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الموضوع :اﻹجراءات اﻻحترازية التي يجب اعتمادها في جميع فروع معهد
”“Guido GOZZANO
ضد انتشار كورونا فيروس كوفيد 19-للعام الدراسي 2021/2020
مديرة المعهد
استنادا" لخطة العام الدراسي  ،2021 /2020وبدء النشاطات الدراسية ،وبروتوكول وزارة التربية ،واجراءات السﻼمة واﻷمان
والصحة ،وتوصيات منظمة الصحة العالمية ،مع العلمبعدم وجود اصابات في المعهد،ولغرض تفادي تفشي المرض أو العدوى.

تُب ِلغكم
اﻹجراءات التنظيمية التي اتخذها المعهد لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد .19-ويُطلب من جميع العاملين في المعهد اﻻمتثال
لها لحماية صحة الجميع ،سيتم تطبيق اﻻجراءات وتبقى سارية المفعول حتى صدور تعليمات جديدة من المعهد أو انتهاء حالة
الطوارئ.
من أجل احتواء انتشاركوفيد ،19-يتعين على جميع موظفي المعهد ،الزائرين ،العائﻼت والطﻼب تطبيق اﻹجراءات التالية:

أحكام عامة للجميع:
 يُشترطحضور الطﻼب ،الزائرين وجميع العاملين في المعهدبـ : -1عدموجود مشاكل تنفسية أودرجة حرارة الجسم أعلى من  37.5درجة مئوية في اﻷيام الثﻼثة السابقة من الحضور إلى
المعهد؛
 -2عدم التواجد في الحجر الصحي أو في عزلة منزلية خﻼل الـ  14يوما" الماضية؛
 -3لم يتم اﻻتصال بأشخاص مصابين ،على حد العلم ،في آخر  14يوما"؛
 لن يتم قياس درجة الحرارة عند مدخل المعهد .ومع ذلك ،يُفترض على أي شخص يعاني من أعراض تنفسية أو درجة حرارةأعلى من  37.5درجة مئوية البقاء في المنزل؛
 عند المدخل سيتحققالموظفون المسؤولونعن استقبال الطﻼب ،مجهزينبكمامة وقفازات لﻼستعمال لمرة واحدة ،متجنبين اﻻتصالالجسدي بأفراد العائلة والطﻼب ،من عدم وجود أعراض تنفسية )أو أي أعراض أخرى متعلقة بـ كوفيد ،(19-وضمان عدم
دخول أحد يعاني من تلك اﻷعراض .في حالة الشك ،يتعين إبﻼغ المدير ،لتقييم الحالة بمساعدة السلطات المحلية؛
 يُمنع دخول اﻷهالي أو المفوضين أثناء دخول أو خروج الطﻼب من المعهد ،باستثناء الحاﻻت الخاصة )مثل الطﻼب ذوياﻹعاقة( ،والتي يجب أنيوافق عليها المدير؛
 يجب على جميع الزوار تعبئة شهادة اﻹثبات الذاتي عند مدخل كل فرع وستُحفظ وفقا" لقواعد الخصوصية ،ارتداء الكمامة،الحفاظ على مسافة اجتماعية ﻻ تقل عن مترا" واحدا"،وتعقيم اليدين عند المدخل بالمعقم الموجود؛
 موقع مسؤول اﻻستقبال مجهز بشاشة حماية زجاجية وسائل معقم لﻼستخدام قبل الدخول وقلم لﻼستخدام الشخصي؛ طابوراﻻنتظار خارج المعهد؛ يُسمح دخول اﻷهالي إلى السكرتارية في حاﻻت الضرورة فقطوبموجب موعد مسبق عبر البريد اﻻلكتروني للمعهد؛ يُسمح دخول المعلمين إلى السكرتارية في حاﻻت الضرورة فقط وبموجب موعد محدد عبرالهاتف ،أو البريد اﻻلكترونيللمعهد؛
 -يجب على اﻷهالي والزوار البقاء داخل المعهد الوقت الضروري فقط ،دون التباطؤ وخلق حشود داخله أو خارجه.

