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 مقدمة الخطة

بجمهورية  21-في ضوووووووء إجراءات التعايي مع فيرور الكورونا المسووووووتجد كوفيد

التي هات فخامة السووووويد رئير الجمهورية مصووووور العربية  وفي ضووووووء رؤية وتوجي

حددت ضومان وجود منظومة صوحية متكاملة كدحدر ركائز تحقيق التنمية المستدامة 

حيث أصووووودر معالي دولة رئير الوزراء تعليماتا للسوووووادة الوزراء والجهات المعنية 

بحيث يتم التنسوووويق الكامل مع كافة أجهزة الدولة اات الصوووولة لتنفيا توجيهات فخامة 

وفي إطار تعليمات معالي السوويدة وزيرة الصووحة المتواصوولة لكافة القطاعات الرئير 

 ضرورة اإلرتقاء بالمنظومة الصحية.ب

فودنوا يلزم التخطيط الجيود واالسوووووووتعوداد الكوامول ألم سووووووويناريو ات مفاجئة وتمكين 

االسوووووووتفادة من كافة الموارد المتاحة والخبرات المكتسوووووووبة من التعام ت األولية مع 

وفي ضووووووووء خطووة القطوواع الوقووائي التي تهوودى إلم الحفوواظ علم المواطنين  الوبوواء

  ,واألمن القومي الصحي

يقوم ( 21-لجائحة الكورونا المستجدة )كوفيدضع الصحي العالمي الو وباإلشوارة إلم

القطاع الوقائي بكافة إداراتا والفرق الوقائية المنتشووورة بجميع ربوع مصووور بدراسوووة 

الوضووع الوبائي المحلي والدولي أوال بلول ومتابعة كل ما يسووتجد من دراسووات بحثية 

العالمية وكل التعليمات  وتقوارير المنظموات الدولية وعلم رأسوووووووها منطمة الصوووووووحة

الدورية والتوصووويات بشووولن إحتواء الجائحة والحد من  ثار ا الوخيمة علم الصوووحة 

العامة والنمو اإلقتصوووووادم ووضوووووع السوووووياسوووووات التي من شووووولنها التعامل ا من في 

ملين وخاصوووووة للعا لفرد والمجتمعبيئة صوووووحية لقطاعات المجتمع المختلفة بما يوفر 

بهدى تعظيم اسوووووتفادة الط ب والمعلمين والموظفين والمنتفعين من العملية التعليمية 



 

 

 القطاع الوقائي –وزارة الصحة والسكان  
 

5 

5 

 وزارة الصحة والسكان
 القطاع الوق ائي

 

والمجتمع المحلي بنطاقا األوسوووع من مزايا التعليم والصوووحة إلم أقصوووم حد ممكن  

في المجتمع  21-والمسووووووواعدة علم ت في حدوث أم تفشووووووويات جديدة لمر  كوفيد

 المحلي

  فدن نسوووبة األطفال الاين 21كوفيد طفال معرضوووون لبصوووابة بكل األفي حين أن و

يصوواب معظم األطفال حيث يمرضووون عند اإلصووابة با أقل مما ل وحظ لدر البالغين. 

 بلعرا  خفيفة أو ال يصابون بلم أعرا  علم اإلط ق.

  يصووووووواب بع  األطفال بمر  شوووووووديد الوطلة عند العدور  الك علم الرغم منو

(  فقد يحتاجون CDCلمراكز مكوافحوة األمرا  والوقاية منها ) . ووفقوا  21بكوفيود 

إلم دخول المسوتشفم أو الع   في وحدة العناية المركزة أو لجهاز تنفر اصطناعي 

 لمساعدتهم علم التنفر.

   مثل الس منة والسكر والربو مزمنة لمرا باإلضافة لالك  فدن األطفال المصابين ب

أو الحاالت الوراثية أو الحاالت التي تؤثر علم  الخلقيةالمصابون بلمرا  القلب أو 

قد يكونون أكثر عرضوووووة لبصوووووابة بحالة  الجهاز العصوووووبي أو علم التمثيل الغاائي

 .21خطيرة في حال العدور بكوفيد  َمَرضية

ورغبة في أن ينعم أبناؤنا جميعا  بعام دراسووووي  من صووووحيا  فقد تم وضووووع  اا الدليل 

