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وثيقة الإجراءات ال�شحية يف البيئة املدر�شية  يف ظل جائحة كورونا امل�شتجد )كوفيد19( )الربوتوكول ال�صحي(

المقدمة 

طبيعة  حيث  من  املدر�شي  القطاع  خل�شو�شية  ونظرا  )كوفيد19(،  كورونا  جلائحة  الراهنة  الظروف  ظل  يف 

الختالط الذي يفر�س نوعا من التقارب اجل�شدي يف العملية التعليمية �شواء بني الطلبة ب�شبب الكثافة العددية 

داخل ال�شفوف الدرا�شية اأو بني الطلبة ومعلميهم، قامت الوزارة بدرا�شة كافة البدائل املالئمة لت�شغيل املدار�س 

للعام الدرا�شي القادم 2021/2020م، وقد مت التو�شل اإىل اعتماد نظام التعليم املدمج؛ ليتم تطبيقه يف املدار�س 

والطالبات  الطلبة  اأبنائنا  �شالمة  ل�شمان  اجلائحة  ا�شتمرار  ظل  يف  الأن�شب  البديل  كونه  واخلا�شة  احلكومية 

والعاملني يف البيئة املدر�شية واملتعاملني معها.

كما اإن ا�شتمرار اجلائحة وعدم و�شوح الروؤية يف مدتها يتطلب تكييف الظروف، وتوفري كافة املوارد ل�شتمرارية 

احلياة، وعودة الأعمال وا�شتكمال م�شرية التعليم وفق اخلطط الوطنية املو�شوعة، الأمر الذي ينبغي اتخاذ 

الإجراءات الحرتازية والوقائية لتهيئة ت�شغيل املدار�س، وتوفري بيئة تعليمية �شحية واآمنة. 

اأعدتها وزارة الرتبية والتعليم لتنظيم العمل مبدار�شها يف ظل  وتعد هذه الوثيقة من الوثائق ال�شرت�شادية التي 

الظروف ال�شتثنائية خالل فرتة اجلائحة، من خالل اتباع الإجراءات الحرتازية والوقائية الالزمة ل�شمان �شالمة 

الطلبة والطالبات والكوادر العاملة باملدار�س احلكومية واخلا�شة. كما ت�شتهدف الوثيقة العديد من الفئات ذات 

التوعية  الرعاية يف جمال  اإدارية وتدري�شية، ومقدمي  اأمور، وكوادر  واأولياء  املدر�شي من طلبة  باملجتمع  العالقة 

املتعاملني  والأفراد  والعاملني،  املدر�شية  �شائقي احلافالت  اإىل  بالإ�شافة  املدر�شية،  البيئة  والتغذية يف   ال�شحية 

مع املدر�شة.

�شائلني اهلل العلي القدير اأن يحفظ هذا البلد العزيز من كل �شوء.

واهلل ويل التوفيق،،، 
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تقوم اللجنة الإ�شرافية امل�شكلة باملديريات العامة للرتبية والتعليم 

باملحافظات باملهام الآتية:

و�شع اآلية منا�شبة ملتابعة تطبيق الربوتوكول ال�شحي اخلا�س   .1

بت�شغيل املدار�س يف ظل جائحة كورونا امل�شتجد )كوفيد19(.

ت�شنيف املدار�س ح�شب كثافتها الطالبية للتعامل معها وفق   .2

الآليات املحددة من الوزارة.

للعام  ال�شتعداد  اآلية  ملناق�شة  املدار�س  اإدارات  لقاء مع  عقد   .3

امل�شتجد  ك��ورون��ا  جائحة  ظل  يف  2021/2020م  الدرا�شي 

)كوفيد19(، واأهمية تطبيق الربتوكول ال�شحي.

تطبيق  ملتابعة  للمدار�س  امليدانية  ب��ال��زي��ارات  خطة  و�شع   .4

التو�شيات والإجراءات الحرتازية والوقائية للحد من تف�شي 

املجتمع  واأف���راد  الطلبة  بني   )19 )كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�س 

املدر�شي ح�شب الإجراءات الواردة بالربوتوكول ال�شحي.

التن�شيق مع املديريات العامة للخدمات ال�شحية باملحافظات   .5

وتنظيم العالقة بني املراكز ال�شحية واملدار�س القريبة منها 

لالتفاق املف�شل حول:-

الآليات املو�شي بها يف التعامل مع احلالت امل�شابة وامل�شتبه ��

والعاملني  والطلبة  والتدري�شية  الإداري���ة  الهيئات  من  بها 

اإىل املراكز  واآليات فح�شهم ونقلهم من املدر�شة  باملدر�شة، 

ال�شحية، اأو املنازل.