قواعد السلوك العامة:
 تباعد اجتماعي متر واحد على اﻷقل؛ استخدام الكمامة بشكل متواصل خﻼل التحرك أو الثبات في حالة عدم توفر تباعد متر واحد؛ تنظيف وتعقيم اليدين بشكل متواصل )استخدام السائل المعقم الموجود بالقاعات والممرات( قبل الدخول إلى أي فرع؛ رمي الكمامات والقفازات أحادية اﻻستخدام والمحارم في سﻼت المهمﻼت المخصصة؛يُمنع دخوﻻﻷهالي والمندوبين إلى المعهد أثناء دخول وخروج الطﻼب )إﻻ في حاﻻت خاصة ُموافق عليها من قِبل اﻹدارة(؛-تم تحديد مساراتمختلفة للدخول والخروج من المعهدبإشارات مرئية وسيتم تعميمها.

تحديد الشخص الذي تظهر عليه اﻷعراض:
 سيتم عزل الشخص الذي تظهر عليه اﻷعراض في ﻏرفة تم تعيينها مسبقا" وتجهيزها بشكل مناسب؛من قبل موظف في المعهد مجهز بكمامة وقفازات يمكن التخلص منها وقناع زجاجي ،لحين تسليم الشخص إلى العائلة؛
 سيُجبَر الشخص الذي تظهر عليه اﻷعراض فورا" على وضع الكمامة في حال لم يضعها بعد؛ سيتم مباشرة إبﻼغ العائلة على اﻷرقام المحددة من قبلهم؛ يُمنع الدخول إلى الغرفة حتى يتم اﻻنتهاء من تعقيمها من قبل العاملين في المعهد،فقط في حالة ثبوت سلبية نتيجة فحص كوفيد- .19أما إذا كانت النتيجة ايجابية فسيتم تعقيمها من ِق َبل خبراء خاصين؛
 إذا كانت نتيجة الفحص ايجابية للكوفيد19-يجب على اﻷهل إبﻼغ المدير فورا" ﻻتخاذ اﻻجراءات المناسبة ،وسيقوم مباشرة"بإبﻼﻏإدارة الصحة العامة المختصة بالمنطقة؛
 إذا كانت نتيجة الفحص ايجابية للكوفيد19-ستتم عودةموظفي المعهد والطﻼب إلى المجتمع المدرسي بعد تقديم المستندات الطبيةالتي تثبت الشفاء التامإتباعا"ﻹجراءات الصحية حسب بروتوكول وزارة الصحة؛
 لتفادي العدوى ولضمان سﻼمة الجميع،بعد اﻹجازة المرضيةﻷكثر من ثﻼثة أيام،سيسمح بإعادة القبول في المدارس لجميعالطﻼب من جميع المستويات عند تقديم الشهادة المناسبة من طبيب اﻷطفال /الطبيب العام بعدم وجود أمراض معدية أو منتشرة
ومدى مﻼءمة إعادة اﻻندماج في المجتمع التعليمي /المدرسي.

المداخل /المخارج:
 تجنﱡب اﻻزدحام من قبل الطﻼب واﻷهالي قدر اﻹمكان عند مداخل ومخارج كل فرع؛ بما أن تدفق الدخول والخروج من مبنى المعهد سيكون متزامنا" ،سيتم استخدام أكبر عدد ممكن من المداخل والمخارج فيالمبنى للحد اﻷكبرمن التجمعات ،وتأمين أقصى فصل بين طﻼب المعهد .سيتم استخدام نفس البوابة عند الدخول في الصباح وعند
الخروج في نهاية الدوام المدرسي .نشرة خاصة ستوضح مداخل ومخارج كل صف ولكل فرع؛
 سيتم تنظيم المداخل من قبل المتعاونين فيالمعهد الذين سيسمحون بالدخول فصﻼً تلو اﻵخر من المداخل المحددة ،وﻻ يتم إدخالالفصل التالي إﻻ بعد خلو الممرات والسﻼلم من الرتل السابق.فقط في حالة عدم وجود موارد إضافية من المتعاونين في المعهد
من أجل اﻹشراف على المداخل بأنفسهم ،سيهتم المعلمون بمراقبة الدخول والخروج؛
 السير في الممرات سيكون في اﻻتجاهينمع اﻻلتزام بالسيرعلى اليمين عند اتباعها،يوجد أسهم خاصة على اﻷرض تشير إليها؛ سينتظر المعلمون المرتدون الكمامات على باب الفصل حتى وصول طﻼبهم الذين سيدخلون في طابورآمن ،وفقا" للقواعد التيتنظم المسافة :اﻻحتفاظ بمسافة مترعن زمﻼئهم ،مرتدين الكمامات حتى يجلسون على مكاتبهم.

