
 

 

 

 19كوفيد  -كورونا من مرض املدرسّية ية احمال تدابير 

 

 .
ا

 أّوًل
ّ
 دابير العاّمة الت

 

 اًلحتياطّية اإلجراءات -أ

 .يوم بعد ظهر كل  ( Autocarsقل )وحافالت الن   ةي  املباني املدرسفوف و الص  تعقيم  -1

دة -2 ةللمراحل الت   قياس حرارة الوافدين عند املداخل املحد  من تزيد حرارته  ، وحظر عبور عليمي 

 .درجة 37.5عن 

 لى األهالي إدخول  حصر -3
 

ة، إل   املدرسة بمبنى اإلدارة املركزي 
 
ُيستعاض  على أن ،ارئةفي الحالت الط

 .واصل عبر الهاتف مع إدارة املرحلةعن حضورهم الشخص ي  بالت  

فهم  والستفسار عن عن املدرسة، بيناملتغي  المذة الت  ة بأسماء لئحة يومي   نظيمت -4
 
أسباب تخل

  .عن الحضور 

 هار.الن  على مدار  ةمنتظمصورة فوف بتهوئة الص   -5

 الحفاظ على الت   -6
 
 داخل الص   اولتباعد بين الط

 
  ومقعد  ، مع تخصيص كل  تلميذ بطاولة  ف

ن  .ى كل  منهماُيلَصق اسُمه عل ينمعي 

ةتجهيز غرفة في كل  مرحلة  -7 ةزل عمن أجل  ،تعليمي  ة  أي  خالل  ُمثَبتة أم محتَملةحالة مَرضي 

 ، بانتظار نقلها من املدرسة.هارالن  

 قفال الص  إ -8
 
ة لفحص  أحد تالمذتهإصابة  ثبوت عند ف بمرض كورونا استناًدا إلى نتيجة  إيجابي 

PCR ة تحدد في حينها ة زمني 
 .ملد 

ا مع أهل الت   -9 واُصل إدارة املرحلة دوريًّ
َ
ي   لميذ)ة( املصاب)ة( ملتابعة وضعه)ا(ت  الصح 

.  والنفس ي  والتربوي 

ة  ل بعد إبراز ،إلى املدرسة املشتبه بإصابتهماملصابين أو بعودة  ماحالس   -10  .PCRفحص نتيجة  سلبي 

 



 الوقائّية اتتعليمال -ب

امة -1 فها. وهي:  سليمة   ة  طريقب وضع الكم 
َ
ل
َ
 فوق األنف والفم، واستبدالها بطريقة  آمنة فور ت

   ؛خارج الصفوف ةإلزامي 

 في حال أخذ الكالم أ، هاداخل ةختياري  إ 
 

 .ي  الفريق املشاركة في العمل وإل

م كحولي  ) -2 ًدا أو استعمال معق  ( قبل ملس الفم واألنف  %70غسل اليدين جي  على األقل 

ما أثناء تناول الطعام والعينين، ل  .سي 

ة عدوى ممارسة آداب العطس والس   -3  .عال تفادًيا لنقل أي 

عات والكتظاظوتفادي الت  بين الجميع باعد الجتماعي  اآلمن الحفاظ على الت   -4  .جم 

ة والس  المتناع عن املصافحة والعناق والت   -5   الم.قبيل، كوسائل للتحي 

ب ملس األسطح  -6  وداخل الص  تجن 
 
ة ف  .الحرم املدرس ي   ضمنفي األماكن العام 

7-  
 

ةعدم مشاركة األغراض الش ة، كما أدواتو والدفاتر الكتب ك  ،مع أحد خصي  األطعمة  القرطاسي 

 .وسواها وعبوات املياه

ة عوارض مرَ  -8 ةضمالزمة البيت في حال ظهور أي  س أو الرتفاع ألم الرأس، عال، كالس   ي  ضيق التنف 

 في الحرارة.

ة لفحص  -9 ، في حال مخالطة مصابين خارج املدرسة، قبل العودة PCRالحصول على نتيجة سلبي 

 لاللتحاق بها.