و �� الإداري����ة  الهيئات  م��ع  التعامل  يف  بها  امل��و���ش��ي  الآل��ي��ات 

العاملني باملدر�شة من ذوي الأمرا�س  و  و الطلبة  التدري�شية 

امل��زم��ن��ة وحت��دي��د اإم��ك��ان��ي��ة ت��واج��ده��م يف امل��در���ش��ة يف ظل 

اجلائحة.

التوعوية والإعالمية حول الإجراءات  و�شع ومتابعة اخلطط   .6

 الح����رتازي����ة وال��وق��ائ��ي��ة م���ن الإ����ش���اب���ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

قبل  من  التثقيفية  امل��دار���س  برامج  ومتابعة   ،)19 )كوفيد 

اأق�شام التوعية الرتبوية والرعاية الطالبية، واأق�شام العالقات 

العامة، والإعالم الرتبوي باملديريات التعليمية باملحافظات.

وبني  باملديرية  الإ�شرافية  اللجنة  بني  ال�شاخن  اخلط  تفعيل   .7

بالوزارة  الرئي�شية  واللجنة  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س 

لالإبالغ عن احلالت امل�شتجدة ومتابعة كافة امل�شتجدات حول 

تطورات الو�شع يف املدار�س.

املربمة  بالبنود  املدار�س  يف  النظافة  �شركات  التزام  متابعة   .8

معها بالعقود.

التن�شيق مع جمال�س اأولياء الأمور يف وليات ال�شلطنة للقيام   .9

بدورها التوعوي يف ظل جائحة كورونا امل�شتجد )كوفيد19(.

تواجد  ال�شحية حول  للخدمات  العامة  املديرية  التن�شيق مع   .10

ينوب  من  تدريب  اأو  يومي  ب�شكل  املدر�شية  ال�شحة  ممر�س 

عنه يف اأ�شيق الأحوال.

التاأكد من تطبيق جميع املدار�س للربتوكول ال�شحي.  .11

�شرعة اتخاذ القرار املنا�شب متى ما تطلب الو�شع ذلك.  .12

اللجنة  اإىل  مف�شلة  ب�شورة  يومي  ب�شكل  دوري��ة  تقارير  رفع   .13

الرئي�شية بالوزارة حول و�شع مدار�س املديرية التعليمية.

اآلية ت�شغيل احلافالت املدر�شية  توجيه مدراء املدار�س حول   .14

اأهمية التزام �شائقي  وفق املعتمد لكل مدر�شة والتاأكيد على 

احلافالت بالتدابري والإجراءات الحرتازية اأثناء نقل الطلبة 

و الواردة بالربوتوكول ال�شحي.

 إجراءات وتدابير اللجنة اإلشرافية 
بالمديريات التعليمية  

 تجاه تشغيل المدارس الحكومية و الخاصة 

في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد19(  2021/2020 م 
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 اإلجراءات والتدابير التشغيلية للمدارس 
الحكومية والخاصة  

 في بداية العام الدراسي 
في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد19(     

( من خالل  والتدري�شية  الإداري��ة  )الهيئتني  املدر�شة  اإدارة  تتوىل 

اللجنة التنفيذية  الإجراءات الآتية لال�شتعداد لبداأ العام الدرا�شي:

العام  لبداأ  لال�شتعداد  الأدوار  وحمددة  وا�شحة  خطة  و�شع   .1

ال��ربوت��وك��ول  وثيقة  وتطبيق  الطلبة،  وا�شتقبال  ال��درا���ش��ي 

ال�شحي يف البيئة املدر�شية.

اأهمية حتديد القوائم اخلا�شة بالطلبة وفق الأعداد التي مت   .2

حتديدها بالآلية املعتمدة من قبل الوزارة فيما يخ�س دوام 

الطلبة، مع التاأكيد على اأهمية التن�شيق مع اأولياء اأمور الطلبة 

يف ذلك.

تهيئة  حيث  م��ن  الطلبة  ل�شتقبال  امل��در���ش��ي  املبنى  تهيئة   .3

ح�شب  وتنظيمها  امل��در���ش��ة  وم���راف���ق  ال�شفية  ال��ق��اع��ات 

 الإج��������راءات الح����رتازي����ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف���ريو����س ك��ورون��ا 

)كوفيد 19(.

وغ��رف  وامل��خ��ت��ربات،  ال��درا���ش��ي��ة،  الف�شول  ق��اع��ات  تهيئة   .4

م�شادر التعلم، وغرف احلا�شوب من خالل تنظيم الطاولت 

التباعد  لتحقيق  اللتزام مب�شافة مرت ون�شف  ب�شكل ي�شمن 

اجل�شدي بني الطلبة.

الطلبة  بتوجيه  يقوم  املدر�شة  داخ��ل  عمل  فريق  تخ�شي�س   .5

مبا�شرة عند نزولهم من احلافلة للتوجه اإىل بوابات الدخول 

املقعد  على  واجللو�س  الدرا�شي،  لل�شف  ثم  ومن  املجهزة، 

املخ�ش�س لكل طالب، مع �شرورة ترك م�شافة مرت ون�شف 

بني كل طالب واآخر.