القاعات الدراسية:
في جميع القاعات الدراسية واﻷقسام يوجد زجاجة سائل معقم لليدين؛ يمكن للمعلمين التنقل بين المكاتب واﻻقتراب من الطﻼب فقط إذا وضعواالكمامة ،في كل مرة يقل التباعد بين المعلمين والطﻼبوبين الطﻼب والطﻼب اﻵخرين ،يجبوضعالكمامة؛
يمكن للمعلم أنيلمس اﻷﻏراض )مثل :النسخ( أو أسطح المكاتب أو أدوات الطﻼبفقط إذا عقم يديه قبل وبعد ذلك؛ يجب أن يلتزم الطﻼببشكل صارم بإجراءات التباعد ،وتجنب التنقل داخل الصف إذا لم يكن ذلك ضروريا" وفقط إذا سمح لهمالمعلم بذلكمرتدين الكمامات إذا نقُص التباعد؛
ُ
َ
سيتم وضع المقاعد حسب اﻹشارات الموجودة على اﻷرض ويُطلب عدم تحريكها أو إزالتها،إذا أزيلت يجب إبﻼغ المساعد علىالفور ليتم ترميمها؛
 حقائب الظهر التي تحتوي على المواد التعليمية يجب أن تكون ُمعلقة على ظهر الكرسي؛خﻼل الحصص الدراسية ﻻ يسمح بالخروج إﻻ للضرورة القصوى ،وبموافقة المعلم لطالبواحد في كل مرة مع التأكد من ارتدائهالكمامة؛

 من أجل تسهيل عملية تنظيف القاعات الدراسية والمباني المدرسية اﻷخرى وبالتالي تقليل احتمالية التلوث ،فإن الطﻼبسيُحضرونإلى الفصل فقط المواد ]الكتب والدفاتر  [...المقررة لدروس اليوم،ﻻ يمكن ترك الحقائب التي تحتوي على مواد النظافة
الشخصية أو أحذية الرياضة في المعهد .لذلك فإن المعلمين مدعوين ﻹبﻼغ الطﻼب بإحضار مواد النظافة واﻷحذية الرياضية
إلى الفصل في اليوم المحددللرياضة؛
يحضر جميع الطﻼب المراييل التي تستخدم لمرة واحدة إلى المعهد لتناول الطعام ويستخدمون المحارم الورقيةويرمونها فيسﻼت المهمﻼت المخصصة؛
المناديل والمناشف والمحارم المستخدمة يجب التخلص منها بسرعة في سﻼت المهمﻼتالمخصصةوعدم حملها باليد أو تركهاعلى المقعد.

يجب على المعلمين ضمان:

 -1ارتداء الكمامة من قبل الطﻼب خﻼل اصطفافهم عند الدخول والخروج من مباني المعهد ،وأثناء التنقل وكلما قلﱠت المسافة
الشخصية عن متر واحد؛
 -2تعقيمالطﻼب ﻷيديهن بشكل صارم ،تنظيف اليدين عند الدخول والخروج واﻻستراحة قبل وبعد القيام بتوزيع وسجب أوراق
الدروس ،قبل وبعد تناول أي وجبة؛
-3رميالكمامات والقفازات والمناديل الورقية...الخ في سﻼت المهمﻼتالمخصصة؛
 -4منع دخول اﻷهل واﻷوصياءإلى مباني المعهد أثناء الدخول والخروج )باستثناء حاﻻت محددة،موافقة عليها من ِق َبل اﻹدارة(؛
 -5التهوية المستمرة لقاعاتالدراسة بما ﻻ يقل عن  10/5دقائق كل نصف ساعة؛
 -6تعقيم اﻷجهزة اﻹلكترونية )الكمبيوتر ،الكمبيوتر اللوحي ،الملحقات ،الطابعات القلم المضيء(لمحطة العمل الخاصة )كراسي،
مكاتب( عند تغيير الورديات؛
 -7المحافظة المستمرة على المسافة الجانبية بين صفوف مقاعد الطﻼب المتتالية  100سم .يجب أن يظل كل مقعد وكرسي في
موضعه داخل مسار محدد بشريط ﻻصق أحمر .في حالة اهترائه ،سيحرص المعلمون على إبﻼغ المتعاونين لترميمه؛
-8المحافظةالمستمرة على مسافة ﻻ تقل عنمترين بين الصف اﻷقرب لمكتب المعلموموقع المعلم ،مع مراعاة مسافة ﻻ تقل عن
مترين أثناء مقابلة المعلم عند مكتبه .إذا تعذر الحفاظ على هذه المسافة يجب وضع الكمامة دائما" من قبل المعلم والطالب.

