ظل أزمة كورونا  :السياسات واإلجراءات
العودة إىل املدرسة يف ّ
ما هو فريوس COVID-19؟
هو فريوس جديد مرتبط بعائلة فريوسات متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد )سارس( وبعض أنواع نزالت
الربد.
ما هي أعراض COVID-19؟ وما هي نتائجه؟
ميكن أن تشمل األعراض الح ّمى والسعال الجاف واالرهاق .وأحياناً االسهال وفقدان حاسة الشم أو الذوق.
ويف الحاالت األكرث ش ّدة ،ميكن أن يتسبّب الفايروس بااللتهاب الرئوي أو بصعوبات يف التنفس .كام ميكن
أي أعراض عىل املصاب.
أن يكون مميتًا يف بعض الحاالت .وأحياناً قد ال تظهر ّ
كيف ينترش COVID-19؟
ينتقل الفريوس من خالل االتصال املبارش مع قطرات الجهاز التنفيس للشخص املصاب )املتولدة عن طريق
السعال والعطس( ،ومن خالل ملس األسطح املل ّوثة بالفريوس ثم ملس الوجه )مثل العيون واألنف والفم(.
قد يعيش فريوس  COVID-19عىل األسطح لعدة ساعات.
من هم األكرث تأثّرا ً بالفريوس؟
كبار الس ّن واألشخاص الذين يعانون من نقص يف املناعة وحاالت طبية مزمنة ،مثل السكري وأمراض
القلب ،هم األكرث تأثّرا ً بالفريوس ،وقد تظهر عليهم األعراض بشكل حا ّد.
ما هو عالج COVID-19؟
مخصص لـ  COVID-19حالياً ،ولكن ميكن مساعدة املصابني ببعض األدوية التي
ال يوجد لقاح أو عالج ّ
أقل خطورة.
ثبت أنها تساهم يف مقاومة العوارض ،وقد تؤدي الرعاية املبكرة إىل جعل املرض ّ
كيف ميكن منع انتشار  COVID-19أو إبطاؤه؟
• اعتامد التباعد االجتامعي.
• ارتداء الكاممة بالشكل السليم.
• تجنب ملس األشياء واالسطح.
• عدم مشاركة األغراض الشخصية والطعام.
• غسل اليدين باملاء والصابون ملدة ال تقل عن  20ثانية بصورة متكررة أو استخدام مطهرا ً يدوياً يحتوي
عىل الكحول بنسبة  %60عىل األقل.
• تغطية الفم واألنف باملرفق أو مبنديل عند السعال أو العطس ،والتخلّص من املنديل عىل الفور.
• البقاء يف املنزل عند املرض.
• تعقيم املحيط الحيايتّ اليومي بشكل متك ّرر باملط ّهرات.

ما هي إجراءات التوعية املتخذة لعودة الطالب إىل املدرسة؟
• وضع امللصقات الخاصة باملرض يف أماكن مناســبة حيث يســهل
عىل الطالب قراءتها.
• وضــع امللصقــات الخاصة بكيفية غســل اليدين باملاء والصابون،
وتعقيهام باملط ّهر ،وطريقة ارتداء ونزع الكاممة.
• تذكري الطالب يومياً مبعايري الحفاظ عىل سالمتهم.
كيف سيصل الطالب إىل املدرسة؟
• تُفتح بوابات املدرسة متام الساعة  7:15صباحاً ،وليس
قبل ذلك.
خصص كل منها لفئة من
• تُستخدم خمسة مداخل منفصلة ،يُ ّ
الطالب.
املخصص له.
• تُقاس حرارة كل طالب عىل املدخل
ّ
ما هي اإلجراءات املتبعة يف حرم املدرسة؟
كل يوم.
• تعقّم املدرسة ّ
• يصعد الطالب فور وصوله إىل صفه تحت إرشاف النظار
ومعلّميه.
• يتبع الطالب اإلشارات امللصقة عىل األرض والدرج لتحقيق
التباعد.
• يتوفّر يف الطوابق وداخل الصفوف معقامت.
• يتباعد الطالب جسديّاً يف الصف وفقاً للمعايري التي
فرضتها وزارتا الرتبية والصحة.
تظل النوافذ مفتوحة للتهوئة ،وتستخدم املك ّيفات عندما
• ّ
تقتيض الحاجة.
• يت ّم تذكري الطالب بطرق الوقاية من املرض مع بداية كل
يوم درايس.
• ينزل الطالب إىل امللعب وقت الفرصة وفقاً لجدول زمني
متح ّرك ،وباعتامد مبدأ "املناطق" ) (zonesللمحافظة
عىل التباعد الجسدي.
• لن تكون الكافيرتيا مفتوحة امام الطالب ولذلك يجب
التز ّود بالطعام ومياه الرشب من املنزل وبالكمية الكافية.
• تعقّم املراحيض دورياً ،ويرشف الناظر عىل نزول الطالب
إليها منعاً لالزدحام.