التاأكيد على اأهمية وجود اأجهزة قيا�س احلرارة مبا يتنا�شب   .6

والكثافة العددية باملدر�شة.

حتديد بوابات لدخول الطلبة من خالل و�شع لوحات اإر�شادية   .7

حتدد م�شار دخول الطلبة وجميع زوار املدر�شة باإ�شراف من 

جلنة اإدارة الأزمات باملدر�شة.

مرتادي  وجميع  الطلبة  دخ��ول  مل�شار  اأر�شية  عالمات  و�شع   .8

وفق  احل��راري(  الك�شف  اأجهزة  )بوابات  خالل  من  املبنى 

الإمكانيات املتاحة، باإ�شراف اإدارة املدر�شة وممر�س ال�شحة 

املدر�شية.

ملونة  اأ�شرطة  اأو  تنظيمية  حواجز  اأو  اإر�شادية  لوحات  و�شع   .9

لتتم  والف�شول  املدر�شة  مم��رات  بني  الطلبة  تنقل  لتنظيم 

احلركة بان�شيابية لتطبيق التباعد اجل�شدي.

تعريف  النف�شي  الخ�شائي  الجتماعي/  الأخ�شائي  يتوىل   .10

الطلبة بنظام الدرا�شة اجلديد، واحل�ش�س ومواعيد الدوام، 

والتقيد بالقوانني والأنظمة وفق لئحة �شوؤون الطلبة، وتب�شري 

املعلمني باأدوارهم يف التهيئة النف�شية والجتماعية للطلبة.

قبل  الدرا�شية  بالقاعة  الأوىل  ال�شاعة  معلم  تواجد  اأهمية   .11

الوطني،  الن�شيد  وترديد  العلم  بتحية  للقيام  الطلبة  دخول 

يوم  اأول  بداية  للطلبة  متكاملة  توعوية  مادة  تقدمي  ثم  ومن 

درا�شي يتم فيها التاأكيد على الآتي:

املدر�شية  احل��اف��الت  يف  اجل�شدي  بالتباعد  الل��ت��زام   �

وكافة مرافق املدر�شة واأثناء الف�شحة.

غ�شل اليدين باملاء وال�شابون ال�شائل.  �

التواجد  واأثناء  احلافلة،  �شعود  قبل  الكمامات  ارتداء   �

باملدر�شة.

زمالئهم  مع  اخلا�شة  اأدوات��ه��م  الطلبة  م�شاركة  عدم   �

باملدر�شة.

اأهمية اإح�شار الوجبة الغذائية وقنينة املاء من املنزل.  �

باأماكن  وتعريفهم  املدر�شية،  احلافالت  ب�شائقي  الجتماع   .12

وقوف احلافالت وكيفية �شعود الطلبة اإليها، واأهمية ارتداء 

اأثناء  التباعد اجل�شدي  اأهمية حتقيق  مع مراعاة  الكمامات 

ال�شالمة  جوانب  وكافة  ال�شليمة،  التعقيم  وطريقة  اجللو�س، 

الحرتازية يف احلافالت املدر�شية.
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وكيفية تطهري اليدين باملعقم الكحويل، ولب�س الكمامات، 

اأغرا�شهم  الطلبة  م�شاركة  وع��دم  اجل�شدي،  والتباعد 

هذه  ت��وزي��ع  م��راع��اة  م��ع  الغذائية(  امل���واد  اأو  ال�شخ�شية 

املل�شقات يف الأماكن املنا�شبة.

وتثقيفية  توعوية  م��واد  واإن��ت��اج  بت�شميم  املدر�شة  قيام   .14
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وطرق   )  19 )كوفيد   كورونا  بفريو�س  بالتعريف   خا�شة 

الوقاية منه.

ال�شحي  الزائر   / املدر�شية  ال�شحة  ممر�س  دور  تفعيل   .15

باملدر�شة من خالل ال�شرح النظري وتدريب الطلبة عمليا 

والتدابري  ال�شليمة،  ال�شحية  والعادات  الأ�شاليب  لتباع 

الحرتازية  والطرق  بالفريو�س،  الإ�شابة  لتفادي  الوقائية 

ل�شتخدام املرافق املدر�شية.
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واحدة  مرة  لال�شتخدام  البال�شتيكية  الوقائية  وال�شرتة 
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جتهيز غرفة العيادة املدر�شية كغرفة عزل بكامل معداتها   .19

الالزمة.

دورات  جميع  يف  بغطاء  املهمالت  �شالل  توفر  من  التاأكد   .20

املياه ومرافق املدر�شة.

