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اإلجراءات االحترازية التي يجب اعتمادها في جميع فروع معهد: الموضوع   
“Guido GOZZANO” 

2020/2021للعام الدراسي  19-ضد انتشار كورونا فيروس كوفيد  
 

معهدمديرة ال  
 

السالمة واألمان ، وبدء النشاطات الدراسية، وبروتوكول وزارة التربية، واجراءات 2021/ 2020خطة العام الدراسي ل" ااستناد
.تفشي المرض أو العدوى تفاديغرض ولوجود اصابات في المعهد،بعدم مع العلمات منظمة الصحة العالمية، وصيوالصحة، وت  

 
 تُبِلغكم

 
االمتثال  عهدويُطلب من جميع العاملين في الم .19-التي اتخذها المعهد لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيدالتنظيمية اإلجراءات 

، سيتم تطبيق االجراءات وتبقى سارية المفعول حتى صدور تعليمات جديدة من المعهد أو انتهاء حالة لها لحماية صحة الجميع
.الطوارئ  

:اإلجراءات التالية تطبيق، الزائرين، العائالت والطالب عهد، يتعين على جميع موظفي الم19-من أجل احتواء انتشاركوفيد  
 

 أحكام عامة للجميع:
: بـ عهدالزائرين وجميع العاملين في الم، الطالب حضوررطتشيُ  -  
إلى  من الحضوردرجة مئوية في األيام الثالثة السابقة  37.5تنفسية أودرجة حرارة الجسم أعلى من  مشاكل عدموجود -1

؛المعهد  
الماضية؛ " يوما 14في الحجر الصحي أو في عزلة منزلية خالل الـ  عدم التواجد -2  
؛"ايوم 14علم، في آخر التصال بأشخاص مصابين، على حد الا يتملم  -3  

- لن يتم قياس درجة الحرارة عند مدخل المعهد. ومع ذلك، يُفترض على أي شخص يعاني من أعراض تنفسية أو درجة حرارة 
 أعلى من 37.5 درجة مئوية البقاء في المنزل؛

 االتصال متجنبين، مرة واحدةللالستعمال وقفازات  بكمامة، مجهزينطالباستقبال ال نعنولوالمسؤن موظفوالسيتحققعند المدخل  -
، وضمان عدم )19-أو أي أعراض أخرى متعلقة بـ كوفيد( ، من عدم وجود أعراض تنفسيةطالبوال العائلةبأفراد  الجسدي

؛لحالة بمساعدة السلطات المحليةلتقييم افي حالة الشك، يتعين إبالغ المدير، . األعراضتلك دخول أحد يعاني من   
مثل الطالب ذوي (، باستثناء الحاالت الخاصة عهدمن الم الطالبين أثناء دخول أو خروج فوضيُمنع دخول األهالي أو الم -

؛، والتي يجب أنيوافق عليها المدير)اإلعاقة  
- يجب على جميع الزوار تعبئة شهادة اإلثبات الذاتي عند مدخل كل فرع وستُحفظ وفقا" لقواعد الخصوصية، ارتداء الكمامة، 

 الحفاظ على مسافة اجتماعية ال تقل عن مترا" واحدا"،وتعقيم اليدين عند المدخل بالمعقم الموجود؛
؛وسائل معقم لالستخدام قبل الدخول وقلم لالستخدام الشخصيزجاجية سؤول االستقبال مجهز بشاشة حماية مموقع  -  
؛المعهد خارج طابوراالنتظار -  

 - يُسمح دخول األهالي إلى السكرتارية في حاالت الضرورة فقطوبموجب  موعد مسبق عبر البريد االلكتروني للمعهد؛
البريد االلكتروني ، أو الهاتفإلى السكرتارية في حاالت الضرورة فقط وبموجب  موعد محدد عبر المعلمينيُسمح دخول  -

؛للمعهد  
.داخله أو خارجه الوقت الضروري فقط، دون التباطؤ وخلق حشود عهدالبقاء داخل الموالزوار يجب على األهالي  -  
 
 
 



