اﻷھﺎﻟﻲ اﻷﻋزاء!
ﺗواﺻل ﺟﺎﺋﺣﺔ اﻟﻛوروﻧﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ .وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  ،۲۰۲۰/۲۰۲۱ﻧرﯾد أن ﻧﻘدم أﻛﺑر ﻗدْر
ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣﺿورا ً ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎ .ﺳﻧﺑدأ ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛوروﻧﺎ ﺑﻌد اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟدروس ﺳﺗﺗم ﻣرة أﺧرى وﻓﻘًﺎ ﻟﺟداول اﻟﺣﺻص واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﻟﻛن ﻓﻲ ظل اﻟظروف
واﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ
ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻣﻌﺎً ،ﻧﺣﺗﺎج أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻛم.
ﻧود أن ﻧﺧﺑرك ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻧرﺟو ﻣﻧﻛم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ أطﻔﺎﻟﻛم ﺣول اﻟﻘواﻋد
اﻟﺟدﯾدة .ﯾُرﺟﻰ أﺧذ  10دﻗﺎﺋﻖ ﻟﺻﺣﺔ طﻔﻠﻛم وﺻﺣﺔ اﻵﺧرﯾن .ﻻ ﯾﺳﺗﻐرق اﻷﻣر أﻛﺛر ﻣن ذﻟك.
إنﱠ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ:
ﻻ ﺗزال ﺗ ُ َ
طﺑﱠﻖ ﻗواﻋد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻣﻧذ اﻟرﺑﯾﻊ :اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وآداب اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطﺎس و ﻏﺳل
اﻟﯾدﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺗر.
اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ھﻲ :ﻻ ﯾُﺳ َﻣﺢ ﻟطﻔﻠﻛم اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣرﯾﺿﺎ ً أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎ ِل ظﮭور أﻋراض
اﻻﻧﻔﻠوﻧزا اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﯾﮫ .ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻟم ﺗﺗﻐﯾر وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣل اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺣﺎﻟﯾﺎً .ﱠ
إن ﻧزﻻت اﻟﺑرد ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺷﻛل
ﺧﺎص ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف .ﻓﻘط اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻻ ﺗظﮭر ﻋﻠﯾﮭم أﻋراض اﻟﻣرض أو اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم ﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة طﺑﯾﺔ
ﺗﻔﯾد ﺑوﺟود ُﻣﺳ ِﺑّب آﺧر ﻷﻋراﺿﮭم )اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛﻼً( ﯾُﺳ َﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﺎﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ.
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎكَ ﻣﺎ ﯾﮭدد ﺻﺣﺔَ طﻔﻠﻛم ﺑﺷﻛ ٍل ﺧﺎص ،ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ذﻟك ﻣﻊ ُﻣ َوﺟّﮫ/ة اﻟﺻف.
ﯾرﺟﻰ أﯾﺿﺎ ً ُﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد ﻓﺣص اﻟﻛوروﻧﺎ واﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﻌودة ﻣﻊ طﻔﻠﻛم ﻣن رﺣﻠﺔ ﻣﺎ،
ي ﻣن أﻋراض اﻟﻣرض ﺣﺗﻰ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ
وﺧﺎﺻﺔً إذا ﻗﺿﯾﺗم ﻣﻌﺎ ً رﺣﻠﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺧطر .ﻓﻲ ﺣﺎل ظﮭور أ ّ
ﻣﻧﮭﺎ وﺣﺗﻰ إن ﻟم ﺗﻛوﻧوا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺧطر ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻛم طﻠب اﻟﻣﺷورة اﻟطﺑﯾﺔ وإﺟراء ﻓﺣص اﻟﻛوروﻧﺎ إذا
ﻟزم اﻷﻣر.
ﯾرﺟﻰ ﻗراءة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﺗﺄﯾﯾدھﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ .أﻋطوا اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﻗّﻌﺔ ﻟطﻔﻠﻛم ﻟﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ
اﻷﺳﺑوع اﻷول ﻣن اﻟدوام ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.
ﻣﺑدأ اﻷﻓواج
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ،ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﺻول ﻓﻲ أﻓواج .اﻷﻓواج ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدارس وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون أﻛﺑر ﻣن ﺻف واﺣد.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﱠ
أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻧﺷطون ﻣﻌًﺎ أو اﻟذﯾن ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ أﺣد اﻟﺻﻔوف ،أو ﻓﻲ اﻟدروس أو اﻟدورات
أو ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭم طوال اﻟﯾوم ﯾﺷﻛﻠون ﺟﻣﺎﻋﺔ .ﻓﻲ اﻟﻔوج اﻟواﺣد ﻻ ﺗﻧطﺑﻖ ﻗواﻋد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن
اﻟطﻼب .ﺳﺗﺑﻠﻐﻛم اﻟﻣدرﺳﺔ إن رﻏﺑﺗم ﻷي ﻓوج ﯾﻧﺗﻣﻲ طﻔﻠﻛم.
ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻷﻓواج ﯾُﻣﻛن ﻣﻧذ اﻟﺑدء اﻟﺣ ّد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭﺎ .ﻓﻔﻲ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺔ
أﺣد أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛوروﻧﺎ أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺷﺗﺑﺎه ﺑوﺟود إﺻﺎﺑﺔ ،ﻻ ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﺑذﻟك وإﻧﻣﺎ ﻓﻘط
أﻓراد ھذا اﻟﻔوج.
ﺷ ﱠﻛل ﺣدﯾﺛًﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ أول أﺳﺑوﻋﯾن ﺑﻌد اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ.
وﻟﻛن ﻗد ﻻ ﯾ َُوﻓِر اﻟﻔوج اﻟ ُﻣ َ