الكورونا المسوووتجدة عند اعادة فتل المدارر  وكالك وضوووع معايير العدور بلمكافحة 

للشووووروط الصووووحية الواجب توافر ا لضوووومان سوووو مة الط ب والمدرسووووة والعاملين 

بوالمودرسوووووووة والزائرين   ملين أن تلقم التوصووووووويات الواردة بها التطبيق العملي من 

 عاونة.الط ب وأولياء األمور والمدرسين واإلداريين وأطقم العمل الم
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 الخطة أهداف

 تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي 

 والحد منها عليميةال العدور أثناء العملية التانتق منع 

 االكتشاى المبكر للحاالت واالستجابة السريعة لها 

 لط ب والمدرسين باالرشادات الوقائية ا الصحي لدر رفع الوعي 
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 ركائز الخطة األساسية / عناصر العملية التعليمية

 

 

 أهم العناصر التنفيذية للخطة

 

 

  

 

الطالب
المعلم

المدرسة/الفصل

والتجهيزاتاألدوات

لمنزل وأولياء األمور

اإلجراءات الصحية

التباعد 

 الجسدي
الواقيات 

 الشخصية

 غسيل

 األيدي

التطهير 

 الدوري

توفير 

 المستلزمات

الوعي رفع 

 الصحي

ترصد 
المرض 
 واإلحالة
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يعتبر الطالب  و العنصوووور األسوووواسووووي في العملية التعليمية و و حلقة الوصوووول بين 

 المدرسين.المنزل والمدرسة وضمان س متا يضمن س مة األ ل وس مة 

 وتشمل اإلتباع الصارم لبجراءات الوقائيةوحتم يتم ضمان صحة الطالب يجب 

 إجراءات الحماية الشخصية

 منزل قبل خروجا من الثانية  12لمدة ال تقل عن ماء والصووابون سوويل اليدين بالغ

وبصووفة متكررة في المدرسووة قبل تناول أم طعام أو شووراب وأثناء فترة الفسووحة 

 الدراسية وقبل دخول الفصل 

 ص والتخل حسووب التعليمات المنظمة لالك صووحيلبشووكل  المناسووبةالكمامة  إرتداء

 ا من منها عند إزالتها للطعام أو تلوثها.

 باصوووووووات المدرسوووووووة أو  منع التزاحم ومراعاة التباعد الجسووووووودم عند اسوووووووتخدام

 المواص ت العامة وأثناء الصعود أو النزول من الفصول.

 التطهير الدوري لألسطح

 أو مقاعد الجلوربالحاف ت المدرسية  سوواء كانت يتم تطهير األسوطل المشوتركة 

 وباستخدام المطهرات المناسبة والموصم بها.بشكل دورم بالفصول والك 

 توفير البيئة اآلمنة

 بوالمواصووووووو ت الخواصوووووووة وبقواعات الدراسوووووووة أو الطعام التهويوة الجيودة  تحقيق

  .بالمدرسة

 الطالب
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 اإلجراءات الصحية لتناول الطعام أو الشراب

  يفضووول اإلعتماد علم األطعمة المعدة مسوووبقا بالمنزل أو المقدمة من خ ل التغاية

 المدرسية.

 الشراء من الباعة الجائلين  يجب تجنب 

  قبل تناول األطعمة وبعد ا.يراعم غسيل اليدين جيدا 

 متابعة ظهور أي أعراض مرضية

 تنفسوووووية أعرا  أو أم إرتفاع في درجة الحرارة  األ ل في حالة وجود يوصووووم

توجا باالشتباه والمسئولي التواصل  وإب غ لمدرسة إلم ا الدم الطفل بعدم إرسال

 الفورم للفحص الطبي بالجهات الصحية التابعة.

  الباص وقبل دخول المدرسة.بل صعوده إلي لكل طفل قيتم المسل الحرارم 
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للحفاظ علم صووحة المعلم ومنع إنتقال العدور لا أو منا خ ل العملية التعليمية يجب 

 العمل علم المحاور التالية: 

 التطعيم -1

يجب علم المعلم / اإلدارم/ العامل المسواعدة في حماية نفسوا واألشووخاص من حولا 

بصوووووفة في أقرب وقت ممكن, والك  COVID-19من خ ل الحصوووووول علم لقا  

للمسا مة في السيطرة علم المر  وتقليل إنتشار العدور في العملية ضورورية جدا  

وال يسووومل عام  28وق سووون فالتعليمية حيث يتم تطعيم كل من يقى بحرم المدرسوووة 

الحصوووول علم لقا  كورونا ال ن إ بدخول أم فرد غير متطعم داخل حرم المدرسوووة.