 قواعد السلوك العامة:
؛تباعد اجتماعي متر واحد على األقل -  
؛تباعد متر واحدتوفر ت في حالة عدم امتواصل خالل التحرك أو الثبالكمامة بشكل  استخدام -  
؛قبل الدخول إلى أي فرع) استخدام السائل المعقم الموجود بالقاعات والممرات( تنظيف وتعقيم اليدين بشكل متواصل -  
؛المخصصةوالمحارم في سالت المهمالت أحادية االستخدام رمي الكمامات والقفازات  -  
؛)إلدارةامن قِبل وافق عليها مُ إال في حاالت خاصة(أثناء دخول وخروج الطالب  عهدإلى الم والمندوبين ألهاليدخوال يُمنع-  
.بإشارات مرئية وسيتم تعميمهاعهدللدخول والخروج من الم مختلفةمساراتتم تحديد -  
 

 تحديد الشخص الذي تظهر عليه األعراض:
؛تجهيزها بشكل مناسبو" تعيينها مسبقارفة تم غسيتم عزل الشخص الذي تظهر عليه األعراض في  -  

؛العائلة تسليم الشخص إلى لحينوقفازات يمكن التخلص منها وقناع زجاجي،  كمامةمجهز ب في المعهدموظف من قبل   
في حال لم يضعها بعد؛ على وضع الكمامة" فوراالذي تظهر عليه األعراض سيُجبَر الشخص  -  
سيتم مباشرة إبالغ العائلة على األرقام المحددة من قبلهم؛ -  
-،فقط في حالة ثبوت سلبية نتيجة فحص كوفيدالمعهدتعقيمها من قبل العاملين في االنتهاء من يُمنع الدخول إلى الغرفة حتى يتم  -

؛من قِبَل خبراء خاصين هاسيتم تعقيمفإذا كانت النتيجة ايجابية أما . 19  
" مباشرةالتخاذ االجراءات المناسبة، وسيقوم  "يجب على األهل إبالغ المدير فورا19-إذا كانت نتيجة الفحص ايجابية للكوفيد -

 بإبالغإدارة الصحة العامة المختصة بالمنطقة؛
تقديم المستندات الطبية إلى المجتمع المدرسي بعد  والطالبالمعهد  تتم عودةموظفيس19-إذا كانت نتيجة الفحص ايجابية للكوفيد -

؛جراءات الصحية حسب بروتوكول وزارة الصحةإل"االتي تثبت الشفاء التامإتباع  
- لتفادي العدوى ولضمان سالمة الجميع،بعد اإلجازة المرضيةألكثر من ثالثة أيام،سيسمح بإعادة القبول في المدارس لجميع 

الطالب من جميع المستويات عند تقديم الشهادة المناسبة من طبيب األطفال/ الطبيب العام بعدم وجود أمراض معدية أو منتشرة 
 ومدى مالءمة إعادة االندماج في المجتمع التعليمي/ المدرسي.

 
 المداخل/ المخارج:

؛عند مداخل ومخارج كل فرعمن قبل الطالب واألهالي قدر اإلمكان تجنُّب االزدحام  -  
 في، سيتم استخدام أكبر عدد ممكن من المداخل والمخارج "سيكون متزامنا المعهدأن تدفق الدخول والخروج من مبنى بما  -

ل في الصباح وعند وسيتم استخدام نفس البوابة عند الدخ. عهدأقصى فصل بين طالب الموتأمين من التجمعات، األكبرالمبنى للحد 
 الخروج في نهاية الدوام المدرسي. نشرة خاصة ستوضح مداخل ومخارج كل صف ولكل فرع؛

وال يتم إدخال  الذين سيسمحون بالدخول فصالً تلو اآلخر من المداخل المحددة، المعهدفيالمداخل من قبل المتعاونين  تنظيم سيتم  -
الفصل التالي إال بعد خلو الممرات والساللم من الرتل السابق.فقط في حالة عدم وجود موارد إضافية من المتعاونين في المعهد 

 من أجل اإلشراف على المداخل بأنفسهم، سيهتم المعلمون بمراقبة الدخول والخروج؛
خاصة على األرض تشير إليها؛ ،يوجد أسهماليمين عند اتباعهالسيرعلى مع االلتزام باتجاهينالكون في ايالممرات س السير في -  
للقواعد التي  "وفقا وصول طالبهم الذين سيدخلون في طابورآمن،حتى الفصل  بابعلى  الكمامات ونرتدسينتظر المعلمون الم -

 تنظم المسافة: االحتفاظ بمسافة مترعن زمالئهم، مرتدين الكمامات حتى يجلسون على مكاتبهم.
 