ﻟذﻟك ﺗوﺻﻲ وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷدة ﺑﺎرﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف )اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳﺑوﻋﯾن اﻷوﻟﯾن ﻣن ﺑدء اﻟدوام ﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ وأﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻص اﻟدرﺳﯾﺔ أﯾﺿﺎً .وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ طﻼب اﻟﺻﻔوف  ۱إﻟﻰ  ٦ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎرﺗداء اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء
اﻟﺣﺻص اﻟدرﺳﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺻﺢ اﻟوزارة ﺑﺷدة طﻼب اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎرﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف )اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ( أﺛﻧﺎء اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ
ﻣﻣرات اﻟﻣدرﺳﺔ وﻏرف اﻻﺳﺗراﺣﺔ وﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺣﻲ ﯾﻌﯾﻖ طﻔﻠك ﻣن ارﺗداء اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ ،ﯾُرﺟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺑداﺋل ﻟﻠﻛ ّﻣﺎﻣﺔ ﻣﺛل واﻗﻲ اﻟوﺟﮫ
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ.
ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﺗﻌد ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻛﺛﯾرة ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧﻔﺳﻧﺎ وﻛل ﻣن
ب اﻟﺗّوﺿﯾﺢ .ذ ِ ّﻛروا ﺑﻘواﻋد اﻟﻧظﺎﻓﺔ وآداب اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطﺎس ورﻛزوا ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ وﺟوب اﻟﺣﻔﺎظ
ﺣوﻟﻧﺎ .ﻟذﻟكَ ،و َﺟ َ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧذﻛر  :أﺛﻧﺎء اﻻﻧﺗظﺎر ﻋﻧد ﻣوﻗف اﻟﺑﺎص.
ﺳﺗﺑﻠﻐك اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻋن ﻛل ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣدة .وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرأ ﻋﻠﻰ أوﻗﺎت
اﻟدوام اﻟﻣدرﺳﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧل ﯾﺟب اﻟواﺟب اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ.
ﯾﺟب ارﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف )اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ( ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ارﺗداؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ ارﺗﺎدؤھﺎ ﻣﺎزال ﻣﻔروﺿﺎً.
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
إن اﻟﺣرص ﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أﯾﺿﺎً .وﻟذﻟك ﯾﺟب داﺋﻣﺎ ً اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ .وﻻ ﺗزال ﻗواﻋد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات
واﻟﻛﺎﻓﺗﯾرﯾﺎ وﺧﻼل أوﻗﺎت اﻻﺳﺗراﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺻص وﯾُﺳﺗَﺛﻧَﻰ ﻣن ھذه اﻟﻘﺎﻋدة اﻟطﻼب اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻔوج.
ﺷﺟﻌوا طﻔﻠﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﻌﻠم/ة اﻟﺻف إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮫ أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ.
ﻟن ﺗﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺣت ظ ّل اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛوروﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌودﺗم ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻧﺗم وطﻔﻠﻛم .ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
ﺳﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻗد ﻻ ﺗﺗم دروس اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎد .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أﺳﺋﻠﺔ ﻟدﯾﻛم ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﯾرﺟﻰ
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم/ة اﻟﻣﺳؤول/ة ﻋن اﻟﺻف.
ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻛوﻧوا ﯾﻘظﯾن ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ .ﺑﻣﺟرد أن ﯾظﮭر ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻛم أﻋراض اﻟزﻛﺎم ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑطﺑﯾﺑﺔ اﻷﺳرة أو
ﺑطﺑﯾب اﻷﺳرة وإﺑﻼغ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑذﻟك.
ﯾرﺟﻰ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗواﺻل أطﻔﺎﻟﻛم ﺑﺷﻛ ٍل وﺛﯾﻖ إﻻ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭم ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔوج .وﯾﺟب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ
ﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ زﻣﻼﺋﮭم اﻵﺧرﯾن.
ﻟﻣزﯾ ٍد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_s
chuljahr_2020_2021.html