زء ج فهو   يغني عن االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية والوقائية ألقصووووم درجة

 حوواتاللقوواحمي ت .حزمووة كوواملووةكمن االجراءات االحترازيووة التي يجووب أن نلتزم بهووا 

 من االصابة بكوروناتماما ال تحمي ها ي كورونا من الوفيات لكنمن مصاب 11%

 اآلثار الجانبية للتطعيم والشائعات المتعلقة 

 ائعةتشمل ا ثار الجانبية الشوبعد التطعيم   يعاني بع  األشخاص من  ثار جانبية. 

ألم في  -صداع الرار  -اإلر اق والتعب  –ألم أو احمرار أو تورم في مكان الحقنة 

 سرعان ما تزول تلك األعرا  دون أن تترك أثر ياكر العض ت

 اإلجراءات العامة -2

ين بين األفراد  بما في الك ترك مسافة بمترين ينبغي الحفاظ علم مسافة ال تقل عن 

تباع وا المكاتب  وممارسوة نظافة اليدين بشووكل متكرر  واسووتخدام الكمامات المناسوبة

  داب السعال والعطر.

 المعلم
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 المعلمون ذوي األمراض المزمنة أو عوامل الخطورة -3

ينبغي للمدارر أن تحدد المعلمين المعرضوووين لخطر شوووديد الاين يعانون من حاالت 

 مرضية موجودة مسبقا بهدى وضع استراتيجيات للحفاظ علم س متهم؛ 

 اإلبالغ المبكر عن األعراض والوعي الصحي -4

إلم الزائرة ند الشوووووووعور بلم أعرا  مرضوووووووية ينبغي علم المعلم اإلب غ فورا  ع-

ومتابعة إجراءات تقييم الحالة والعزل المنزلي أو الصوحية أو اإلدارة الصحية التابعة 

 الا اب للمستشفم في حالة شدة األعرا .
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 تقليل الكثافة 

قد ترر الجهات المسوئولة تخفي  أيام الدراسوة لكل صوى دراسوي مما يساعد  .2

 علم تخفي  الكثافة بشكل كبير طبقا  لظروى كل مدرسة.

 حصر غياب الط ب بشكل يومي وإب غ الزائرة الصحية بنتائج الحصر .0

في حوالوة وجود نشووووووواط معين يتطلب فيا تقسووووووويم الط ب إلم مجموعات يتم  .1

 4تخفي  عوودد األفراد بكوول مجموعووة بزيووادة عوودد المجموعووات مث  بوودال من 

مجموعات بكل مجموعة  22ط ب يمكن عمل  22مجموعات بكل مجموعة 

 ط ب و كاا.  4

 

 الفصول داخل

 لتنظيم عملية دخول  يتواجود مودرر الحصوووووووة األولم بوالفصووووووول قبول الط ب

 الط ب بشكل  من للفصل

 يراعم عدم التزاحم عند الدخول للفصل 

 يجلر كل طالب في ديسك منفصل 

 الفصل / المدرسة
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 يجلر الط ب وفقا للشكل المرفق 

  وأثنواء الحصوووووووة يجوب أن يحوافظ المودرر علم التبواعد الجسووووووودم بينا وبين

 الط ب عند تحركا بين الطلبا

 طريقة الجلوس في الفصول

 

 

التباعد الجسدي مسافة ال تقل عن مترين مع التهوية الجيدة هو األساس 

 في حالة تعذر ذلك يجب أال تقل مسافة التباعد عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية

 أو القماشية من مصدر موثوق

:يمنع استخدام الكمامة في الحاالت اآلتية 

األطفال أقل من المرحلة اإلعدادية 

عند وجود صعوبة أو ضيق بالتنفس 

 في حالة ما إذا كان الشخخخخ  ال يتسخخخطيع أن يكيل الكمامة بنفسخخخل ويعتا  لمسخخخاعدة

 اآلخرين

 كيفية إستخدام الكمامات تعليمات
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باإلدارة التعليمة وإدارة المدرسخخخخخخة وفي حدود االمكافاا ووفقا يتخير المسخخخخخخ ولين 

لتوجيهاا وزارة التربية والتعليم األفشخخخخخطة الرياضخخخخخية التي يصخخخخخن  الت مس بها 

 كالتالي:

 رياضاا بدون ت مس 

 رياضاا بت مس قليل 

في حالة القيام بأفشخطة رياضية متوسطة الت مس يتم تطبيق صارم لكافة اجراءاا 

افتقال العدوى قبل وأثناء وبعد النشخخخخاط الرياضخخخخي وتكون إدارة المدرسخخخخة مكافعة 

ومسخخخ ول النشخخخاط الرياضخخخي عليهم المسخخخ ولية عن االشخخخراة الكامل عل  صخخخعة 

 االجراءاا ووفقا لكافة التوصياا في هذا الشأن

 يفضل عدم قيام الط ب بأفشطة رياضية شديدة الت مس لعين إشعار آخر

 تنظيم اإلجتماعات تعليمات

 

لتجنب انتقال العدور في االماكن المغلقة يفضووووووول عقد االجتماعات االدارية )إن أمكن(  تنظيم اإلجتماعات تعليمات

المباشووور  للمدرسوووين وأطقم العمل بالمدرسوووة في الهواء الطلق مع مراعاة عدم التعر 

 لحرارة الشمر لتفادم االصابة

في حالة اإلجتماعات بقاعات مغلقة يجب التلكد من التهوية الجيدة ونظافة األسوووطل وأال 

من السووعة االسووتيعابية للقاعة بما يحقق التباعد الجسوودم  %72تتعدر نسووبة الحضووور 

 النظر عنويمنع التزاحم مع ضوورورة ارتداء جميع الحاضوورين الكمامات الواقية بغ  

 الحالة التطعيمية

 الرياضية والمدرسيةاألنشطة 

 

 كيفية إستخدام الكمامات تعليمات
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 إشتراطات دورات المياه

  عدد كافي من دورات المياه يتناسووووب مع أعداد الط ب يضوووومن عدم اإلنتظار

 لفترات طويلة في الممرات بداخلها

  توافر مصدر مياه  من وصحي 

 توافر الصابون ال زم لغسيل األيدم 

 وجود س ت قمامة تعمل بالقدم 

  ومستلزمات التنظيى والتطهيرتوافر أدوات 

 وجود عمال للحفاظ علم نظافة دورات المياه باستمرار 

 التعامل مع النفايات

  يتم وضوووووع الكمامات والقفازات أو المناديل الورقية الشوووووخصوووووية المسوووووتعملة

 والمخلفات الطبية األخرر ان وجدت في س ت خاصة 

 جراءات القياسية المتبعةيتم تجميع تلك الس ت والتعامل معها وفق اال 

  يتم تمييز األكيار التي تبطن تلك الس ت بلكيار حمراء وكالك االكيار التي

 تجمع بها النفايات باات اللون األحمر

  تقوم اللجنة المختصوووووووة بالمدرسوووووووة باالشوووووووراى علم التخلص ا من من تلك

 النفايات

 ة االدارات الصوووحييتم تدريب مسوووئولي االدارات التعليمة من قبل المديريات و

 علم كيفية التخلص ا من من النفايات
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 خدمات األكل والشراب داخل المدرسة

  

 

  

 منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس •

أو من خ ل التغذية  يتناول كل طفل وجبتل الخاصخخخة التي أحضخخخرها من المنكل •

 المدرسية

 استخدام زجاجة مياه خاصة •

 التي تقدم الوجباا بالمدرسةالتباعد بين األماكن  •

قصخخخر تقديم الوجباا أو المشخخخروباا داخل المدرسخخخة عل  المصخخخر  لهم بذلك  •

 وتعت اإلشراة المباشر من إدارة المدرسة

 يجب استخدام األكواب واألطباق ذاا االستخدام الواحد •

في حخال وجود أمخاكن لتقديم الوجباا بالمدرسخخخخخخة يراعي التباعد بين الطاوالا  •

تقخل عن متر وتبخاعد الكراسخخخخخخي مسخخخخخخافة ال تقل عن متر في جميع  مسخخخخخخافخة ال

 )مرفق(  االتجاهاا

 من قدرتها االستيعابية % 51يراعي دائما في قاعاا الطعام عدم تجاوز فسبة  •

في حالة توزيع الوجباا المدرسخخخية يراع  قيام المسخخخ ولين عن التوزيع بارتداء  •

 القفازاا النظيفة ذاا االستخدام األحادي



 

 

 القطاع الوقائي –وزارة الصحة والسكان  
 

17 

17 

 وزارة الصحة والسكان
 القطاع الوق ائي

 

 

 

 الجيدةالتهوية -2

ضووووومان تهوية جيدة وزيادة اإلمدادات اإلجمالية من الهواء إلم المسووووواحات 

اسووووتخدام التهوية الطبيعية النظيفة )أم بفتل  ويفضوووولالمشووووغولة  إن أمكن. 