فترات اﻻستراحة:
 تبدأ اﻻستراحة الصباحية لكل صف بوقت مختلف حتى ﻻ تسبب اﻻزدحام عندالمراحيض ولتسهيل عمليات التنظيفالمناسبة؛يجب أن يتفق معلموالطابق الواحد على مواعيد مختلفة لﻼستراحات ) 15دقيقة لكل صف(لتجنب التجمعات داخل
وخارج الفروع.يُنصح المعلمون بإعداد جدول لبرمجة الورديات المختلفة لﻼستراحة .ولتسهيل تطبيقه يمكن للتﻼميذ أيضا" دخول
المراحيض حتى أثناء الحصص الدراسية طالب واحد في كل مرة؛
 يُطلبمنالمعلمين والمتعاونين ضمان عدم تج ﱡمع الطﻼب في الممرات أثناء اﻻنتظارﻻستخدام المراحيض؛ إعطاء اﻷولوية لﻸنشطة البدنية والترفيهية في الهواء الطلق وتجنب اﻻزدحام بين مجموعات الطﻼب ،إذا كانت الظروفالجوية ﻻ تسمح بذلك،يتمالقيامباﻷنشطة الحركيةخﻼﻻﻻستراحة في الصف الدراسي مع اﻻستخدام الدائم للكمامة ،في هذه الحالة
التأكدمن فتح النوافذ للتهوية؛
 تناول الوجبة الخفيفة في اﻻستراحة يجب أن يكون بالوضع الثابت )جالسين على مكاتبهم( ،في حالة التحرك يجب على الطالبارتداء الكمامة،خﻼل اﻻستراحة في المساحات الداخلية والخارجية يجب تجنب اﻻختﻼط بين المجموعات /الفصول المختلفة
بعناية؛
 -ستتم المراقبة من قبل المعلمين والتدخل الفوري لمنع /تجنب السلوك ﻏيرالﻼئق الذي قد يعرض سﻼمة الجميع للخطر.

تناول الطعام في اﻻستراحة:
يخلع الطالب الكمامة ولكنه يُبقي على مسافة  100سم عن كل طالب و 200سم عن المعلم.

استخدام موزعي المشروبات /الوجبات الخفيفة:
يجب أن يضمن:

 تفادي التجمعات أمام موزعات البيع )كحد أقصى  4-3أشخاص ينتظرون دورهم مرتدينالكمامة وعلى مسافة  100سم منبعضهم البعض(؛
تنظيف اليدين بالجل المعقم قبل اﻻستخدام )إدخال المال واختيار المنتج والسحب(؛ تعقيم الموزعات من قبل المتعاونين  4مرات على اﻷقل في اليوم.الخروج من قاعة الدراسة:
 إذا كان من الضروري الخروجمن القاعة ،يجب على الطﻼب )دائما" وضع الكمامة( ُمصطفين في صف واحد أو اثنين معضمان وجود التباعد بينهم متر واحد على اﻷقل.على المعلمين ضمان عدم تﻼقي الصفوف خﻼل التنقل .أما إذا كان التقاطع
ضروري يتم اﻻصطفاف بصف واحد والحفاظ على مسافة متر واحد على اﻷقل؛
 يتم السير دوما"على اليمين وفق اﻻرشادات الموجودة على اﻷرض؛ -قبل التحرك يجب على الطﻼب تعقيم ايديهم وفق اﻹجراءات المعتادة.

