
العودة إ� ا�درسة � ظّل أزمة كورونا : السياسات وا�جراءات

ما هو ف�وس COVID-19؟ 
هو ف�وس جديد مرتبط بعائلة ف�وسات مت�زمة ا�لتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبعض أنواع نز�ت 

ال�د. 

 ما هي أعراض COVID-19؟ وما هي نتائجه؟ 
©كن أن تشمل ا¦عراض الحّمى والسعال الجاف وا�رهاق. وأحياناً ا�سهال وفقدان حاسة الشم أو الذوق. 

و� الحا�ت ا¦ك³ شّدة، ©كن أن يتسبّب الفايروس با�لتهاب الرئوي أو بصعوبات � التنفس. كª ©كن 
أن يكون مميتًا � بعض الحا�ت. وأحياناً قد � تظهر أّي أعراض ع´ ا�صاب.

 كيف ينت· COVID-19؟ 
ينتقل الف�وس من خ�ل ا�تصال ا�باÀ مع قطرات الجهاز التنف½ للشخص ا�صاب (ا�تولدة عن طريق 
السعال والعطس)، ومن خ�ل �س ا¦سطح ا�لّوثة بالف�وس ثم �س الوجه (مثل العيون وا¦نف والفم). 

قد يعيش ف�وس COVID-19 ع´ ا¦سطح لعدة ساعات.

 من هم ا¦ك³ تأثّراً بالف�وس؟
 كبار السّن وا¦شخاص الذين يعانون من نقص � ا�ناعة وحا�ت طبية مزمنة، مثل السكري وأمراض 

القلب، هم ا¦ك³ تأثّراً بالف�وس، وقد تظهر عليهم ا¦عراض بشكل حاّد. 

 ما هو ع�ج COVID-19؟ 
� يوجد لقاح أو ع�ج مخّصص لـ COVID-19 حالياً، ولكن ©كن مساعدة ا�صابÉ ببعض ا¦دوية التي 

ثبت أنها تساهم � مقاومة العوارض، وقد تؤدي الرعاية ا�بكرة إ� جعل ا�رض أقّل خطورة.

 كيف ©كن منع انتشار COVID-19 أو إبطاؤه؟ 

 • اعتªد التباعد ا�جتªعي.
 • ارتداء الكªمة بالشكل السليم.

 • تجنب �س ا¦شياء وا�سطح.
 • عدم مشاركة ا¦غراض الشخصية والطعام.

 • غسل اليدين با�اء والصابون �دة � تقل عن 20 ثانية بصورة متكررة أو استخدام مطهراً يدوياً يحتوي 
ع´ الكحول بنسبة 60% ع´ ا¦قل.

 • تغطية الفم وا¦نف با�رفق أو Òنديل عند السعال أو العطس، والتخلّص من ا�نديل ع´ الفور.  
 • البقاء � ا�نزل عند ا�رض.  

 • تعقيم ا�حيط الحياÔّ اليومي بشكل متكّرر با�طّهرات.  



ما هي إجراءات التوعية ا�تخذة لعودة الط�ب إ� ا�درسة؟
• وضع ا�لصقات الخاصة با�رض � أماكن مناســبة حيث يســهل  

ع´ الط�ب قراءتها.

• وضــع ا�لصقــات الخاصة بكيفية غســل اليدين با�اء والصابون، 
وتعقيهª با�طّهر، وطريقة ارتداء ونزع الكªمة.

• تذك� الط�ب يومياً Òعاي� الحفاظ ع´ س�متهم.

كيف سيصل الط�ب إ� ا�درسة؟

• تُفتح بوابات ا�درسة Ùام الساعة 7:15 صباحاً، وليس 
قبل ذلك.

• تُستخدم خمسة مداخل منفصلة، يُخّصص كل منها لفئة من 
الط�ب.

• تُقاس حرارة كل طالب ع´ ا�دخل ا�خّصص له.

ما هي ا�جراءات ا�تبعة � حرم ا�درسة؟
• تعّقم ا�درسة كّل يوم.

• يصعد الطالب فور وصوله إ� صفه تحت إÀاف النظار 
ومعلّميه.

• يتبع الطالب ا�شارات ا�لصقة ع´ ا¦رض والدرج لتحقيق 
التباعد.

• يتوفّر � الطوابق وداخل الصفوف معقªت.

• يتباعد الط�ب جسديّاً � الصف وفقاً للمعاي� التي 
فرضتها وزارتا الßبية والصحة.

• تظّل النوافذ مفتوحة للتهوئة، وتستخدم ا�كيّفات عندما 
تقتà الحاجة. 