 النوافا( داخل المباني حيثما أمكن الك  دون إعادة تدوير الهواء.

حصووووها ينبغي ففي حال اسووووتخدام نظم التدفئة والتهوية وتكييى الهواء  فدنا 

 . وصيانتها وتنظيفها بانتظام

 مستلزمات التطهير الدورم-0

يجب توفير المواد ال زمة والمناسووووبة لتطهير األسووووطل ودورات المياه مثل 

الكلور السائل وتدريب عمال النظافة علم استخداما بطريقة صحيحة و منة. 

 وكالك توفير مصدر ماء نظيى وصحي والصابون السائل لغسيل األيدم

 
 مستلزمات الحماية الشخصية -1

يجب أن يتم توفير رصوويدا إحتياطيا من الكمامات الواقية  ووضووعها بالعيادة 

 أو مكاتب المسئولين بالمدرسة والك الستخدامها في حاالت الطوارئ

 

 

 

 التجهيزات واألدوات المطلوبة



 

 

 القطاع الوقائي –وزارة الصحة والسكان  
 

18 

18 

 وزارة الصحة والسكان
 القطاع الوق ائي

 

 
 

يقع علم عاتق أولياء األمور مسوووووئولية كبيرة في توضووووويل حقائق كثيرة عن مر  

 الكوفيد والجدية في تطبيق اإلجراءات اإلحترازية وعدم اإلستهانة بها 

حيث يفضووووووول أن يتم تقديم الدعم من الوالدين/ القائمين علم الرعاية وأفراد المجتمع 

 المحلي من خ ل

 بقائهم في المنزل إاا شعروا بالمر  رصد صحة األطفال والحرص علم -2

ا تنفيم األطفوال مموارسوووووووات النظوافوة العواموة الجيودة وان يكونوا قدوة لهم في تعلي -0

 اإلجراءات الوقائية واإللتزام بها 

 تشجيع األطفال علم طر  أسئلة وتقاسم مشاعر م مع ا باء ومع معلميهم. -1

وبتاكير الت ميا بضرورة اال تمام ببعضهم تجنّب الوصم باالعتماد علم الحقائق  -4

 البع 

التنسيق مع المدرسة من أجل الحصول علم المعلومات التي تحتا  إليها والسؤال  -1

عن كيفيوة أن تودعم جهود المودرسوووووووة في مجال السووووووو مة )من خ ل لجان الوالدين 

 والمعلمين  إلخ(.

ر أن تطلع الط ب حيووث يجووب التواصوووووووول مع الوالوودين والط ب وينبغي للموودار

 والوالدين باستمرار علم التدابير الجارم تنفيا ا لضمان تعاونهم ودعمهم.

  

 المنزل وأولياء األمور
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يجوب العمول علم رفع الوعي الصوووووووحي للط ب والمودرسوووووووين واإلداريين والعمال 

وجميع الزائرين للمؤسوووووسوووووات التعليمية والك من خ ل كافة الوسوووووائل المتاحة مثل 

المدرسية واللوحات اإلرشادية والملصقات والدوريات ومن خ ل تخصيص اإلااعة 

أوقات قصوويرة في بداية الحصووص الدراسووية أو من خ ل مرور الزائرة الصووحية أو 

 فرق الثقافة واإلع م التابعين لبدارة الصحية

بحيث يتم التركيز علم معلومة واحدة  يتم اتباع نظام الجرعات التوعوية المصوووووغرة

ن ومتابعة التنفيا العملي لها من قبل المدرسي يوميا والتنبيا علم ضورورة االلتزام بها