اأهمية و�شع خطة تتنا�شب مع ظروف املدر�شة فيما يخ�س   .21

والتدابري  الحرتازات  مراعاة  مع  املدر�شية  الف�شحة  وقت 

الوقائية املن�شو�س عليها يف الربوتوكول ال�شحي.
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 اإلجراءات والتدابير التشغيلية للمدارس 
الحكومية والخاصة  

 في فترة الفسحة المدرسية
في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد19(     

اأبنائهم  اإح�شار  ب�شرورة  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  على  التاأكيد   .1

املنزل تكون مطابقة لال�شرتاطات  وجبة غذائية �شحية من 

ال�شحية، بالإ�شافة اإىل قنينة املاء. 

اأهمية و�شع اآلية منا�شبة للف�شحة املدر�شية وفق ما تراه اإدارة   .2

املدر�شة منا�شبا يف ذلك ،بحيث يتنا�شب مع اإمكانيات املبنى 

املدر�شي، مع اللتزام بالتدابري الحرتازية املن�شو�س عليها 

بالربوتوكول ال�شحي وفق الآتي:-

اأول: طلبة ال�شفوف من 4-1:  

ح�شب  جمموعتني  اإىل  املدر�شة  طلبة  تق�شيم  ميكن   �

الكثافة الطالبية وفق ما تراه اإدارة املدر�شة منا�شبا 

يف ذلك للف�شحة.

يف حال اإح�شار الطلبة للوجبات الغذائية من املنزل   �

لتناول  الطابور  �شاحة  اإىل  الطلبة  باأخذ  املعلم  يقوم 

الوجبة الغذائية ،مع اأهمية مراعاة التباعد اجل�شدي 

ال�شف  يف  البقاء  اأو   ، اجللو�س  اأم��اك��ن  حت��دي��د  و 

الدرا�شي.

بالن�شبة للطلبة الذين مل يقوموا باإح�شار الوجبة من   �

املنزل فيتبع  الآتي :-

ا�شطحاب الطلبة لل�شراء من اجلمعية التعاونية  اأ( 

مبا�شرة مع اأهمية مراعاة التباعد اجل�شدي.

اأو  

للوجبات  خا�س  منوذج  باإعداد  املدر�شة  تقوم  ب( 

التي يحتاجها الطلبة من اجلمعية التعاونية يتم 

تعبئته من قبل املعلم اأو من تراه اإدارة املدر�شة 

منا�شبا لذلك .

يقوم م�شرف اجلمعية التعاونية بتح�شري الوجبات يف   �

اأكيا�س اأو علب جمهزة لكل �شف على حده.

يتم حتديد مكان معني لكل �شف موزعني على مرافق   �

 – –ال�شرتاحات  احلديقة   – )املظالت  املدر�شة 

�شاحة الطابور ...( بحيث يرافقهم املعلم ،و يحر�س 

فرتة  ان��ت��ه��اء  حل��ني  متباعد  ب�شكل  جلو�شهم  على 

الف�شحة ، وحتت اإ�شراف املعلمني املناوبني بالف�شحة.

ثانيا :طلبة ال�شفوف 5-12 يكون تنظيم الف�شحة    

وفق الآتي:

تكون  اأن  على  التاأكيد  مع  الدرا�شية،  الف�شول  داخل   �

تواجد  ���ش��رورة  و  الطلبة،  بني  اآمنة  م�شافة  هناك 

املعلم يف كل �شف درا�شي.

حتقيق  �شريطة  ال�شاحة  يف  الطلبة  بخروج  ال�شماح   �

املناوبني  املعلمني  اإ���ش��راف  حتت  اجل�شدي  التباعد 

بالف�شحة.

ت�شغيل اجلمعيات التعاونية، بحيث يتم تنظيم عملية   �

البيع وفق املقرتحات الآتية:-

طلبات  بتجميع  طالبني  اأو  فقط  طالب  يقوم   �

الطلبة بال�شف الدرا�شي والذهاب ل�شرائها من 

القفازات  ارتداء  اأهمية  مع  التعاونية  اجلمعية 

والكمامة يف هذه الفرتة.

بتجهيز طلبات  التعاونية  يقوم م�شغل اجلمعية   �

الطلبة يف  احتياجات  اأخذ  الف�شول من خالل 

على  توزيعها  ثم  وم��ن  الدرا�شي،  اليوم  بداية 

طالب  خ��روج  خ��الل  م��ن  الدرا�شية  الف�شول 

واحد من كل ف�شل اأو فق ما تراه اإدارة املدر�شة 

منا�شبا. 

يتم فتح منافذ حمددة للجمعية التعاونية بحيث   �

يكون بني املنفذ والآخر منفذ مغلق.