ر الت  البتعاد عن  -10 ة مييز الت   وأنم   . كانتحت وطأة أي  ظرف  ضمن البيئة املدرسي 

 

ا  ثانيا
ّ
 دابير الخاّصة . الت

 

 وضةمرحلة الرّ  -أ

(، وحظرها على Autocarsقل )فالت الن  اوضات قبل صعودهم إلى حقياس حرارة تالمذة الر   -1

 .درجة 37.5الذين ترتفع حرارتهم عن 

 :ا وخروجهم بعد الظهرصباح   ةالمذن لدخول الت  سَربيعتماد َم إ -2

  الشرقي  املدخل 
 
 .(1KG) وضة األولىة الر  تالمذ +األوتوكار  ة: تالمذةقرب ملعب كرة السل

 الر   ة: تالمذقرب اإلدارة يس ي  ئملدخل الر ا 
 
 انية والر  وضة الث

 
 (.KG 2KG &3الثة )وضة الث

ا يتم  خاللهما: -3  تحديد استراحتين يوميًّ



  
 
  .تناوُل األكل داخل الصف

 نة  .الخروُج إلى امللعب ضمن مساحات معي 

 قرَ وضات تفادًيا لالزدحام، حيث يُ تنظيم مغادرة تالمذة الر   -4
 
 رتيب اآلتي:ع جرس النصراف وفق الت

   تالمذة األوتوكار: 15،1اعة الس.  

   تالمذة الر  25،1اعة الس : 
 
  (.KG 1KG &2انية )وضتين األولى والث

   وضة : تالمذة الر  35،1اعة الس( 3الثالثةKG.) 

 املرحلة اًلبتدائّية -ب

 :ا وخروجهم بعد الظهرصباح   ةالمذن لدخول الت  سَربيعتماد َم إ -1

   األوتوكارالوافدون ب ةالمذت  ال :فلي  امللعب الس. 

  ة الوافدون مع أهلهم.المذت  ال: يس ي  ئاملدخل الر 

ه -2  فوف لى الص  ذة صباًحا إالمالت   توج 
ً
  مباشرة

ً
 بينهم. املكاني  باعد ا على الت  حفاظ

ا يتم  خاللهما: -3  تحديد استراحتين يوميًّ

 .
 
  تناوُل األكل داخل الصف

   نة. الخروُج إلى امللعب ضمن مساحات  معي 

 املرحلة املتوّسطة -ج

 :ا وخروجهم بعد الظهرصباح   ةالمذلدخول الت  ثالثة مسارب عتماد إ -1

 األوتوكارة تالمذ :مدخل امللعب. 

 ي  فلس  املدخل ال 
 
ل ابق  في الط  (. GR  5GR &6) ادسالخامس والس  ة األساس ي  : تالمذاألو 

  في يس ي  ئاملدخل الر  
 
 الط

 
 وال ابعس  الة األساس ي  تالمذ: انيابق الث

 
 (. GR  7GR &8) امنث

 ذة صباًحا المالت   بقاء -2
 
ة ضمن الط اخلي  ات الد  امة و وابق مع اللتزام بفي املمر   .املكاني   باعدالت  الكم 

 املرحلة الثانوّية -ت

  ئيس ي  عتماد املدخل الر  إ -3
 
ة في املرحلة الث  .ا وخروجهم بعد الظهرصباح   ةالمذالت  ستقبال ل انوي 

 المالت   بقاء  -4
 
ة ضمن الط اخلي  ات الد  امة والت  ذة صباًحا في املمر  .وابق مع اللتزام بالكم   باعد املكاني 

ات منًعا لالكتظاظ لدى دخول الصفوف بعد   -5 ة في املمر  تعيين أماكن مختلفة للحقائب املدرسي 

 صالة الصباح.

 نشكر تفّهمكم وتعاونكم من أجل سنة دراسّية مباركة وعامرة بالّص 
ّ
.مأنينةّحة والط

 19من كوفيد املدرسّية اية حملجنة ال


