل للمشاركةال يمكنك إحضار  .20

يجلس التالميذ على المكتب ، في وضع ثابت ، وسوف تكون قادرة على إزالة القناع ، ولكن سيكون لديهم إلعادة وضعه أمام الفم واألنف   .21

لتحرك نحو زمالء الدراسة ، نحو الكرسي ، والسبورة أو في مسارات الدخول والخروج أو للذهاب إلى الحمام. كإجراء وقائي  في حالة ا

 . possible، على أي حال ، خاصة في المرحلة األولى من العودة ، سيكون من الضروريارتداء الدرع الم قدراإلمكان.

 ويجب على كل تلميذ في المدارس الثانوية واالبتدائية أن يحمل زجاجة مياه أو زجاجة لالستخدام الشخصي مع أسمائهم األولى واألخيرة.   .22

اللباس .23 أيضا  ولكن   ، والكتب  والصناديق  الدفاتر  )مثل  مدرسية  لوازم  ،   --أي  رياضية  وأحذية  والسترات  ،    البلوزات  والقبعات 

 والقفازات(يجب أن يكون اسمها األول واألخير 

 تلميذ. 

  



 أنشطة المختبرات والصالة الرياضية 

وتخضع أنشطة الصالة الرياضية لقيود كثيرة، وستكون في المرحلة األولى من العودة محدودة من أجل السماح للتالميذ بالتصرف بشكل   .24

 والموظفين بتنظيم أنفسهم من أجل تطهير المباني عند تغيير الصف.   صحيح

لفصول التربية البدنية، يجب على الطالب تجنب خلط المالبس بعناية. في غرفة تبديل المالبس، يجب أن يبقى educationعند تغيير   .25

 القناع. 

ع قفل أو حذاء نظيف أو زجاجة مياه أو زجاجة مياه لالستخدام  يجب على كل تلميذ في المدرسة الثانوية واالبتدائية حمل حقيبة/ زينأو م  .26

الشخصي مع االسم األول واألخير. فمن المستحسن أن يأتي إلى المدرسة بالفعل مع المالبس المناسبة للنشاط )ممارسة( منذ في غرفة خلع  

 التالميذ.  9- 8دقائقمع نوبات من   5المالبس سيتم تخفيض الوقت إلى 

إلى المختبرات بعد الصرف الصحي اليدوي. في مختبرات الكمبيوتر من المستحسن استخدام أكياس بالستيكية الحتواء    يُسمح بالوصول .27
 للنظارات الخ((  custodieأي البنود الشخصية )مفاتيح، والهواتف النقالة، 

  

 غسل اليدين والتطهير  

حمام، بالصابون. في كل حمام هناك عالمة مع تعليمات لغسل السليم الطالب غسل أيديهم جيدا في كل مرة يذهبون فيها إلى  ال علىيجب  .28

 من اليدين. يتوفرموزع مع جل مطهر في كل فصل دراسي. 

  

 الكمامات  

أو غيرها  من األقنعة )على سبيل المثال قابلة    يمكن التخلص منهاويجب أن توفر األسرة لجميع تالميذ المدارس االبتدائية والثانوية أقنعة   .29

تبلغ التي  الشخصية  المسافة  ضمان  يمكن  ال  عندما  واالسراعداخاللمدرسة،  والخروج  الدخول  أوقات  في  الستخدامها  متر   1للغسل(، 

 فمن المناسب الستخدام كيس الصحية حيث يمكنك تخزين قناع عندما ال يقصد أن تستخدم. خرى المبلغ عنها. والمناسبات األ

  

 كيفيدخل اآلباء المدرسة:  

وسيدخل الزوار إلى األمانة بعد تسجيل    اإللكتروني.كل يوم، بعد التعيين الذي يتم عن طريق البريد    األمانة وسوف يُضمن الدخول إلى   .30

 شخصية، ورقم هواتفهم، وتاريخ الوصول إليها،ووقت اإلقامة. بياناتهم ال

وال يسمح لآلباء بدخول المدرسة إال إذا تم االتصال بها من قبل المدرسة أو ألسباب جدية. وفي حالة نسيان اللوازم المدرسية أو غيرها  .31

 والشباب أن يهبوا دون ذلك.  من الممتلكات الشخصية، ال يضطر اآلباء إلى الذهاب إلى المدرسة: إذ يمكن لألطفال

وفقًا للتقويم من وقت آلخر الذي  ،   TEAMSاآلباء مع المعلمين عن بعد ، عن طريق التداول بالفيديو ، على منصة  إجراء مقابالتسيتم  .32

 . comunicatoيتم إبالغ 

  

  

  

  

    Covid  19مع أعراض  Alumigonإدارة 

التلميذ   .33 المدرسةوإذا شعر  للبروتوكول األمني    بالمرض في  وفقاً  فإنه سيتم عزله  فوراً،  المذكورة أعاله،  يكشف عن األعراض  وهو 

الصادر عن الوزارة واللجنة التقنية العلمية. سيتمإخطار الطفلعلى الفور ويطلب منه سحب الطفل في أقرب وقت ممكن. للقيام بذلك، من  

 عائلة أو المندوب  متاًحا باستمرار خالل ساعات الدوام المدرسي الضروري ضمان أن يكون أحد أفراد ال

للعودة إلى المدرسة مطلوب "الشهادة التي يضعها طبيب األطفال أو الممارس العام من استنتاج المسار التشخيصي العالجي الموصى به"   .34

السريرية    الظروف  حالة   قد غاب    COVID-19لـ    المشبوهة  في   التلميذ  حالة  السريريةفإنه     أو في  الظروف    ليس مشبوًهاعن 

COVID_19  .أن يقدم الوالد إلى  العودة "إعالن ذاتي محدد" يتم على نموذج مرفق بالتعموري الذي ستصدره المدرسة 

  

 اإلعالم والتدريب  

 ني للمدرسة   يجب إعالم المعلمين وأولياء األمور باستمرار بالبروتوكول األمني للمدرسة من خالل الموقع اإللكترو .35

البداية    اتخاذ إجراءات تعليمية يجب على المعلمين وأولياء األمور ضمان   .36 التجمعات )خاصة في أوقات  مستمرة على األطفال  لتجنب 

أيديهم و/أو استخدام الجل، والعطس في مناديل ورقية يمكن التخلص منها )يجب أن تكون  والنهاية(، واحترام مسافات األمان، وغسل 

 مجهزة من قبل األسرة(، وتجنب لمس الفم واألنف والعينين بأيديهم. 

  14يمكن أيضاً لألطفال دون سن  على األجهزة المحمولة الشخصية لكل فرد من أفراد العائلة. و  Immuniesنوصي بشدة بتثبيت تطبيق .37

 عاماً تركيب المناعة بموافقة الوالدين. 

  

  

  