تناول وجبة الغداء:
 في المطعم يحرص المعلم على ضمان مسافة متر على اﻷقل بين الطﻼب؛ في حالة عدم إمكانية الحفاظ على المسافة ،يجب أنيكون الغداءبموجب ورديات مختلفة سيهتم المعلم بتنظيمها مع زمﻼئه .يُنصح المعلمون بالتنسيق مع زمﻼئهم وإعداد جداول
لبرمجة وصول الطﻼب إلى المقصف؛
 كونه وضعا" ﻻ يمكن فيه ارتداء الكمامة ،فمن الضروري ضمان أقصى مستوى وثابت للتهوية في الغرفة؛ يمكن لموظفي المعهد الموجودون في المقصفأثناء الوجبة )للمراقبة والمساعدة( التنقل بين الطاوﻻت واﻻقتراب من الطﻼب فقطإذا كانوا يرتدونالكمامة ويمكنهم لمس اﻷسطح فقط في حال تعقيم أيديهم قبل وبعد ذلك؛
 تقديم الغداء في قاعة الدراسة :في حالة عدم تقديم خدمة المطعم؛ سيقدم الطعام في الصف من قبل العاملين في المقصفوالمجهزين بالحماية المناسبة ومع احترام المسافة المشار إليها أعﻼه ،في حال تحرك الطﻼب يجب وضع الكمامة؛
 لتسهيل تنظيف قاعة الدراسة قبل وبعد تناول الوجبة في الصف؛ ينظم المعلمون أنفسهم ﻹخراج الطﻼب من الفصل ) 10دقائق(بشكل صارم في رتل واحد مع الكمامات فصلين /ثﻼثة فصول في وقت واحد لكل طابق.إذا أمكن ،جمع اﻷطفال في الخارج ،أما
إذا كانت الظروف الجوية ﻻ تسمح بذلك ،يجب على المعلمين تحديد منطقة خارج الفصل الدراسي حيث يجب على الطﻼب
اﻻنتظار حتى نهاية عمليات التنظيف في طابور وبكمامة .يُنصح المعلمين باﻻتفاق مع بعضهم البعض وإعداد جدول زمني خاص
لتقديمه إلى المتعاونين في المعهد لتنظيم عمليات التنظيف قبل الوجبة المقدمة في قاعة الدراسةوبعدها.

المعلمون ال ُمساعدون ومعلموروضاتاﻷطفال:

وفقًا لقراررئيس الوزراء الصادر في  17أيار  ، 2020ﻻ يخضع الطﻼب ذوي اﻹعاقة واﻷطفال دون سن  6سنوات لﻼلتزام
باستخدام الكمامة .لذلك يجب على المعلمين اﻻلتزام:
 وضع الكمامة الشفافة وقفازات لﻼستعمال لمرة واحدة؛ -تعقيم اليدين قبل وبعد التواصل الجسدي مع الطﻼب.

معلمو الموسيقا:
 الحفاظ على مسافة متر عن أي طالب؛ تأمين تباعد إضافي بين الصفوف للسماح للطﻼب بإيداع اﻵلة الموسيقية في مكانها؛ تأمين تهوية مستمرة للقاعات من مصدرين متقابلين؛ في حالة استخدام آلة النفخيجب على المعلم أن يضمن مسافة مترينبين الطﻼب؛ في حال استخدام اﻵﻻت الموسيقية ﻏير الشخصية يجب التأكد من قبل المعلم بضرورة تنظيفهاباستخدام بخاخ التعقيم الموجودبالمعهد،سيحرص المعلم على التحقق من قيام الطﻼب بذلك.

اﻷنشطة الرياضية:
 -اﻷفضلية لﻸنشطة الخارجية؛

لن يتم استئناف اﻷلعاب والرياضات الجماعية إﻻ بعد صدور قرار وزاري بذلك؛-
 استخدام ﻏرف تغيير المﻼبس محظورمؤقتا" لتجنب اﻻزدحام ،يجب أن يصل الطﻼب إلى المعهد بمﻼبس رياضية مناسبة فييوم درس الرياضة .يُسمح فقط بتغيير القميص ،والذي يجب أن يتم في دورات المياه ولمجموعات صغيرة يصرح بها المعلم
لتجنب التجمعات.