 ثم في اليوم التالي توضيل أم م حظات إيجابية أو سلبية والمشرفين

يجوب العمول علم تحفيز الط ب بعمول األنشوووووووطة الثقافية كموا 

والترفيهيووة والتي من شوووووووولنهووا رفع الوعي الصوووووووحي وتقووديم 

 الوقائية بطرق مختلفة ومبتكرة.اإلرشادات 

 وسائل رفع الوعي

  بوسوووووترات رفع الوعي عند مدخل المدرسوووووة وفي بداية ونهاية الممرات وبلماكن

 األنشطة المدرسية

 التنويا عن اإلجراءات الوقائية في اإلااعة المدرسية بصفة دورية 

 ةإدرا  مواد توعوية متخللة لألنشطة المدرسية في أنماط متعدد 

 رفع الوعي الصحي
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  عر  بع  المحتويات المعتمدة من الجهات المعنية علم شاشات العر  وقت

 األنشطة المدرسية

  توزيع بع  المنشوووووووورات التوعويووة التي تحفز اتبوواع االجراءات الوقووائيووة أو

 تشرحها بشكل مبسط 

 ومن األمثلة على الرسائل التوعوية التي يجب نشرها :

  ثانية بالمنزل ثم جفى  12اغسووووول يديك جيدا بالماء والصوووووابون لمدة ال تقل عن

 اليدين والوجا جيدا قبل وضع الكمامة الواقية وثبتها بشكل صحيل

  عند العودة للمنزل وقبل خلع الكمامة اغسوووول يديك بالماء والصووووابون لمدة ال تقل

  ثانية 12عن 

  العينين بيديكخار  البيت عامة تجنب لمر الوجا أو 

 تلكد من عدم وجودك في أماكن غير جيدة التهوية وتجنب اإلزدحام 

  إاا كنت تشوعر بلعرا  تنفسوية أو ارتفاع بدرجة الحرارة بسيطة يفضل أن تبقي

بالمنزل حتم زوال األعرا  وإاا بدأءت األعرا  تسوووووء توجا مع ولي األمر 

 التصال بالمدرسةإلم أقرب مستشفم ويقوم ولي األمر بدب غ مسئول ا

   إاا كنت في عزل منزلي يتم اسووووتكمال اجراءات العزل المنزلي ومدتا كاملة أوال

 أيام بدون أعرا ( 1يوما علم األقل بشرط مرور  خر  24)

  عليك البقاء بالمنزل لمدة أسووووووبوعين ويقوم ولي  21إاا كنت مخالطا لحالة كوفيد

 األمر بدخطار المدرسة 
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 قواعد تنظيمية عامة

 يتم رفع الوعي باإلجراءات الوقائية لجميع أطقم العمل والطل ب والزائرين 

  يتم تحديد لجنة تنسيقية بالمدارسة وتحديد رئير لتلك اللجنة لتولي مهام التنفيا

 واالشراى والمتابعة لكل ما جاء في  اا الدليل وما يستجد من اجراءات

 لعدورتوفير المنظفات والمطهرات ووسائل منع ا 

  ع الوقائية حتم متلتزم جميع األطقم الطبية بارتداء الكمامات

 التطعيم

  عدم القاء المخلفات أو الكمامات أو المناديل الورقية في

 األر  ويتم التخلص منها في صناديق القمامة

  االلتزام بعدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل 

 بالمدرسة الحفاظ علم مسافات  منة بين جميع المتواجدين 

 التطهير المستمر لألسطل المشتركة بشكل متكرر 

  التنبيا علم جميع أطقم العمل باستخدام األدوات الشخصية )زجاجة المياه

 وأدواتا الخاصة إلخ(

  التلكد المستمر من عدم وجود أم نوع من التزاحم بين الطلبة أو المدرسين أو

انهاء أم اجراءات إدارية  أطقم العمل المعاونة أو أولياء األمور خاصة عند

 أو دفع رسوم أو است م كتب
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  التلكد التام من عدم تداخل أم من متعلقات األنشطة الخاصة بطالب مع طالب

  خر في حالة ترك أم منها بحوزة المدرسة

  في حال وقوى الط ب في طابور الصبا  يراعي التباعد الجسدم مسافة ال

 تقل عن مترين
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 رصد وتحليل بيانات الغياب

 

  

 الصحيةاإلجراءات 

  يتم حصخخخخخخر الغياب بين الط ب والمدرسخخخخخخين وأطقم العمل المعاون

 بشكل يومي وتعديد الغياب ألساب صعية 

 يتم إب غ االدارة التعليمية بنسب الغياب 

 تقوم االدارة التعليمية بمقارفة فسب الغياب باأليام واألسابيع السابقة 

 د زيخخادة ملعو خخة يتم إب غ اإلدارة الصخخخخخخعيخخة لعمخخل في حخخالخخة وجو

التقصخخي ال زم ويتم اب غ االدارة الصخخعية بأرقام هوات  المتغيبين 

 ألسباب مرضية وعناوينهم

 تقوم اإلدارة الصعية بإب غ االدارة التعليمية بنتائح التقصي 

  تقوم اإلدارة التعليمية بإب غ المدرسة بنتائج التقصي في حالة وجود

 حاالا مؤكدة أو معتمل اصابتها بالكوفيد
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 التعامل مع الحاالت المشتبهة
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 غرفة العزل المؤقت