 القاعات الدراسية:
؛سائل معقم لليدينزجاجة واألقسام يوجد في جميع القاعات الدراسية -  

- يمكن للمعلمين التنقل بين المكاتب واالقتراب من الطالب فقط إذا وضعواالكمامة، في كل مرة يقل التباعد بين المعلمين والطالب 
 وبين الطالب والطالب اآلخرين، يجبوضعالكمامة؛

 -يمكن للمعلم أنيلمس األغراض (مثل: النسخ) أو أسطح المكاتب أو أدوات الطالبفقط إذا عقم يديه قبل وبعد ذلك؛
وفقط إذا سمح لهم  "إذا لم يكن ذلك ضروريا التنقل داخل الصفبإجراءات التباعد، وتجنب  بشكل صارميلتزم الطالبيجب أن  -

 المعلم بذلكمرتدين الكمامات إذا نقُص التباعد؛
على  ساعدالم يجب إبالغ أُزيلت إذا ،عدم تحريكها أو إزالتهاب يُطلَ الموجودة على األرض وحسب اإلشارات تم وضع المقاعد يس-

؛ليتم ترميمها الفور  
؛كرسيالظهر  علىعلقة يجب أن تكون مُ حقائب الظهر التي تحتوي على المواد التعليمية  -  
 ارتدائهمع التأكد من  واحد في كل مرة لطالب المعلم وبموافقة ،ال يسمح بالخروج إال للضرورة القصوى يةساالدر الحصصخالل -

؛الكمامة  



 الطالبالدراسية والمباني المدرسية األخرى وبالتالي تقليل احتمالية التلوث، فإن  القاعاتتنظيف عملية من أجل تسهيل  -
سيُ حضرونإلى الفصل فقط المواد [الكتب والدفاتر ...] المقررة لدروس اليوم،ال يمكن ترك الحقائب التي تحتوي على مواد النظافة 

الشخصية أو أحذية الرياضة في المعهد. لذلك فإن المعلمين مدعوين إلبالغ الطالب بإحضار مواد النظافة واألحذية الرياضية  
 إلى الفصل في اليوم المحددللرياضة؛

ويرمونها في يةالورقالمحارم ويستخدمون  الطعاملتناول  المعهديل التي تستخدم لمرة واحدة إلى ييحضر جميع الطالب المرا-
؛خصصةسالت المهمالت الم  

وعدم حملها باليد أو تركها المخصصةسالت المهمالتالتخلص منها بسرعة في حارم المستخدمة يجب المناديل والمناشف والم-
.المقعدعلى   

 
 يجب على المعلمين ضمان:

المسافة  تقلَّ وكلما  التنقل، وأثناء عهدالممباني دخول والخروج من عند الخالل اصطفافهم الطالب  قبل نمالكمامة ارتداء  -1
؛متر واحد عنالشخصية   

توزيع وسجب أوراق بقبل وبعد القيام  صارم، تنظيف اليدين عند الدخول والخروج واالستراحةأليديهن بشكل  بالطالعقيمت  -2
 الدروس، قبل وبعد تناول أي وجبة؛

؛ةخصصمسالت المهمالتالفي الخ ...والقفازات والمناديل الورقية رميالكمامات-3  
؛)اإلدارةقِبَل من  افقة عليهاباستثناء حاالت محددة،مو(أثناء الدخول والخروج  مباني المعهدإلى واألوصياء دخول األهل منع -4  
؛كل نصف ساعةدقائق  5/10قاعاتالدراسة بما ال يقل عن تهوية المستمرة لال -5  
كراسي، (محطة العمل الخاصة ل)القلم المضيء الطابعات الملحقات، الكمبيوتر، الكمبيوتر اللوحي،(اإللكترونية  تعقيم األجهزة -6

عند تغيير الورديات؛) مكاتب  
يجب أن يظل كل مقعد وكرسي في . سم 100الطالب المتتالية مقاعد المحافظة المستمرة على المسافة الجانبية بين صفوف  -7

 موضعه داخل مسار محدد بشريط الصق أحمر. في حالة اهترائه، سيحرص المعلمون على إبالغ المتعاونين لترميمه؛
مع مراعاة مسافة ال تقل عن ، المعلم وموقعلمكتب المعلمبين الصف األقرب  ة على مسافة ال تقل عنمترينمستمرالمحافظةال-8

 مترين أثناء مقابلة المعلم عند مكتبه. إذا تعذر الحفاظ على هذه المسافة يجب وضع الكمامة دائما" من قبل المعلم والطالب.
 

