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كُتُيُبُللعائالتُحولُقواعدُمكافحةُالكوفيدُ
 .1يجب على العائلة أن تجهز جميع طالب المدارس االبتدائية واالعدادية بكمامةُقابلةُلالستعمالُلمرةُواحدةُ
من أجل استخدامها عند الدخول ،الخروج ،الت َج ُّول داخل المدرسة وفي المناسبات األخرى المحددة.
 .2الدخول إلى مكتب السكرتاريا سيكون متاح ،وفق المواعيد المحددة وبموجب موعد مسبق عبر البريد
اإللكتروني.
 .3ال يسمح ألهاليُالطالبُبالدخولُإلىُالمدرسة إال في حاالت خاصة مسموحُبها .في حالة نسيان األدوات
المدرسية أو غيرها من المتعلقات الشخصية  ،يُطلب من األهالي عدم الذهاب إلى المدرسة ،يمكن لألطفال
واألوالد االستغناء عنها.
 .4الموادُالتعليمية لكل قاعة دراسية (بما في ذلك ألعاب روضة األطفال) ال يمكن مشاركتها مع القاعات
الدراسية  /األقسام األخرى .سيتم تعقيم ألعاب األطفال يوميا" ،في حال استخدامها.
 .5في المدارس االبتدائية واالعدادية ُمحددة فترات استراحة ،يتم خاللها فتح النوافذ من أجل تغييرُالهواءُفي
القاعة الدراسية.
 .6في كل مرة يذهب فيها الطالب إلى الحمام يجب عليهم غسلُأيديهمُجيدا" بالماء والصابون واستخدام
محارم ورقية تستعمل لمرة واحدة .يوجد في كل حمام الفتة مكتوب فيها تعليمات لغسل اليدين بشكل صحيح.
في كل قاعة دراسية وفي المساحات المشتركة يوجد موزع مزود بسائل معقم.
 .7خاللُفتراتُاالستراحة ،سيبقى الطالب في قاعاتهم الدراسية وسيتمكنون من تناول وجبةُخفيفةُشخصية
باستخدام مفرش طاولة شخصي .ال يُسمح بتبادل الطعام أو الشراب .إذا كان ممكنا" ،سيتم استخدام المساحات
والباحات الخارجية.
 .8زجاجات الماء (إذا كانت ضرورية) يجب أن يكون مدون عليها اسم الطالب ولقبه.
 .9في القاعات الدراسية يجب أن تبقى المقاعد في مكانها الذي تم ترتيبها فيه .يوجد على األرض ُملصقان لكل
مقعد ،والتي تتوافق مع وضع الساقين األماميتين.

 .10يجب على المعلمين واألهالي التأكد من اتباع إجراءاتُتعليمية مستمرة للقاصرين حتى يتجنبوا التجمعات،
ويحترموا مسافات األمان ،ويغسلوا أيديهم و /أو يستخدموا السائل المعقم ،العطس أو السعال في مناديل ورقية
تستعمل لمرة واحدة (والتي يجب أن تكون ُمعطاة من قبل العائلة) ،وتجنب لمس الفم واألنف والعينين بأيديهم.
 .11يجب أن يتم الدخولُوالخروج من المدارس االبتدائية واإلعدادية في صفوف منظمة معُالحفاظُعلىُ
ارتداءُالكمامات .في كل مجمع مدرسي ،سيتم إعداد طرق الدخول /الخروج ،باستخدام جميع المداخل
المتوفرة ،بما في ذلك مخارج الطوارئ وساللم النجاة.
 .12يجب على األهالي االلتزام بعدمُالقيامُبتجمعاتُوحشودُُواالحترامُالصارمُلألوقاتُالمحددة للدخول
والخروج ،والتي قد تختلف من صف إلى آخر.
 .13بالتأكيد يجب على األهالي عدمُإرسالُاألطفالُإلىُالمدرسة الذين لديهم :حرارة (حتى لو كانت طفيفة)،
سعال و /أو برد ،أو خالل األيام الـ  14األخيرة كان لديهم اتصال مع مريض كوفيد أو مع أشخاص في حجر
احترازي.
 .14في حال شعورُالطالبُبالمرضُخاللُفترةُوجودهُُفيُالمدرسة ،أي ظهوراألعراض المذكورة أعاله،
سيتم تطبيق بروتوكول األمان الصادر عن الوزارة واللجنة الفنية العلمية .سيتمُإبالغُالعائلةُعلىُالفور
وسيطلب منها القدوم ألخذ الطفل في أقرب وقت ممكن .لهذا الغرض ،من الضروري ضمان التواجد المستمر
ألحد أفراد العائلة أو المندوب عنهم خالل ساعات الدوام المدرسي.
 .15ال يجوز استخدام المناشف الشخصية في الحمامات ،ولكن فقط المناديلُالورقيةُالتيُتستخدمُلمرةُواحدة
والتي يتم أخذها من الموزعات.
 .16أهاليُاألطفالُفيُروضاتُاألطفال ال يمكنهم دخول المدرسة خالل أوقات الدخول والخروج ،ولكنهم
يجب أن ينتظروا أطفالهم خارج المدرسة ،حيث سيرافقهم متعاونون مع المدرسة أو معلمون .الُيسمحُإالُ
بمرافقُواحدُللطفلُ.سيتمُتنظيمُوردياتُللدخول.
 .17لتجنب االختالط بين الطالب من صفوف أو أقسام مختلفة ،تم إيقاف خدمة ماُقبلُالمدرسةُوماُبعدها.
 .18مقابالتُاألهاليُمع المعلمين سيتم تنفيذها عن بعد ،عبر مؤتمرات الفيديو وبموعد مسبق.
 .19بالنسبة لدروس التربيةُالبدنية ،يجب على الطالب اتباع تعليمات المعلمين .لن يكون ممكنا" استخدام
غرف تغيير المالبس.
 .20ال يمكنهم إحضار األطعمةُوالمشروباتُمنُالمنزل لالحتفال بأعياد الميالد أو مناسبات أخرى.
 .21يجب تجنب تبادل وتقاسمُاألدواتُالمدرسيةُبين الطالب ،أما بالنسبة لألطفال في رياض األطفال يُمنع
إحضار األلعاب الشخصية إلى المدرسة.
 .22يتعين على المجتمع المدرسي بأكمله معرفة واحترام لوائح المعهد المتكاملة في ضوء أحكام مكافحة
فيروس كورونا (كوفيد.)19-
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