• يتّم تذك� الط�ب بطرق الوقاية من ا�رض مع بداية كل 
.áيوم درا

• ينزل الط�ب إ� ا�لعب وقت الفرصة وفقاً لجدول زمني 
متحرّك، وباعتªد مبدأ "ا�ناطق" (zones) للمحافظة 

ع´ التباعد الجسدي.

• لن تكون الكافيßيا مفتوحة امام الط�ب ولذلك يجب 
التزّود بالطعام ومياه ال·ب من ا�نزل وبالكمية الكافية.

• تعّقم ا�راحيض دورياً، وي·ف الناظر ع´ نزول الط�ب 
إليها منعاً ل�زدحام.

• يُعزل الطالب الذي تظهر عليه عوارض مرضية من 
أّي نوع كانت � غرفة عزل مخّصصة، ويجري 

ا�تصال بأهله للحضور واصطحابه � إطار من 
ا�راعاة الشديدة لنفسيّة الطالب.



كيف سيغادر الط�ب ا�درسة؟

• تُعتمد خمسة مخارج يغادر منها الط�ب وفقاً للمحّدد.
• يخرج الط�ب من الصفوف � فßات زمنية متفاوتة 

بإÀاف الكادر ا�داري والتعليمي.

• ينتظر الط�ب � ا�لعب � ا�ناطق ا�خصصة لهم.
• ينادى باسم الطالب عند وصول أهله.

• يسمح للطالب باستخدام هاتفه للتواصل مع أهله عند 
انتهاء الدوام استثنائياً خ�ل الظرف الراهن، ع´ أن يكون 

.áّالهاتف مغلقاً � الحقيبة طيلة الدوام الدرا

ما هو دور الطالب � تحقيق معاي� الس�مة؟
• ا�ستمرار بارتداء الكªّمة طوال الوقت وعدم نزعها اّ� 

للæورة ومعرفة كيفية نزعها بالطريقة الصحيحة وفقاً 
لçرشادات. 

• احضار مستلزماته ا�درسية لتجّنب تبادل ا¦غراض مع 
زم�ئه. (ا�ستعارة محظورة)

• ا�لتزام بقواعد الدخول ا� الحªّم وغسل اليدين جيداً 
با�اء والصابون �دة � تقّل عن 20 ثانية. 

• عدم �س الحائط عند النزول او الصعود، وا�حافظة عل 
مسافة آمنة بينه وبÉ زم�ئه من خ�ل احßام ا�لصقات 

ا¦رضية.

كيف ©كن لéهل ا�ساهمة � تحقيق معاي� الس�مة؟

• ا�لتزام بإحضار أو�دهم بعد الساعة 7:15 صباحاً، وعدم 
التأخر � اصطحابهم بعد انتهاء الدوام.

• تعبئة ا�ستªرة الطبية ا�رسلة ع� ا�نßنت.
• إبقاء أو�دهم � ا�نزل إذا ظهرت عليهم عوارض ( رشح/ 

حرارة/ سعال...)، وإب�غ ا�درسة بذلك.

• تبليغ ا�دارة بأي طارئ صحي يستجد � العائلة ومحيطها 
الذي تختلط به. 

• ا�لتزام بالحجر ا�نزí �دة 14 يوماً عند الوصول من 
السفر (سيُطلب ابراز جواز السفر للتأكد من انقضاء مدة 

الحجر) 

 Àدة 14 يوماً عند ا�حتكاك ا�با� íا�لتزام بالحجر ا�نز •
بأي مصاب، وإب�غ ا�دارة بذلك.

• تبليغ ا�دارة � حال تأكد إصابة الطالب بفايروس 
"كورونا" �تخاذ ا�جراءات ال�زمة، ومن ثّم تزويد ا�مرضة 

بنتيجة فحص PCR والتقرير الطبي الذي يحدد موعد 
العودة إ� ا�درسة.

• ا�لتزام با�جراءات الوقائية من حيث ارتداء الكªمة 
والتعقيم والتباعد الجسدي حÉ زيارة ا�درسة.

• ا�لتزام Òقابلة ا�علمÉ ع� ا�نßنت 
وليس مباÀة.



هل حدث تغي� � ا�نهج الدراá؟

.ðللمواّد ا¦ساسيّة وفقاً للمقت áّتّم تقص� ا�نهج الدرا •

• تّم إلغاء أو تقص� حصص ا�واّد الثانوية.

• تّم إلغاء الحصص الرياضية � ا�لعب.

• تّم إلغاء الجوقة ا�وسيقية والرح�ت ا�يدانية وا¦نشطة ال�صفية التي تستدعي تقارباً جسدياً.

• تّم إقفال ا�كتبة.