روضات اﻷطفال:
بموجب اﻻرشادات الواردة بالمرسوم  80لعام  2020يجب على معلمي روضات اﻷطفال اﻻهتمام بـ:
 تنظيم اﻷنشطة لمجموعات صغيرة والحفاظ على مسافة شخصية ﻻ تقل عن متر واحد بين الطﻼب؛ كل معلم يبقى ثابت في قسمه وﻻ يجوز التعامل مع طﻼب من أقسام أخرى؛ استخدام المراحيض من قبل اﻷطفال يجب أن يتم تنظيمه بطريقة ت ُجنِّب اﻻزدحام ولضمان عمليات التنظيف المناسبة .يجب علىالمعلمينفيما بينهم تنظيم دخول مراحيض اﻷطفال في اﻻستراحات وخﻼل فترة تناول الغداء بطريقة تجنب اﻻزدحام؛
 لﻺدارة الصحيحة للمساحات الخارجية /الداخلية ،يُنصح المعلمون بإعداد جداوللﻸنشطة لكل ساعات الدوام لتنظيم استخدامالمساحات الجماعية المتاحة للمجموعات /اﻷقسام المختلفة ،المراحيض ،المقصف؛
 إعطاء اﻷولوية لتنفيذ اﻷنشطة بالخارج بطريقة تتجنب اﻻختﻼط /التجمعات بين مجموعات الصف .يُنصح المعلمون بوضعجدول للبرمجة بين نشاطات الفصول المختلفة؛
 منع استخدام اﻷلعاب القماشية واﻷدوات صعبة التعقيم؛ إعطاء اﻷفضلية ﻻستخدام اﻷلعاب البﻼستيكية ذات اﻷسطح الملساء والكبيرة وذات اﻷشكال العادية التي يجب تعقيمها مرةواحدة على اﻷقل يوميا" لكل مجموعة من المستخدمين؛
 التأكد من عدم إحضار أي ألعابمن الخارجبما في ذلك ألعاب الحيوانات اﻷليفة؛ استخدام الصدرية التي تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها في الصناديق المخصصة؛ استخدام المحارم الورقية لتنشيف اليدين ورميها في سﻼت المهمﻼت المخصصة؛ وضع المﻼبس /البياضات المتسخة أو المبللة بكيس بﻼستيكي مغلقيرش داخله وخارجه بالرذاذ المعقم الموجود ،ويتم وضعه فيخزانة الطفل الشخصية ويسلم إلى اﻷهل عند الخروج؛
 يُفضل استخدام أدوات اﻻستعمال لمرة واحدة ويتم رميها بالسﻼت المخصصة؛ بعد اﻻستخدام اليوميللمﻼبس الشخصية لﻸطفال )المريلة والنعال(يجب أن توضع داخل الخزائن الشخصية في أكياس بﻼستيكيةمعقمة من الداخل والخارجبالرذاذ المعقم الموجود.في الداخل ﻻ يمكن أن تحتوي الخزانة الشخصية على أي شيء آخر؛
 ﻏير مسموح استخدام فرشاة اﻷسنان والمشط؛ التهوية الثابتة للغرف؛ﻻ يمكن تأمين قيلولة بعد الظهر لجميع اﻷطفالفي الروضة ،سيسمح المدير للعائﻼت التي تطلب دوام مدرسي مخفﱠض بتناولالوجبة و /أو القيلولة في المنزل؛
 إدخال اﻷطفال البالغين من العمر ثﻼث سنوات :سيتم تنظيم منطقة اﻻستقبال لﻸطفال في المنطقة الخارجية الخاصةبالمعهدوفقا" لتقويم ينظمه المعلمون ،في حالة سوء اﻻحوال الجوية يتم اﻻستقبال داخل القسم.امتثاﻻ" لقواعد مكافحة العدوىيمكن
ﻷحد الوالدين فقطمرتديا" الكمامة البقاء في منطقة اﻻستقبال الخارجية أو الداخلية الوقت الذي يحدده المعلمون أنفسهم.

يجب على المتعاونين في المدارس ضمان:
 المحافظة على مسافة شخصية متر واحد على اﻷقل؛ اﻻستخدام الثابتللكمامة والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة؛ تعقيم اﻷسطح بالمعقمات الموجودة في المعهد؛ كل عمليات التعقيم يجب تسجيلها في استمارات.عمليات التنظيف وتواترها :تنظيف وتعقيم المناطق المدرسيةوفق التواتر التالي:
 في القاعات الدراسيةمرتين على اﻷقل في اليوم )قبل دخول الطﻼب وفي فترات الراحة بعد الغداء(؛ في حالة الغداء في الصفقبل وبعد اﻷكل؛ في المساحات المشتركة مرتين على اﻷقل في اليوم؛ في قاعات الطعام قبل وبعد كل مناوبة ﻏداء؛ في الصاﻻت الرياضية عند أي تغيير للمناوبة؛ -في المراحيض مرتين في اليوم؛

 في الممرات وأماكن العبور قبل وبعد الدخول ،قبل وبعد الخروج؛ في ورش العمل بعد كل مجموعة؛ في مناطق أخرى على اﻷقل مرة في اليوم؛تعقيم موزعات المشروبات /الوجبات الخفيفة  4مرات على اﻷقل في اليوم )صباحا" قبل الدخول ،عند الخروج ،منتصفالصباح ،بعد استراحة الغداء(.