التناول  �شريعة  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ات  بيع  يف�شل   �

اأما  الفاكهة(،  -املاء-  الب�شكويت  )الع�شائر- 

باقي الأ�شناف كال�شطائر واملعجنات والفواكه 

املنزل  من  باإح�شارها  الطالب  قيام  فيف�شل 

نظرًا لق�شر اليوم الدرا�شي.

املبالغ  ت�شليم  ال�شاعة على عملية  ي�شرف معلم   �

املالية والوجبات بني الطلبة مبا ي�شمن التباعد 

اجل�����ش��دي، وع��دم ال��ت��داف��ع م��ع اأهمية ارت��داء 

املعلم للقفازات اأثناء ا�شتالم املبالغ وت�شليمها.
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اأو  با�شتخدام املعقم اخلا�س لكل منهم  الطلبة  التاأكيد على   .3

املحارم الورقية الرطبة لتنظيف اليدين.

قبل  من  وال�شاحات  املدر�شية  الأجنحة  على  املناوبة  تكثيف   .4

اإدارة املدر�شة واملعلمني اأثناء الف�شحة يف حال خروج الطلبة 

لل�شاحة.

اأهمية تطبيق كافة الحرتازات الوقائية للجمعيات التعاونية   .5

وقيا�س  اليومي،  التعقيم  على  والتاأكيد  حمتوياتها،  بكافة 

يومي،  ب�شكل  وامل��وردي��ن  اجلمعيات  م�شغلي  ح���رارة  درج��ة 

والتاأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات.

و�شع املل�شقات التوعوية عند مداخل اجلمعية التعاونية.  .6

النظر يف اإمكانية توفري مقا�شف موؤقته يف كل دور )طابق(   .7

من املبنى املدر�شي لت�شهيل عملية التوزيع.
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 اإلجراءات والتدابير االحترازية 
للتعليم اإللكتروني 

 المتزامن للمدارس الحكومية والخاصة 
في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد19(
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أوال:
 أولياء 

أمور الطلبة

اإلجراءات

التهوية  تهيئة املكان املنا�شب لأبنائهم الطلبة من حيث   .1

وال�شو�شاء  املزعجة  الأ�شوات  عن  والبعد  والإ���ش��اءة، 

فرتة  اأثناء  بهم  املحيطة  البيئة  يف  الأخ��رى  وامل�شتتات 

يكونوا  بحيث  التعليمية،  املن�شة  عرب  الدرو�س  تلقيهم 

قادرين على الرتكيز وال�شتماع اجليد ل�شرح املعلم، مع 

اجللو�س  يف  ال�شليمة  ال�شحية  الو�شعية  اتباع  �شرورة 

اأثناء فرتة الدرا�شة.

يف  ال�شتمرار  على  وحتفيزهم  الطلبة  اأبنائهم  ت�شجيع   .2

ح�شب  التعليمية  املن�شة  اإىل  الدخول  خالل  من  التعلم 

اجلدول املحدد للدرو�س.

عرب  الدرو�س  تلقيهم  اأثناء  النتباه  على  الأبناء  ت�شجيع   .3

عليهم  يعود  مبا  اأوقاتهم  وا�شتثمار  التعليمية،  املن�شة 

من  بفاعلية  ال��درو���س  يف  وامل�شاركة  والفائدة،  بالنفع 

خالل املداخالت الإيجابية مع املعلم.

على  ،والعمل  املدر�شية  للواجبات  اأبنائهم  اأداء  متابعة   .4

رفع م�شتوياتهم التح�شيلية.

حث اأبنائهم على اللتزام بقواعد ال�شلوك الإيجابي يف   .5

بيئة التعليم الإلكرتوين املتزامن ، والتاأكيد عليهم على 

احرتام املعلم وزمالئهم الطلبة اأثناء ح�شورهم للدر�س 

واملناق�شة.

ح��ث اأب��ن��ائ��ه��م ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ارت�����داء ال���زي امل��در���ش��ي   .6

اأث��ن��اء  ال���درو����س  تلقيهم  ع��ن��د  املحت�شمة  امل��الب�����س  اأو 

منا�شبة  هيئتهم  تكون  واأن  التعليمية،  املن�شة   ا�شتخدام 

وهندامهم ح�شن.

الطالع على لئحة �شوؤون الطلبة وخا�شة البنود املعنية   .7

التقومي  ونظم  واأدوات  املتزامن،  الإل��ك��رتوين  بالتعليم 

الرتبوي امل�شتجدة.

الغذائية  ال��ع��ادات  اتباع  ح��ول  الطلبة  اأبنائهم  متابعة   .8

ال�شحية ، والبعد عن الوجبات ال�شريعة.

التاأكيد على اأبنائهم الطلبة مبمار�شة الأن�شطة الريا�شية   .9

ب�شكل يومي.

وزارة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  وال��ن�����ش��رات  التوجيهات  متابعة   .10

الرتبية والتعليم وخ�شو�شا ما يتعلق بالتعليم الإلكرتوين 

املتزامن.