 فترات االستراحة:
تسهيل عمليات التنظيف لو عندالمراحيضزدحام االمختلف حتى ال تسبب  قتبولكل صف تبدأ االستراحة الصباحية  -

المناسبة؛يجب أن يتفق معلموالطابق الواحد على مواعيد مختلفة لالستراحات (15 دقيقة لكل صف)لتجنب التجمعات داخل 
وخارج الفروع.يُنصح المعلمون بإعداد جدول لبرمجة الورديات المختلفة لالستراحة. ولتسهيل تطبيقه يمكن للتالميذ أيضا" دخول 

؛ة طالب واحد في كل مرةيالدراس الحصصالمراحيض حتى أثناء   
؛الستخدام المراحيضأثناء االنتظارفي الممرات ع الطالب ضمان عدم تجمُّ والمتعاونين ن علميالمطلبمنيُ  -  
إذا كانت الظروف  ،والترفيهية في الهواء الطلق وتجنب االزدحام بين مجموعات الطالبإعطاء األولوية لألنشطة البدنية  -

، في هذه الحالة للكمامةالدراسي مع االستخدام الدائم  الصففي الحركيةخالالالستراحة األنشطة ،يتمالقيامبالجوية ال تسمح بذلك
؛تهويةلل فتح النوافذالتأكدمن   

حرك يجب على الطالب تفي حالة ال ،)همتباعلى مكجالسين (يجب أن يكون بالوضع الثابت االستراحة الخفيفة في وجبة التناول  -
 الفصول المختلفة/ في المساحات الداخلية والخارجية يجب تجنب االختالط بين المجموعات خالل االستراحة،الكمامةارتداء 
؛بعناية  

.تجنب السلوك غيرالالئق الذي قد يعرض سالمة الجميع للخطر/ لمنعوالتدخل الفوري من قبل المعلمين مراقبة التم تس -  
 

:تناول الطعام في االستراحة  
.ن المعلمعسم  200ن كل طالب وعسم  100بقي على مسافة ولكنه يُ  الكمامةيخلع الطالب   

 
 
 
 
 

:الوجبات الخفيفة/ استخدام موزعي المشروبات  
:يجب أن يضمن  



سم من  100وعلى مسافة  الكمامةينتظرون دورهم مرتدينأشخاص  4- 3حد أقصى ك(البيع  موزعاتتجمعات أمام تفادي ال -
؛)بعضهم البعض  

؛)إدخال المال واختيار المنتج والسحب( قبل االستخدام عقماليدين بالجل الم نظيفت-  
.مرات على األقل في اليوم 4من قبل المتعاونين  اتالموزع عقيمت -  
 

:الدراسة قاعةمن  الخروج  
- إذا كان من الضروري الخروجمن القاعة، يجب على الطالب (دائما" وضع الكمامة) ُمصطفين في صف واحد أو اثنين مع 

أما إذا كان التقاطع . على المعلمين ضمان عدم تالقي الصفوف خالل التنقل.ضمان وجود التباعد بينهم متر واحد على األقل
؛متر واحد على األقلمسافة ضروري يتم االصطفاف بصف واحد والحفاظ على   

؛على األرضالموجودة رشادات ن وفق االييملعلى ا"دوماالسير يتم  -  
.هم وفق اإلجراءات المعتادةيدياتعقيم قبل التحرك يجب على الطالب  -  
 

:تناول وجبة الغداء  
- في المطعم يحرص المعلم على ضمان مسافة متر على األقل بين الطالب؛ في حالة عدم إمكانية الحفاظ على المسافة، يجب أن 

يكون الغداءبموجب ورديات مختلفة سيهتم المعلم بتنظيمها مع زمالئه. يُنصح المعلمون بالتنسيق مع زمالئهم وإعداد جداول 
؛برمجة وصول الطالب إلى المقصفل  
؛ال يمكن فيه ارتداء الكمامة، فمن الضروري ضمان أقصى مستوى وثابت للتهوية في الغرفة "وضعاكونه  -  
التنقل بين الطاوالت واالقتراب من الطالب فقط ) لمراقبة والمساعدةل(في المقصفأثناء الوجبة ن وموجودال المعهديمكن لموظفي  -