  تقوم إدارة المدرسووووووة واللجنة المختصووووووة بتخصوووووويص غرفة عزل مؤقتة عند

 االشتباه في أحد الحاالت بين الط ب أو المدرسين أو األطقم المعاونة

  يجلر أحد المشوووورفين بصووووحبة الطفل لحين حضووووور الطبيب المختص وولي

وإحالة الحالة إلم المسوووتشوووفم بموجب التعليمات المتبعة من قبل اإلدارة األمر 

 التعليمية 

يراعم تطهير األيودم وارتوداء الكمواموات لجميع المتواجودين بتلوك الغرفوة وفي حوالة 

تعار ارتداء الحالة للكمامة إاا كانت تشتكي من ضيق التنفر يراعم المتعاملين معها 

سووودم مسوووافة ال تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إال ارتداء الكمامة والتباعد الج

 للضرورة القصور
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 القواعد المنظمة لحاالت العزل المنزلي

 

  

 يقوم الطبيب المعالج بوص  الع   وشرحل للمريض أو ولي أمر الطالب 

  تقوم الممرضة باستكمال البيافاا المتاحة بكارا المتابعة المنكلي وارسالل

 لمكتب مدير عيادة التامين أو مدير المستشف  

  العيادة أو المسخخختشخخخف ( بإرسخخخال الكارا لمدير اإلدارة يقوم مدير المنشخخخأة(

الصخخخخخخعيخخة والتخخأكخخد من ادخخخال بيخخافخخاا العخخالخخة عل  البرفخخامج االلكتروفي 

 المخص  ل ب غ

  يخصخخخخ  مدير اإلدارة الصخخخخعية مسخخخخ ول اتصخخخخال لتلقي كروا المتابعة

 واخطار فريق متابعة حاالا العكل المنكلي والمخالطين

 د العكل المنكلي للمريض أو ولي أمر الطالب تقوم الممرضخخة بشخخر  قواع

 قبل افصرافل

  تسخخخخليم المريض أو ولي أمر الطالب فسخخخخخة من ارشخخخخاداا العكل المنكلي

 وفسخة من ع ماا تطور األعراض المرضية
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 القواعد المنظمة لعملية غلق المنشآت التعليمية

أو إعادة فتحها إلم نهج  ينبغي أن يسووووتند قرار إغ ق المدارر بشووووكل تام أو جزئي

نبغي يوعند البّت في إعادة فتل المدارر أو إبقائها مفتوحة   قائم علم تقييم المخاطر.

 :تقييم العديد من العناصر

 علم الصووعيد المحلي: قد يختلى من مكان  21-لمر  كوفيد الوضععع الوبائي

 إلم  خر داخل مصر

 ي حتمل أن ينطوم عليها فتل  : ما  ي الفوائد والمخاطر التيالفوائعد والمخاطر

 المدارر بالنسبة لألطفال والموظفين؟ ويشمل الك مراعاة الجوانب التالية:

  شوووودة انتقال العدور في المنطقة التي توجد فيها المدرسووووة: لم ت سووووّجل أم

حاالت  أو  ناك انتقال ف رادم  أو انتقال ضوومن مجموعات من الحاالت  

 أو انتقال مجتمعي للعدور

  العام إلغ ق المدارر علم التعليم والصحة العامة األثر 

 فعالية استراتيجيات التعلم عن بعد 

  الكشى واالستجابة من السلطات الصحية 

 قدرة المدارر/ المؤسسات التعليمية علم العمل بلمان 

إلغ ق المدرسوووووة  ثار سووووولبية واضوووووحة علم صوووووحة الطفل وتعليما ونمائا  ودخل 

 بشكل عام.األسرة  وعلم االقتصاد 

 وينبغي أن يراعي قرار إعادة فتل المدارر الفوائد التالية:

 إتاحة الط ب فرصة إكمال دراستهم واالنتقال إلم المستور التالي 

 توافر الخدمات األساسية 
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 اإلستقرار االجتماعي والنفسي 

  إتاحة معلومات موثوقة عن كيفية الحفاظ علم السووو مة الشوووخصوووية وسووو مة

 من خ ل المدرسة . الغير

  ضووووومان اسوووووتمرارية الخدمات األسووووواسوووووية أو توسووووويعها  بما في الك التغاية

 المدرسية والصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.
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 (11الكورونا المستجدة )كوفيد  حاالت وقائي للتعامل معالجراء اإل

 بالمدارس

 مسئولية القرار الفترة القرار المؤشر
يا التنفمسئولية 

 والمتابعة

حدوث أكثر من حالة 

مؤكدة في نفر الفصل 

 خ ل إسبوعين

 اإلدارة الصحية يوم 22 غلق فصل

اإلدارة 

التعليمية 

واإلدارة 

 الصحية

غلق أكثر من فصل 

 بالمدرسة خ ل إسبوعين
 يوم 22 غلق مدرسة

مديرية التربية 

والتعليم / مديرية 

 الصحة

اإلدارة 

التعليمية 

واإلدارة 

 الصحية

غلق مدرسة في مجمع 

مدارر وظهور حاالت 

بمدرسة أخرر بنفر 

 المجمع

غلق مجمع 

 مدارس
 يوم 22

مديرية التربية 

والتعليم / مديرية 

 الصحة

اإلدارة 

التعليمية 

واإلدارة 

 الصحية

عند فر  حجر صحي 

 علم القرية أو المدينة

غلق مدارس 

 قرية أو مدينة

لحين إنتهاء 

الحجر 

الصحي 

 المفروض

 المحافظة

اإلدارة 

التعليمية 

واإلدارة 

 الصحية

توصيات لجنة إدارة 

األزمات بعد متابعة الوضع 

 الوبائي بمحافظة

غلق مدارس 

 محافظة

يوم كحد  22

أدنى وتمتد 

تبعاً لتوصيات 

 اللجنة

 المحافظة

مديرية التربية 

والتعليم / 

 مديرية الصحة
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  الخاصة  –األز رية  –المدارر )الحكومية ينطبق القرار علم كافة أنواع– 

 الدولية ....(. –اللغات 

  مجمع ...( وفتل الفصول  –مدرسة  –بمجرد الغلق يتم تطهير المنشآة )فصل

 للتهوية

 تتم متابعة المخالطين بواسطة اإلدارة الصحية 

بعة ايتم متابعة المسل الحرارم للطلبة قبل دخول الفصول يوميا  ومتعند إعادة الفتل 

 ظهور األعرا  بصفة دورية من خ ل الزائرة الصحية .

 تم تحديد نوع الغلق تصاعدياً كما يلي:

عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفر الفصوووول خ ل أسووووبوعين يتم : غلق فصععععل

يوما  تبدأ من تاريخ بداية تنفيا قرار الغلق وتتخا القرار ك   08غلق الفصووووووول لمودة 

 من االدارة الصحية واالدارة التعليمية

عند غلق أكثر من فصوول بالمدرسووة خ ل أسووبوعين يعد الك مؤشوورا  : غلق مدرسععة

يوما   08علم زيوادة معودل انتقوال المر  بالمدرسوووووووة لاا يتم غلق المدرسوووووووة لمدة 

 ة والتعليمبواسطة مديريتي الصح

عند غلق مدرسوووووووة في مجمع مدارر ثم حدوث مؤشووووووور غلق : غلق مجمع مدارس

( بلم من المدارر في اات المجمع وخ ل أسبوعين من غلق المدرسة 2فصول )بند 

يوما  بواسوووووووطة مديريتي الصوووووووحة  08األولم يتم غلق مجمع المودارر كوام   لمودة 

 والتعليم
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من المحافظة عند فر  الحجر الصوووووحي  والك بقرار: غلق مدارس قرية أو مدينة

 علم أحد القرر أو المدن ويمتد الغلق حتم نهاية فترة الحجر الصحي المقرر

تبعا  لتوصوويات لجنة إدارة األزمة وتطور الوضووع الوبائي قد : غلق مدارس محافظة

يوما  وقد تمتد وفقا   08يتم اتخاا قرارا  بغلق مدارر أحد المحافظات لمدة ال تقل عن 

 لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق  اا القرار بواسطة ديوان المحافظة

 