• يُعزل الطالب الذي تظهر عليه عوارض مرضية من
مخصصة ،ويجري
أي نوع كانت يف غرفة عزل ّ
ّ
االتصال بأهله للحضور واصطحابه يف إطار من
املراعاة الشديدة لنفس ّية الطالب.

كيف سيغادر الطالب املدرسة؟
• تُعتمد خمسة مخارج يغادر منها الطالب وفقاً للمح ّدد.
• يخرج الطالب من الصفوف يف فرتات زمنية متفاوتة
بإرشاف الكادر اإلداري والتعليمي.
• ينتظر الطالب يف امللعب يف املناطق املخصصة لهم.
• ينادى باسم الطالب عند وصول أهله.
• يسمح للطالب باستخدام هاتفه للتواصل مع أهله عند
انتهاء الدوام استثنائياً خالل الظرف الراهن ،عىل أن يكون
ايس.
الهاتف مغلقاً يف الحقيبة طيلة الدوام الدر ّ
ما هو دور الطالب يف تحقيق معايري السالمة؟
الكاممة طوال الوقت وعدم نزعها ّاال
• االستمرار بارتداء ّ
للرضورة ومعرفة كيفية نزعها بالطريقة الصحيحة وفقاً
لإلرشادات.
• احضار مستلزماته املدرسية لتج ّنب تبادل األغراض مع
زمالئه) .االستعارة محظورة(
الحامم وغسل اليدين جيدا ً
• االلتزام بقواعد الدخول اىل ّ
تقل عن  20ثانية.
باملاء والصابون ملدة ال ّ
• عدم ملس الحائط عند النزول او الصعود ،واملحافظة عل
مسافة آمنة بينه وبني زمالئه من خالل احرتام امللصقات
األرضية.
كيف ميكن لألهل املساهمة يف تحقيق معايري السالمة؟
• االلتزام بإحضار أوالدهم بعد الساعة  7:15صباحاً ،وعدم
التأخر يف اصطحابهم بعد انتهاء الدوام.
• تعبئة االستامرة الطبية املرسلة عرب االنرتنت.
• إبقاء أوالدهم يف املنزل إذا ظهرت عليهم عوارض ) رشح/
حرارة /سعال ،(...وإبالغ املدرسة بذلك.
• تبليغ اإلدارة بأي طارئ صحي يستجد يف العائلة ومحيطها
الذي تختلط به.
• االلتزام بالحجر املنزيل ملدة  14يوماً عند الوصول من
السفر )س ُيطلب ابراز جواز السفر للتأكد من انقضاء مدة
الحجر(
• االلتزام بالحجر املنزيل ملدة  14يوماً عند االحتكاك املبارش
بأي مصاب ،وإبالغ اإلدارة بذلك.
• تبليغ اإلدارة يف حال تأكد إصابة الطالب بفايروس
"كورونا" التخاذ اإلجراءات الالزمة ،ومن ث ّم تزويد املمرضة
بنتيجة فحص  PCRوالتقرير الطبي الذي يحدد موعد
العودة إىل املدرسة.
• االلتزام باإلجراءات الوقائية من حيث ارتداء الكاممة
والتعقيم والتباعد الجسدي حني زيارة املدرسة.

• االلتزام مبقابلة املعلمني عرب االنرتنت
وليس مبارشة.

هل حدث تغيري يف املنهج الدرايس؟
ايس للموا ّد األساس ّية وفقاً للمقتىض.
• ت ّم تقصري املنهج الدر ّ
• ت ّم إلغاء أو تقصري حصص املوا ّد الثانوية.
• ت ّم إلغاء الحصص الرياضية يف امللعب.
• ت ّم إلغاء الجوقة املوسيقية والرحالت امليدانية واألنشطة الالصفية التي تستدعي تقارباً جسدياً.
• ت ّم إقفال املكتبة.