طريقة التنظيف:
 تنظيف السطح أو اﻷداةكإجراء أساسيبالماء والصابون؛تطهيرها إذا كان ذلك ضروريا" باستخدام مبيدات للفيروساتتجنب خلط مواد التبييض أو ﻏيرها من المنتجات للتنظيف والتطهيرمعا" )باستخدام منتجات كحولية أو كلور لﻸسطح المختلفة(؛
 إزالة المواد اللينة والمساميةمثل السجاد والمقاعدلصعوبة تنظيفها وتعقيمها؛ عدم استخدام القطع القماشية وإنما المحارم الورقية ولفائف الحمام،أيضا" من أجل النظافة الشخصية للطﻼب عند الضرورة ،ﻻيمكن استخدام الخرق متعددة اﻷﻏراض إﻻ بعد ﻏسلها بالماء بدرجة حرارة  90درجة؛
 إزالة الصناديق والمنتجات الورقية اﻷخرى ،بما في ذلك مواد الديكور )المعلقة على جدران المبنى( واﻷقمشة والسجاد وأﻏطيةالتعتيم والستائر /المظﻼت نظرا" لصعوبة تنظيفها وتعقيمها؛
 ﻏسيل مﻼبس العمل يوميا"وفورالعودة إلى المنزل بمواد محددة عند درجة حرارة ﻻ تقل عن  60درجة مئوية ولمدة  30دقيقةعلى اﻷقل.

المتعاونين مع روضات اﻷطفال ومقدمي الرعاية للطﻼب ذوي اﻹعاقة:
اﻻستخدام المستمر للكمامة الوجهية الشفافة والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة عند اﻻتصال بالطﻼب.

التخلص من النفايات الملوثة:
يتم التخلص من النفايات في صناديق مغلقة خاصة ،سيقوم عامل المعهد بإزالة اﻷكياس عن طريق لمس الخارج فقط بالقفازات
التي تستخدم لمرة واحدة ،والكمامة والقناع الواقي؛وسيتم تعقيم الحاوية بعد تفريغها.

ترتيب المقاعد والقاعات الدراسية
 في القاعات الدراسية تم ترتيب المقاعد والكراسي بموجب المؤشرات التي تم وضعها فيما يتعلق بالمسافة الجانبية والعموديةعلى أرضية القاعات الدراسية ،تم لصق إشارات من المواد الﻼصقة للدﻻلةعلىالمكان الذي سيتعين على المقاعد والكراسي الحفاظ
عليها طوال ساعات الدوام وتسهيل إعادتهاعند انتهاء عمليات التنظيف من قِبل المتعاونين في المعهد؛
 تم ترتيب المقاعد بطريقة تضمن ممرات آمنة مثل طرق الهروب في حالة اﻹخﻼء ،والمسافة الرأسية متر واحدبين الطﻼبومترين بين مكتب المعلم والصف اﻷول لمقاعد الطﻼب؛
 تمت إزالة خزانات المﻼبس واﻷرفف والستائر واﻷشياء القماشية التي يحتمل أن تكون حاملة للبكتيريا من الفصول الدراسيةوأيضا" لتسهيل عمليات التنظيف والتعقيم،وتم وضعها في ﻏرف مخصصة؛
 يحظر تماما" على المعلمين إدخال صناديق و /أو حاويات إلىالقاعات الدراسية والتي يجب أن تظل خالية حتى إشعار آخر؛ ﻻ يمكن ترك أي مواد مدرسية /أو متعلقات شخصية للمدرسين والطﻼب في القاعة الدراسية أو في ﻏرفةالمعلمين حتى إشعارآخر.
أشكر جميع موظفي المعهد والطﻼب والعائﻼت على إحساسهم المشترك بالمسؤولية والتعاون في مراقبة اﻹجراءات المذكورة
أعﻼه من أجل ضمان التعايش اﻵمن في المجتمع المدرسي.

مديرة المعهد
اﻷستاذة برونيلﻼ بوشيمي
التوقيع والختم

