مقتطف من "الالئحة المتعلقة بتدابير الوقاية واالحتواء النتشار السارس "COV-2 -
المادة  - 2الموضوعات والمعلومات المسؤولة
 - 4تتعهد األسر بالتوقيع واحترام محتويات الميثاق التعليمي المتجدد للمسؤولية المشتركة :إجراء
فحص منهجي ويومي للحالة الصحية ألطفالها من أجل التعرف في وقت مبكر على ظهور
الحاالت المحتملة للعدوى  ،واإلسهام في تنمية الشعور بالمسؤولية من التالميذ والتلميذات
المادة  - 4أحكام عامة
 .1شروط وجود التالميذ والتلميذات في المدرسة هي:
أ) عدم وجود أعراض تنفسية أو درجة حرارة الجسم فوق  37.5درجة مئوية حتى في األيام
الثالثة السابقة ؛
ب) لم يكن في الحجر الصحي أو العزلة المنزلية خالل الـ  14يو ًما الماضية ؛
ج) لم تكن على اتصال بأشخاص إيجابيين  ،على حد علمك  ،في آخر  14يو ًما.
المادة  - 5إجراءات عامة لدخول مباني المدرسة
 .1يُحظر الوصول إلى المباني المدرسية وملحقاتها في حالة وجود درجة حرارة أعلى من 37.5
درجة مئوية أو أعراض اإلنفلونزا األخرى المنسوبة إلى  .COVID-19في هذه الحالة  ،من
الضروري البقاء في المنزل واالتصال بطبيب األطفال المختار أو الخدمة الطبية أو الرقم
المجاني اإلقليمي عبر الهاتف.
 .2للدخول إلى مباني المدرسة  ،يلزم استخدام القناع الواقي.
 .3يُحظر الوصول إلى المباني المدرسية وملحقاتها ألي شخص كان  ،في آخر  14يو ًما  ،على
اتصال وثيق مع األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس  SARS-CoV-2أو جاءوا من مناطق
معرضة للخطر.
 .4يجب أن يسبق دخول التالميذ الذين ثبتت إصابتهم بفيروس  SARS-CoV-2إلى المدرسة
بصرامة تسليمها يدويًا إلى إدارة المدرسة  ،في ظرف مغلق موجه إلى مدير المدرسة ،من
الشهادة الطبية الصادرة عن إدارة الوقاية اإلقليمية المختصة والتي تشهد بأن الفحص بالمسح
سلبي وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في التشريع الحالي .ستتم إدارة الوثائق المستلمة بسرية
وفقًا لتشريعات الخصوصية.
 .8إلزامية ألفراد أسرة التالميذ والتلميذات
• االتصال بمكاتب السكرتارية مسبقًا عن طريق البريد اإللكتروني أو االتصال الهاتفي لتجنب أي
وصول غير ضروري تما ًما ؛

• استخدم  ،في جميع الحاالت حيثما كان ذلك ممكنًا  ،أدوات االتصال عن بعد (الهاتف  ،البريد
اإللكتروني  ،البريد اإللكتروني المعتمد  ،إلخ).
• اإلبالغ عن أي حاالت إيجابية مؤكدة وموثقة من  SARS-Cov-2ألطفالهم إلى مدير المدرسة أو
المكتب التربوي للسماح بالمراقبة القائمة على تتبع االتصاالت الوثيقة بالتعاون مع إدارة الوقاية
المحلية  ،من أجل تحديد الظهور المبكر للحاالت األخرى المحتملة.
المادة  - 6دور المدرسة والتالميذ والتلميذات وأسرهم
 . 2يوجد بالمدرسة موازين حرارة تعمل باألشعة تحت الحمراء  ،ويمكنها في أي وقت استخدامها
ألخذ قياسات درجة حرارة الجسم في كل من المواقف المشكوك فيها وبطريقة مبرمجة.
 .5بالنسبة للعام الدراسي  2021/2020بأكمله  ،يتم تعليق االستقباالت الفردية والجماعية ألولياء
األمور بحضور المعلمين  ،إال في الحاالت التي تتسم بضرورة وجدية خاصة بنا ًء على طلب
مدير المدرسة أو المعلم المعني .تُعقد اجتماعات المعلومات بين المعلمين وأولياء األمور عبر
مؤتمر بالفيديو بنا ًء على طلب أولياء األمور إلرسالها إلى المعلم عبر التسجيل عبر اإلنترنت.
 . 6خالل الصباح  ،ال يسمح ألفراد األسرة بإحضار الطعام أو المواد المدرسية أو أي شيء آخر
للتالميذ المشاركين في األنشطة المدرسية .يجب طلب موظفو المدرسة أي وصول إلى المباني
المدرسية عن طريق االتصال مكاتب السكرتارية عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف ؛
المادة  - 7تقسيم المباني المدرسية إلى قطاعات وعبور أثناء األنشطة التعليمية
 .1يوجد في المباني المدرسية قنوات دخول وخروج  ،يشار إليها بعالمات أفقية ورأسية محددة ،
والتي يجب أن يمر من خاللها تالميذ الفصول المعنية أثناء عمليات الدخول والخروج.
 .4يظل التالميذ والتلميذات أثناء فترات الراحة في الفصل الدراسي في أماكنهم  ،مرتدين
الكمامة ،أو يمكنهم التوقف في الممرات  /القاعات  /األماكن المخصصة  ،تحت إشراف المعلمين
 ،طالما أنه من الممكن الحفاظ على مسافة االمان .يُسمح بإزالة القناع فقط للوقت الالزم لتناول
وجبة خفيفة أو للشرب.
المادة  :8عمليات دخول وخروج التالميذ
 .1يتعهد أولياء أمور التالميذ والتلميذات في رياض األطفال والمدارس االبتدائية واإلعدادية
باحترام أوقات الدخول والخروج بدقة لتجنب االزدحام والحفاظ بجد على مسافة األمان .سوف
يتأكدون من أن أطفالهم يرتدون الكمامة بشكل صحيح عند دخول المدرسة والخروج منها
وضمان وجود مسافة كافية بين الحاضرين.
سيكون من مسؤولية أولياء أمور التالميذ والتلميذات في المدرسة اإلعدادية  ،جنبًا إلى جنب مع
التدريب الذي ينفذه المعلمون في المدرسة  ،توعية أطفالهم باستخدام أجهزة الحماية واالمتثال