11.  حث الأبناء على عدم ال�شهر ل�شاعات متاأخرة من الليل، 

واأخذ ق�شط كاف من النوم.
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ثانيا:
الطلبة

ثالثا:
إدارة المدرسة 

والمعلمين

اإلجراءاتاإلجراءات

املحدد،  اجل��دول  ح�شب  التعليمية  املن�شة  اإىل  الدخول   .1

اأثناء  والنتباه  والرتكيز  الوقت  ا�شتثمار  على  واحلر�س 

تلقيهم الدرو�س، وامل�شاركة الإيجابية مع املعلم.

احلر�س على ارتداء الزي املدر�شي اأو املالب�س املحت�شمة   .2

اأثناء تلقي الدرو�س عرب ا�شتخدام املن�شة التعليمية، واأن 

تكون هيئتهم منا�شبة وهندامهم ح�شن.

اأداء الواجبات املدر�شية اأول باأول، وتطبيق مهارة التعلم   .3

املختلفة،  م�شادرها  من  املعرفة  عن  والبحث  الذاتي 

لرفع م�شتوياتهم التح�شيلية.

باللوائح  والتقيد  الإيجابي،  ال�شلوك  بقواعد  اللتزام   .4

التنظيمية يف بيئة التعليم الإلكرتوين املتزامن، واحرتام 

ال��در���س  ح�����ش��وره��م  اأث��ن��اء  الطلبة  وزم��الئ��ه��م  امل��ع��ل��م 

واملناق�شة.

ق�شط  واأخ��ذ  الليل،  من  متاأخرة  ل�شاعات  ال�شهر  عدم   .5

كاف من النوم.

حمددة  فرتات  يف  املفيدة  الريا�شية  الأن�شطة  ممار�شة   .6

من اليوم.

احلر�س على التغذية ال�شحية من خالل اتباع العادات   .7

الغذائية ال�شحية ، والبعد عن الوجبات ال�شريعة.

الإل��ك��رتوين  التعليم  ل��درو���س  املدر�شي  اجل���دول  ت��وزي��ع   .1

املتزامن جلميع الطلبة.

ح�شر ح�شور الطلبة وغيابهم قبل البدء بالدرو�س.  .2

تو�شيح اآلية �شري التقومي امل�شتمر جلميع الطلبة، وحثهم   .3

على امل�شاركة الإيجابية واحلوار الفعال.

على  والرد  والنقا�س  لال�شتف�شار  للطلبة  الفر�شة  اإتاحة   .4

الأ�شئلة.

حداثة  مراعاة  مع  املقدمة  املادة  تب�شيط  على  احلر�س   .5

النظام بالن�شبة للطلبة.

الهتمام باجلوانب التحفيزية والت�شجيعية للطلبة يف كل   .6

اأوقات املوقف التعليمي.

ت�شجيع الطلبة على الن�شباط واحل�شور ومتابعة اأ�شباب   .7

الغياب عن الدرو�س اأول باأول.

التوا�شل مع اأولياء اأمور الطلبة ب�شكل م�شتمر لتوعيتهم   .8

بامل�شتجدات الرتبوية.

اأمور  اأولياء  مع  التوا�شل  بيانات  حتديث  على  احلر�س   .9

الطلبة ل�شمان �شهولة �شري العملية التعليمية.
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 اإلجراءات والتدابير التشغيلية
للمدارس الحكومية والخاصة

 طوال العام الدراسي
في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد19(
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أوال:
 اللجنة التنفيذية 

بالمدرسة 

اإلجراءات

وثيقة  تطبيق  متابعة  ب��امل��در���ش��ة  التنفيذية  اللجنة  ت��ت��وىل 

الربوتوكول ال�شحي يف البيئة املدر�شية من خالل الإجراءات 

الآتية:

لتطبيق  الأدوار  وحم���ددة  وا�شحة  عمل  خطة  اإع���داد   .1

الوثيقة يف البيئة املدر�شية.

التاأكد من جاهزية املبنى املدر�شي ل�شتقبال الطلبة من   .2

املدر�شة  ومرافق  ال�شفية  القاعات  وتنظيم  تهيئة  حيث 

ح�شب الإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا 

)كوفيد 19( .

العليا  اللجنة  من  ال�شادرة  امل�شتجدات  تنفيذ  متابعة   .3

عن  الناجتة  التطورات  مع  التعامل  اآلية  ببحث  املكلفة 

انت�شار فريو�س كورونا)كوفيد19(.