ﺧﻣس ﺧطوات ﻟﻣدرﺳﺔ ﺻﺣﯾﺔ!
 .1ﻻ ﯾﺟب أن ﯾذھب طﻔﻠﻛم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣرﯾﺿﺎ ً أو ظﮭر ﻋﻠﯾﮫ أﺣد أﻋراض اﻷﻧﻔﻠوﻧزا )اﻟزﻛﺎم(
اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ.
 .2ذﻛّروا طﻔﻠﻛم ﺑﻘواﻋد اﻟﻧظﺎﻓﺔ  ،وآداب اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطﺎس  ،ووﺿﺣوا ﻣدى أھﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  ،ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻧﺗظﺎر ﻋﻧد ﻣوﻗف اﻟﺑﺎص.
ﯾﺟب ارﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف )اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ( ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ارﺗداؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ ارﺗﺎدؤھﺎ ﻣﺎزال ﻣﻔروﺿﺎً.
 .3ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﯾﺟب أن ﯾرﺗدي طﻔﻠﻛم ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف )اﻟﻛ ّﻣﺎﻣﺔ( طﺎﻟﻣﺎ
ارﺗداؤھﺎ ﻣﺎزا َل ﻣﻔروﺿﺎً.
 .4ﺷﺟﻌوا طﻔﻠﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﻌﻠم/ة اﻟﺻف إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮫ أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ.
 .5ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم طﻔﻠﻛم ﺑﻘواﻋد اﻟﺣﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن زﻣﻼﺋﮫ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻧﻔس اﻟﻔوج.
اﺣرص داﺋ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة أﻧظﻣﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ .ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ھذه
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.
أدﺧل رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ) (QR-Codeواﻟراﺑط

تعليمات حول كيفية التعامل مع األمراض المعدية المحتملة في المدرسة
العام الدراسي 02/0202

يتواجد في المدارس بشكل مستمر العديد من األفراد في مساحة محدودة مما يؤدي لسهولة انتشار األمراض المعدية بشكل
خاص.
َّ
إن قانون الحماية من األمراض المعدية يهدف إلى وقاية اإلنسان من األمراض المعدية وكشف اإلصابات المرضية في
المبكرة ومنع انتشارها بين الناس.
تها
مرحل
ِّ
لذلك تطبق في المدارس إجراءات خاصة للحفاظ على النظافة و الحماية من اإلصابة بالعدوى.
عي جاهدين لكي يلتزم أوالدهم بتطبيق هذه واإلجراءات.
يجب على الوالدين ال َّ
س َ
و هذا ينطبق بشكل خاص على مرض فيروس الكورونا ــ ( 9102كوفيد ــ  )02والذي ت َّم إدراجه منذ شهر آذار 9191
تحت الئحة األمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وفقا ً لما ور َد تحت حرف الفاء من الفقرة األولى من المادة رقم  6من
قانون الحماية من األمراض المعدية.
حضور إلى المدرسة في حال ظهور أعراض مرضية عليهم أو على أحد األشخاص المقيمين معهم،
ال يسمح لألطفال ال
َ
وذلك إذا كانت هذه األعراض تمت بأي صلة إلى فيروس كوفيد ــ ( .02على سبيل المثال .ارتفاع الحرارة -السعال
الجاف -آالم الحلق و البلعوم-فقدان حاسة الشم أو الذوق -آالم العضالت و األطراف)
وفي هذه الحالة يسمح للطفل الحضور إلى المدرسة فقط إذا كانت نتيجة الفحص الطبي تفي بعدم وجود ما يمنع حضوره
أو في حال مرور  84ساعة على األقل على اختفاء األعراض نهائيا ً.
يجب مراعاة القواعد الخاصة بالحجر الصحي واختبارات الكورونا عند الرجوع من السفر .وهذا ينطبق بشكل خاص في
حال العودة من المناطق الخطرة .في حال ظهورأبسط عوارض المرض على حضرتك وذلك حتى لو لم تكن عائدا ً من
إحدى المناطق الخطرة يجب عليك استشارة الطبيب وإجراء االختبار إذا ِّلزم األمر.
اسم المدرسة:
نسبة الطفل واسمه:
تاريخ الوالدة:
الصف:

أنا الموقع أدناه بأني
صر ُح بأنني قد أ ُ ِّحطتُ علما ً بالتعليمات المذكورة أعاله.
أنا ال ُم َوق ُع أدناه أ ِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحل والتاريخ:

إمضاء أحد الوالدين /أحد أولياء األمر
أو إمضاء الطالب/ة في حال بلوغه /بلوغها السن القانوني

مالحظة :يتم تقديم هذه التعليمات على شكل وثيقة مطبوعة فقط .ويتم جمعها مرة أخرى بهذه الطريقة .ال يُسمح
باإلرسال عبر البريد اإللكتروني وذلك لحمايةالبيانات الشخصية .تحتفظ المدرسة بتصريحكَ
الخاص بإحاطتكَ علما ً بهذه
ّ
التعليمات أثناء العام الدراسي وتقوم بإتالفه بعد انتهائه .ال يصبح هذا التصريح جزءا ًمن ملف الطالب.