؛ذلكأيديهم قبل وبعد قيم فقط في حال تعويمكنهم لمس األسطح  الكمامةإذا كانوا يرتدون  
- تقديم الغداء في قاعة الدراسة: في حالة عدم تقديم خدمة المطعم؛ سيقدم الطعام في الصف من قبل العاملين في المقصف 

؛في حال تحرك الطالب يجب وضع الكمامة احترام المسافة المشار إليها أعاله، ومعوالمجهزين بالحماية المناسبة   
) دقائق 10(أنفسهم إلخراج الطالب من الفصل ينظم المعلمون  ؛الصففي وجبة الالدراسة قبل وبعد تناول  قاعةلتسهيل تنظيف  -

 أما ،إذا أمكن، جمع األطفال في الخارج.ثالثة فصول في وقت واحد لكل طابق/ فصلينمع الكمامات واحد  رتلبشكل صارم في 
تحديد منطقة خارج الفصل الدراسي حيث يجب على الطالب  المعلمينإذا كانت الظروف الجوية ال تسمح بذلك، يجب على 

االنتظار حتى نهاية عمليات التنظيف في طابور وبكمامة. يُنصح المعلمين باالتفاق مع بعضهم البعض وإعداد جدول زمني خاص 
 لتقديمه إلى المتعاونين في المعهد لتنظيم عمليات التنظيف قبل الوجبة المقدمة في قاعة الدراسةوبعدها.

 
:األطفالاتضوروومعلمالُمساعدون ن والمعلم  

وفقًا لقراررئيس الوزراء الصادر في 17 أيار 2020 ، ال يخضع الطالب ذوي اإلعاقة واألطفال دون سن 6 سنوات لاللتزام 
 باستخدام الكمامة. لذلك يجب على المعلمين االلتزام:

؛وضع الكمامة الشفافة وقفازات لالستعمال لمرة واحدة -  
.تعقيم اليدين قبل وبعد التواصل الجسدي مع الطالب -  
 

:امعلمو الموسيق  
؛الحفاظ على مسافة متر عن أي طالب -  
في مكانها؛ إضافي بين الصفوف للسماح للطالب بإيداع اآللة الموسيقيةتأمين تباعد  -  
من مصدرين متقابلين؛ للقاعاتتأمين تهوية مستمرة  -  
طالب؛أن يضمن مسافة مترينبين ال علمفي حالة استخدام آلة النفخيجب على الم -  
الموجود  باستخدام بخاخ التعقيميجب التأكد من قبل المعلم بضرورة تنظيفها استخدام اآلالت الموسيقية غير الشخصيةفي حال  -

.الطالب بذلكسيحرص المعلم على التحقق من قيام ،بالمعهد  
 
 
 
 
 

:الرياضيةنشطة األ  
؛األفضلية لألنشطة الخارجية -  



-؛بذلك وزاري قرارلن يتم استئناف األلعاب والرياضات الجماعية إال بعد صدور   
بمالبس رياضية مناسبة في  المعهديجب أن يصل الطالب إلى  ،لتجنب االزدحام "استخدام غرف تغيير المالبس محظورمؤقتا -

يُسمح فقط بتغيير القميص، والذي يجب أن يتم في دورات المياه ولمجموعات صغيرة يصرح بها المعلم . الرياضةيوم درس 
.لتجنب التجمعات  

 
 روضات األطفال:

:االهتمام بـاألطفال يجب على معلمي روضات  2020لعام  80بموجب االرشادات الواردة بالمرسوم   
؛الطالببين  واحد على مسافة شخصية ال تقل عن متر تنظيم األنشطة لمجموعات صغيرة والحفاظ -  
؛في قسمه وال يجوز التعامل مع طالب من أقسام أخرىيبقى ثابت كل معلم  -  

- استخدام المراحيض من قبل األطفال يجب أن يتم تنظيمه بطريقة تُ جنِّ ب االزدحام ولضمان عمليات التنظيف المناسبة. يجب على 
 المعلمينفيما بينهم تنظيم دخول مراحيض األطفال في االستراحات وخالل فترة تناول الغداء بطريقة تجنب االزدحام؛