متابعة التزام �شركات النظافة بالقيام بعملية التنظيف   .4

وتوفري  امل��در���ش��ي��ة،  البيئة  مل��راف��ق  امل�شتمر  والتعقيم 

�شابون  وهي:  باملدر�شة  والوقائية  ال�شحية  امل�شتلزمات 

ورقية  وحمارم  املياه،  دورات  يف  اليدين  لتنظيف  �شائل 

لتنظيف  ومطهرات  املدر�شة  مرافق  و  املياه  دورات  يف 

مادة  على  حتتوي  معتمدة  موا�شفات  ذات  الأر�شيات 

كحولية اإيثيلية ملنع انت�شار الفريو�شات.

التاأكد من توفر العدد الكايف من اأجهزة قيا�س احلرارة   .5

واحلر�س  باملدر�شة،  العددية  الكثافة  مع  يتنا�شب  مبا 

على قيا�س درجة حرارة كل مرتادي املبنى املدر�شي وفق 

املداخل التي حتددها اإدارة املدر�شة.

/ال�شتباه  الإ�شابة  ح��الت  مع  التعامل  اآل��ي��ات  تفعيل   .6

بفريو�س كورونا )كوفيد 19( يف املدر�شة �شواء من قبل 

تدري�شية  اأو  اإداري��ة  ك��وادر  من  فيها  العاملني  اأو  الطلبة 

اللجنة  قبل  م��ن  عليه  الت��ف��اق  �شيتم  م��ا  وف��ق  وغ��ريه��ا 

للخدمات  العامة  واملديرية  التعليمية   باملديرية  امل�شكلة 

ال�شحية باملحافظات .

اإخطار جميع اأولياء الأمور باملوجهات ال�شحية اخلا�شة   .7

بالطرق  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��دء  قبل  الطلبة  ب�شالمة 

والو�شائل التي تراها املدر�شة منا�شبة.

الوعي  م�شتوى  لرفع  املتاحة  الإعالمية  الو�شائل  تفعيل   .8

املحلي  واملجتمع  خا�س  ب�شكل  املدر�شي  املجتمع  ل��دى 

هذه  مع  التعامل  اآلية  نحو  عام  ب�شكل  باملدر�شة  املحيط 

اجلائحة.

تفعيل اأدوار جمال�س اأولياء الأمور يف ن�شر الوعي ال�شحي   .9

يف ظل تف�شي وباء فريو�س كرونا ) كوفيد 19(.
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ال��وق��ائ��ي��ة  ب����الإج����راءات  اخل��ا���ش��ة  امل��ل�����ش��ق��ات  تثبيت   .10

باملاء  اليدين  غ�شل  )كيفية  بالفريو�س  الإ�شابة  لتجنب 

الكحويل،  باملعقم  اليدين  تطهري  وكيفية  وال�شابون، 

م�شاركة  وع��دم  اجل�شدي،  والتباعد  الكمامات،  ولب�س 

مع  الغذائية(  امل��واد  اأو  ال�شخ�شية  اأغرا�شهم  الطلبة 

مراعاة توزيع هذه املل�شقات يف الأماكن املنا�شبة.

وتثقيفية  توعوية  م��واد  واإنتاج  بت�شميم  املدر�شة  تقوم   .11

وتكون   باملدر�شة  للطالب  العمرية  املرحلة  مع  تتنا�شب 

خا�شة بالتعريف بفريو�س كورونا )كوفيد  19 ( وطرق 

الوقاية منه .

ال�شادرة  والتثقيفية  التوعوية  املواد  وا�شتخدام  توظيف   .12

من اجلهات املخت�شة كاملطويات والن�شرات واملل�شقات، 

وو�شع  )كوفيد)19،  كورونا  فريو�س  من  الوقاية  وطرق 

املواد التوعوية يف الأماكن املنا�شبة مثل: الغرف ال�شفية 

حافالت  ويف  واملغا�شل  واملختربات  الإداري��ة،  والقاعات 

نقل الطلبة.  

تنظيم دخول وخروج الطلبة للمبنى املدر�شي وذلك من   .13

خالل التدابري الواردة بالربوتوكول ال�شحي.

الف�شول  يف  والطلبة  ال�شباح  ط��اب��ور  فعاليات  تنظم   .14

الدرا�شية وفق الآتي:-

املدار�س التي تكون فيها �شاحة الطابور مطلة على   �

ال�شفوف الدرا�شية تتم مرا�شم رفع العلم من قبل 

فريق الك�شافة و املر�شدات وترديد الن�شيد الوطني 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��وت،  م��ك��ربات  ع��رب  امل�شجل 

اأو  الإداري��ة  الكوادر  اأحد  قبل  توعوية من  تعليمات 

التدري�شية اأو ممر�س ال�شحة املدر�شية.

املدار�س التي تكون فيها �شاحة الطابور بعيدة عن   �

ال�شفوف الدرا�شية يقوم كل �شف على حده بتحية 

العلم و ترديد الن�شيد الوطني.

بالن�شبة للتعليم الإلكرتوين املتزامن يتم بث مقطع   �

�شوتي م�شجل لتحية العلم و الن�شيد الوطني.