لقواعد التباعد .بالتوافق مع أوقات وصول وسائل النقل العام  ،فإن اآلباء مدعوون للتعاون من
خالل تجنب الوصول المبكر من أجل تقليل وقت االنتظار وتجنب االزدحام.
 .2خالل الوقت المقرر لدخول مبنى الفصل الذي ينتمون إليه  ،يجب أن يصل التالميذ إلى
الفصول الدراسية المخصصة  ،بسرعة وبشكل منظم  ،واحترام مسافة األمان .ال يسمح بالبقاء
خارج المباني .التالميذ الذين يصلون متأخرين أو عند تغيير موعد الدرس يدخلون المدخل
الرئيسي ويذهبون مباشرة إلى فصلهم.
 .3بمجرد وصولهم إلى حجرة الدراسة  ،يأخذ التالميذ أماكنهم على المكتب المخصص لهم ،
دون إزالة القناع .أثناء عمليات الدخول والخروج  ،ال يُسمح بالوقوف في الممرات وفي المناطق
المشتركة األخرى أمام الفصول الدراسية  ،وبمجرد الوصول إليها  ،ال يُسمح لك بالوقوف من
مقعدك.
المادة  - 9اإلجراءات الوقائية المتعلقة بممارسة األنشطة التعليمية
.1أثناء تنفيذ األنشطة التعليمية  ،يُطلب من التالميذ والتالميذ الحفاظ على المسافة الجسدية
الشخصية بينهم ال تقل عن متر واحد في الفصول الدراسية والمختبرات وبيئات المدرسة األخرى
 ،ومترين على األقل في صاالت األلعاب الرياضية .يجب أال تقل المسافة بين التالميذ والمعلمين
عن مترين.
.4خالل أنشطة الفصول الدراسية والمختبرات  ،يمكن للتالميذ والتلميذات إزالة القناع أثناء البقاء
في مكانهم  ،فقط في وجود المعلم وفقط إذا تمكنوا من الحفاظ على مسافة جسدية ال تقل عن متر
واحد .يمكنهم أيضًا إزالة القناع أثناء األنشطة الرياضية في صالة األلعاب الرياضية والتي ال
يمكن إجراؤها إال بحضور المدرسين.
المادة - 10الذخول إلى دورات المياه
 .1أي شخص يرغب في الوصول إلى دورات المياه يوضع في صف منظم ومتباعد  ،مرتديًا
الكمامة .قبل دخول الحمام  ،يجب أن تغسل يديك بالماء والصابون.
 .2أي شخص يدخل المراحيض يعتني بترك الحمام مرتبًا .قبل الدخول  ،عقم يديك بالجيل
المطهر  ،ثم اغسلهما مرة أخرى بالماء والصابون.
المادة  - 12احتياطات النظافة الشخصية
 . 2في الحمامات  ،يتم وضع موزعات الصابون لغسل اليدين بشكل صحيح  ،كذلك ،توجد
موزعات الجل المطهرة عند مدخل كل فصل دراسي  ،في الغرف المشتركة الرئيسية وبالقرب
من المداخل والمخارج.
 .3يُطلب من التالميذ والتلميذات إحضار قنينة من الجل المطهر ومناديل لالستعمال الواحد إلى
المدرسة لالستخدام الشخصي فقط.

 .4ال يُسمح للتالميذ والتلميذات بتبادل المواد التعليمية (كتب  ،دفاتر  ،أقالم  ،أقالم رصاص ،
معدات رسم) أو متعلقات شخصية أخرى (ألعاب  ،نقود  ،أجهزة إلكترونية  ،إكسسوارات مالبس
 ،إلخ) طوال فترة الدراسة.
المادة  -14كيفية التعامل مع االشخاص دوي االعراض داخل المؤسسة
.1في حالة ظهور حمى على التلميذ أو أعراض أخرى في المدرسة تشير إلى تشخيص COVID-
صا لحالة الطوارئ.
 ، 19يجب أن يرافقه على الفور إلى بيئة محددة خصي ً
 .2تعقد المدرسة اتصال مع أحد الوالدين أو أحد البالغين المفوضين من قبل الوالدين أو من
يمارس مسؤولية الوالدين والمطلوب الذهاب إلى المدرسة على الفور الصطحاب الطفل (لذلك من
المهم للغاية أن يقوم اآلباء بإرسال تفاصيل االتصال الحديثة إلى المدرسة (.باإلضافة إلى ذلك ،
تبلغ المدرسة السلطات الصحية المختصة أو أرقام الطوارئ لـ  COVID-19المقدمة من المنطقة
أو وزارة الصحة.
المادة  - 15إدارة العمال والتالميذ و التلميذات الضعفاء
 .4نقصد بالتالميذ و التلميذات الضعفاء أولئك المعرضين لخطر محتمل أكبر لإلصابة بعدوى
 . COVID-19سيتم تقييم المواقف المحددة للتالميذ في ظروف هشاشة باالشتراك مع قسم الوقاية
اإلقليمية وطبيب األطفال  /طبيب األسرة  ،دون المساس بالتزام األسرة بتمثيل هذه الحالة
للمدرسة بشكل مكتوب وموثق.