- لإلدارة الصحيحة للمساحات الخارجية/ الداخلية، يُنصح المعلمون بإعداد جداوللألنشطة لكل ساعات الدوام لتنظيم استخدام 
 المساحات الجماعية المتاحة للمجموعات/ األقسام المختلفة، المراحيض، المقصف؛

- إعطاء األولوية لتنفيذ األنشطة بالخارج بطريقة تتجنب االختالط/ التجمعات بين مجموعات الصف. يُنصح المعلمون بوضع 
 جدول للبرمجة بين نشاطات الفصول المختلفة؛

؛ية واألدوات صعبة التعقيممنع استخدام األلعاب القماش -  
البالستيكية ذات األسطح الملساء والكبيرة وذات األشكال العادية التي يجب تعقيمها مرة  إعطاء األفضلية الستخدام األلعاب -

؛لكل مجموعة من المستخدمين "واحدة على األقل يوميا  
؛بما في ذلك ألعاب الحيوانات األليفةألعابمن الخارجأي التأكد من عدم إحضار  -  
ة؛خصصالتخلص منها في الصناديق الم تستخدم لمرة واحدة ويتمالتي  صدريةاستخدام ال -  
؛المخصصةاستخدام المحارم الورقية لتنشيف اليدين ورميها في سالت المهمالت  -  
في  وضعهيتم الموجود، و مغلقيرش داخله وخارجه بالرذاذ المعقم أو المبللة بكيس بالستيكي المتسخة البياضات/ وضع المالبس -

خروج؛عند ال األهلسلم إلى يخزانة الطفل الشخصية و  
ويتم رميها بالسالت المخصصة؛ مرة واحدةلالستعمال اأدوات يُفضل استخدام  -  
أكياس بالستيكية في  داخل الخزائن الشخصيةيجب أن توضع )المريلة والنعال(لمالبس الشخصية لألطفال لبعد االستخدام اليومي -

 معقمة من الداخل والخارجبالرذاذ المعقم الموجود.في الداخل ال يمكن أن تحتوي الخزانة الشخصية على أي شيء آخر؛
؛استخدام فرشاة األسنان والمشط غير مسموح -  
؛للغرف الثابتةالتهوية  -  
ض بتناول مدرسي مخفَّ  دوامسيسمح المدير للعائالت التي تطلب األطفالفي الروضة، قيلولة بعد الظهر لجميع  تأمينمكن  يال-

؛في المنزلقيلولة الأو / الوجبة و  
- إدخال األطفال البالغين من العمر ثالث سنوات: سيتم تنظيم منطقة االستقبال لألطفال في المنطقة الخارجية الخاصة 

بالمعهدوفقا" لتقويم ينظمه المعلمون، في حالة سوء االحوال الجوية يتم االستقبال داخل القسم.امتثاال" لقواعد مكافحة العدوىيمكن 
 ألحد الوالدين فقطمرتديا" الكمامة البقاء في منطقة االستقبال الخارجية أو الداخلية الوقت الذي يحدده المعلمون أنفسهم.

 
:يجب على المتعاونين في المدارس ضمان  

؛قلمتر واحد على األشخصية مسافة  المحافظة على -  
؛والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة للكمامةالثابتاالستخدام  -  
في المعهد؛ تعقيم األسطح بالمعقمات الموجودة -  
.تسجيلها في استماراتكل عمليات التعقيم يجب  -  
 

:وفق التواتر التاليالمناطق المدرسيةتنظيف وتعقيم : وتواترهاعمليات التنظيف   
؛)قبل دخول الطالب وفي فترات الراحة بعد الغداء(اليوم مرتين على األقل في في القاعات الدراسية -  
؛في حالة الغداء في الصفقبل وبعد األكل -  
؛مرتين على األقل في اليومفي المساحات المشتركة  -  
غداء؛ مناوبةفي قاعات الطعام قبل وبعد كل  -  
للمناوبة؛تغيير أي في الصاالت الرياضية عند  -  
؛في المراحيض مرتين في اليوم -  



