
 إلى المدرسةلعودة آمنة والّطالب  دليل األهل

                                                                        

 حضرة األهالي الكرام، 

منة في  اآللعودة لتأمين ا، ووأفراد المجتمع المدرسّي جميعهم  بنا/ طالباتنا ة طّل من المدرسة على صحّ  احرص  

  . دليل وزارة الصحة  ستند في العديد من  نقاطه إلى الم ة /نقّدم لكم دليل األهل والطالب  جائحة كورونا، ظلّ 

تحقيق األفضل ليكون العاّم  التزام تطبيق  ما ورد فيه ألّن بتعاوننا وتضافر جهودنا مع ا  نستطيع   ونرجو

   . ا إن شاء هللا ومثمر    اآمن   الّدراسيّ 

 

 اإلرشادات:

 يُرجى : 

 .إلى المدرسةرسال اإلقبل  يوميا    إبنتكمولدكم/قياس حرارة   -

أو وجود  وما فوق،    37.5حرارة ال ارتفاع في في حال وجود  إبنتكمولدكم/عدم إرسال  -

صداع، ألم في العضلت والمفاصل، نزلة أنفية، ضيق في  )سعال،   عوارض مرضية

 . (تقّيؤ سهال وإالتنفس، 
، أو في حال وجوده روناالمباشر مع ُمصاب بفيروس كو  ولدكم/إبنتكماختلط  في حال  -

في البيت   والبقاء المدرسة، اإلتصال بممرضة  مع الّشخص المصاب في المنزل نفسه،

 رسة خالية من العوارض. العودة إلى المد ساعة قبل 24على أن تكون آخر لمدة أسبوع

ا 12مّدة  روناكوفي البيت في حال إصابته بفيروس   ولدكم/ابنتكمإبقاء  - في حال لم   يوم 

،  ضد الفيروس  ة/ا  أيام في حال كان الطالب/ة ملقّح  10و   ،يكن ملقحا  ضد الفيروس 

رسة خالية العودة إلى المد ساعة قبل  24تكون آخرعلى أن  وإبلغ ممرضة المدرسة،

 من العوارض. 
إالّ مع  بداعي المرض الى المدرسة في حال الغياب  بالعودة ة/لطالبل تفّهم عدم الّسماح -

)يتضّمن الغياب إعادته إلى البيت من قبل ممرضة  من طبيب معالج   طبي تقرير 

 المدرسة(.

الحقيبة  ) المدرسةالتي يتم استخدامها في  ،إبنتكمولدكم/ـراض التعقيم اليومي ألغ -

 . ةك تعقيم األحذي وكذل (... لمالمدرسية، الكتب، االق
بالحفاظ على المسافة اآلمنة بينه وبين رفاقه واتّباع اإلرشادات   إبنتكمولدكم/تذكير  -

 الناظرات.الّنّظار والمعلّمات و المعلّمين و  الُمقّدمة له من قبل 
  طعامه مع رفاقهبعدم مشاركة  إبنتكمولدكم/تذكير  -
 . ، كتابة اإلسم أو حرفين من اإلسم على الكمامةعلى عدم تبادل الكمامات التأكيد -



 .بغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار إبنتكمولدكم/تذكير  -
تقليم    اإلستحمام اليومي، تغيير الملبس، :البنكم/ابنتكم الشخصيةالمحافظة على النظافة  -

 ، ربط الشعر. األظافر
 . صحّية قبل الذهاب إلى المدرسة طعام  تناول وجبةتشجيع ولدكم/ ابنتكم على  -
 بأي عوارض مرضية.  ابنتكم بضرورة تبليغكم عند شعورهتذكير ولدكم/ -
المدرسة )في حال ظهور  رسال ولدكم/ابنتكم إلى قبل إعدم إعطاء مخفّض للحرارة  -

 عوارض مرضية أو ارتفاع بسيط في الحرارة يبقى الطالب في المنزل( 
 الملف الصحي للطلب الجدد وتحديثه للطلب القدامى. ملء -
 تأمين تقرير طبي لكل ولد لديه مرض/ أمراض مزمنة. . -

بحالة اإلصابة  ملحظة :  يتّم التّواصل مع ممرضة المدرسة) الّسّيدة فاطمة صفدّية( إلبلغها

 االتّصال بالرقم اآلتي: أو االختلط عبر 

  300ُمقّسم   07723551

   ما على الّطالب/ة إحضاره إلى المدرسة : 