؛قبل وبعد الخروج الدخول،في الممرات وأماكن العبور قبل وبعد  -  
؛كل مجموعة بعدفي ورش العمل  -  
؛في مناطق أخرى على األقل مرة في اليوم -  
قبل الدخول، عند الخروج، منتصف  "صباحا(مرات على األقل في اليوم  4الوجبات الخفيفة / موزعات المشروبات تعقيم-

.)الصباح، بعد استراحة الغداء  
 

:طريقة التنظيف  
؛بالماء والصابونكإجراء أساسياألداةف السطح أو ينظت -  
تجنب خلط مواد التبييض أو غيرها من المنتجات للتنظيف والتطهير للفيروسات مبيداتباستخدام  "اضروريكان ذلك إذا  هاتطهير-

؛)لألسطح المختلفة كلورباستخدام منتجات كحولية أو ( "معا  
ا؛وتعقيمه الصعوبة تنظيفهالمواد اللينة والمساميةمثل السجاد والمقاعدإزالة  -  
ال  ،من أجل النظافة الشخصية للطالب عند الضرورة "أيضاوإنما المحارم الورقية ولفائف الحمام، القطع القماشيةعدم استخدام  -

؛درجة 90يمكن استخدام الخرق متعددة األغراض إال بعد غسلها بالماء بدرجة حرارة   
واألقمشة والسجاد وأغطية ) المعلقة على جدران المبنى( راألخرى، بما في ذلك مواد الديكوإزالة الصناديق والمنتجات الورقية  -

؛لصعوبة تنظيفها وتعقيمها "المظالت نظرا/ التعتيم والستائر  
دقيقة  30درجة مئوية ولمدة  60محددة عند درجة حرارة ال تقل عن  وادبم لإلى المنز العودةفورو"ال مالبس العمل يومييغس -

.األقل على  
 
:ةقاعاإلذوي األطفال ومقدمي الرعاية للطالب  اتضور معلمتعاونين ا  

.والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة عند االتصال بالطالب الشفافةالوجهية كمامة االستخدام المستمر لل  
 

:لملوثةالتخلص من النفايات ا  
بإزالة األكياس عن طريق لمس الخارج فقط بالقفازات  المعهدسيقوم عامل  ،صناديق مغلقة خاصة فيلتخلص من النفايات يتم ا

.؛وسيتم تعقيم الحاوية بعد تفريغهاوالقناع الواقي لكمامةالتي تستخدم لمرة واحدة، وا  
 

قاعات الدراسيةترتيب المقاعد وال  
بموجب المؤشرات التي تم وضعها فيما يتعلق بالمسافة الجانبية والعمودية في القاعات الدراسية تم ترتيب المقاعد والكراسي  -

والكراسي الحفاظ  المقاعدالذي سيتعين على  للداللةعلىالمكانمن المواد الالصقة  إشاراتالدراسية، تم لصق  القاعاتعلى أرضية 
؛المعهدالمتعاونين في  من قِبلعمليات التنظيف  تهاعند انتهاءوتسهيل إعاد الدوامعليها طوال ساعات   

لطالب ابين متر واحدالرأسية بطريقة تضمن ممرات آمنة مثل طرق الهروب في حالة اإلخالء، والمسافة  المقاعدتم ترتيب  -
؛لطالبلمقاعد اومترين بين مكتب المعلم والصف األول   

للبكتيريا من الفصول الدراسية  حاملةأن تكون تمت إزالة خزانات المالبس واألرفف والستائر واألشياء القماشية التي يحتمل  -
؛في غرف مخصصة هاتم وضع،ولتسهيل عمليات التنظيف والتعقيم "وأيضا  

 - يحظر تماما" على المعلمين إدخال صناديق و/ أو حاويات إلىالقاعات الدراسية والتي يجب أن تظل خالية حتى إشعار آخر؛
- ال يمكن ترك أي مواد مدرسية/ أو متعلقات شخصية للمدرسين والطالب في القاعة الدراسية أو في غرفةالمعلمين حتى إشعار 

 آخر.
 

على إحساسهم المشترك بالمسؤولية والتعاون في مراقبة اإلجراءات المذكورة  عائالتوال طالبوال المعهدأشكر جميع موظفي 
.يمجتمع المدرسالأعاله من أجل ضمان التعايش اآلمن في   

 
المعهدمديرة   

 األستاذة برونيلال بوشيمي
 التوقيع والختم       