  ،مع كتابة اإلسم أو حرفين منه عليها   2عدد   (اشمصنوعة من القمكمامة طبّية )أو  -

والثانية تبقى    المدرسةداخل حرم على وجهه  واحدة  تبقىلتغطية الفم واألنف،على أن 

 . معه في الحقيبة

الطلب الذين الّطالبات و   face shieldالكّمامة واستبدالها ب وضع : يُستثنى من  ملحظة 

 الروضات.طلب وطالبات يعانون من مشاكل في التنفّس )الربو..( و

مع  ماء  قنينة ،أن تكون ُمغلّفة جّيدا   خضار( على)سندويش،فاكهة أو   وجبة خفيفة صحّية  -

 .ضرورة كتابة اسم الطالب/ة عليها
 .ة/طالبُمعقّم لليدين خاص بكل   -
 .ة/طالبورقية خاصة بكل   جيب  محارم -
  ة/طالبالخاصة بكل  والقرطاسّية اللزمة المستلزمات التعليمية -

 

 ملحظة :  

سوف تفتح كافتيريا المدرسة ) لطلب وطالبات قسمي المتوّسط والثّانوي ( في أثناء الفرص  

 لبيع: الماء، وأصناف ُمحّددة ُمغلّفة .  

 



 

 خاص الطلب

 : جراءاتإل في المساهمة في تنفيذ االّطالبات / لبطّ دور ال

 

وطوال مّدة البقاء في حرم  وضــع كمامــة علــى األنــف والفــم عنــد الخــروج مــن المنــزل ،  -

 الصحيحة. باسـتخدامها بالطريقة والتقيّد   المدرسة، 
 الممـرات، المراحيض، الملعب.   االكتظاظ في ب وتجنـّ  اآلمنة، االلتزام بالمسافة  -

وقات  أل في اعند الحاجة وقل  ألثانية على ا 20لمدة  بالماء والصابون غسل اليدين المتكرر تعقيم أو  -

 :   تية الحاالت اآلو

 .استخدام المرحاض  بعد  •

 .نف أو السعال أو العطسألبعد تنظيف ا •

 .عند اتساخ اليدين  • 

 . قبل وبعد تناول الطعام •           

 .   خرين غراض الخاصة مع اآلعدم مشاركة الطعام أو اال  -

 .   ا أوال  د  جيـّ  اليدين تعقيم  قبل عـدم لمـس الوجـه  -
ا   التخلـص منه احتـرام آداب العطـس والسـعال )فـي الكـوع المثنـي أو فـي منديـل ورقـي يتـم  - فور 

 .   (عقيم اليدين بعدهايتم تونفايـات  الوبطريقـة آمنـة فـي سـلة 
، وعدم تبـادل المقاعد والحـد ّ مـن  ة/طالب الجلـوس علـى المقعـد المدرسـي المخصـص لـكل التزام  -

         .  التنقّـل فـي أرجـاء الصف 
 . عدم التنقل بين الصفوفالتزام   -
 تعقيم اليدين قبل وبعد استعمال الطبشور.  -
 اليدين قبل وبعد الخروج من مختبر الكمبيوتر  تعقيم  -
افو لمعلّماإعلم المعلّمة/  -    عند الشعور بأي عارض مرضي واتباع توجيهاته. ر 

 

 المتخذة في المدرسة:الوقائيّة بعض اإلجراءات  

 قياس درجة حرارة الّطالب/ة قبل دخوله إلى حرم المدرسة. -
قياس درجة حرارة الطالب/ة قبل صعوده إلى باص الّنقل المعتمد من المدرسة،   -

 درجة ونصف . 37كانت الحرارة ما فوق  واالعتذار عن اصطحابه في حال  

 .  في جميع المباني تعقيم وتنظيف يومي ودوري شامل -
 . مراقبة مشددة لتطبيق سبل الوقاية للحماية من فيروس كورونا -
 في حال ظهور عوارض مرضية على أحد الطلب: -



 ه في غرفة ُمخّصصة. عزل يتمّ 

 . يتم اإلتصال باألهل

 .إجراء دورات وإرشادات توجيهية من قبل الممرضة  -
 جميعها   دية على الجدران في المبانيوضع ملصقات توعوية وإرشا -

 

ا لتبقى و ِلــ "  ا هذا الّشعار :  تكون وأخير   " أنت وَمن تُحّب بصّحة جيّدة تذّكر دائم 

 

          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