اأهمية توفر اأكواب ال�شرب ذات ال�شتخدام الواحد عند   .15

التزاحم  ع��دم  مراعاة  على  التاأكيد  مع  املياه  ب��رادات 

واحلر�س على التباعد اجل�شدي. 

يف حال تاأكد اإ�شابة اأحد الطلبة باملدر�شة، ولديه اأخوة   .16

جميع  حجر  يتم  اأخ��رى  مبدر�شة  اأو  اأخ��رى  �شفوف  يف 

من  للتاأكد  اأ�شبوعني  ملدة  باملنزل  الطالب  اأ�شرة  اأف��راد 

خلوهم من املر�س، وعلى اإدارات املدار�س التن�شيق فيما 

بينها يف ذلك.

تطبيق  يخ�س  فيما  الطلبة  ���ش��وؤون  جلنة  مع  التن�شيق   .17

العقوبات الواردة يف لئحة �شوؤون الطلبة يف حال خمالفة 

بوثيقة  املتعلق  ال�شلوكي  الن�شباط  لقواعد  الطلبة 

الإجراءات ال�شحية يف البيئة املدر�شية.

تابع أوال:
 لجنة إدارة األزمات

المدرسية
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ثانيا:
 الكادر اإلداري والتدريسي
والعاملون في المدرسة

اإلجراءات

وجميع  والتدري�شية  الإداري���ة  الهيئتني  تلتزم  اأن  يجب   .1

والوقائية  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات  باملدر�شة  العاملني 

من فريو�س كورونا )كوفيد19(، وذلك من خالل قيا�س 

ولب�س  املدر�شي،  للمبنى  الدخول  عند  احل��رارة  درج��ة 

اجل�شدي،  التباعد  م�شافة  على  واحل��ف��اظ  الكمامة، 

والقيام بعملية التعقيم امل�شتمرة.

)كاحلمى  مفاجاأة  مر�شية  باأعرا�س  املعلم  �شعور  عند   .2

احل�شور  ع��دم  عليه  التنف�س(  يف  �شيق  اأو  الر�شح  اأو 

من  والتاأكد  بذلك،  املدر�شة  اإدارة  واإب��الغ  املدر�شة  اإىل 

�شالمته قبل ح�شوره اإىل املدر�شة.

التاأكيد على عدم م�شاركة امللفات الورقية، اأو تناقلها يف   .3

التدري�شية  والهيئة  املدر�شة  اإدارة  بني  املدر�شية   البيئة 

والوظائف امل�شاندة لها والطلبة.

للمدر�شة  ال��دخ��ول  قبل  الكمامة  ارت���داء  على  التاأكيد   .4

واإح�شار املعقم اخلا�س بكل معلم.

اأهمية القيام بالتوعية امل�شتمرة للطلبة يف املدر�شة عن   .5

طرق الوقاية من فريو�س كرونا )كوفيد 19(.

متابعة التزام الطلبة بالإجراءات الوقائية.  .6

باإ�شابته  م�شتبه  اعرا�س  اأي  ور�شد  الطلبة  مالحظة   .7

من خالل ظهور الأعرا�س، واإبالغ اللجنة املعنية بذلك 

للقيام الإجراءات الالزمة.

توعية الطلبة باتباع قواعد النظافة يف ا�شتخدام دورات   .8

املياه ب�شكل م�شتمر خا�شة طلبة احللقة الأوىل.

الطلبة  لتوعية  �شاعة  كل  من  دقائق  خم�س  تخ�شي�س   .9

فريو�س  من  للوقاية  ال�شحية  بالتدابري  التقيد  باأهمية 

كرونا) كوفيد 19(.

املعلم  الدرا�شية يجب عدم مغادرة  ال�شاعة  انتهاء  عند   .10

لل�شف الدرا�شي اإل بعد و�شول معلم احل�شة التالية. 

اأهمية مراعاة التدابري الحرتازية عند عقد الجتماعات   .11 

اخلا�شة باملدر�شة.

التاأكيد على عدم جتمع املعلمني باأعداد كبرية اإن مل يكن   .12

هناك داع لذلك.

يف�شل عدم طلب الوجبات عن طريق الطلبات اخلارجية   .13

اخلا�شة بالوجبات الغذائية، واإح�شار ما يحتاجه املعلم 

من املنزل.
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ثالثا: 
الطلبة

اإلجراءات

الكمامة  وارت��داء  اجل�شدي  والتباعد  بالنظام  اللتزام   .1

منها،  والنزول  ال�شعود  واأثناء  املدر�شية  احلافلة  داخل 

وب��رادات  التعاونية،  اجلمعية  واأم��ام  ال�شفوف،  وداخ��ل 

مياه ال�شرب، واأثناء دخول املدر�شة واخلروج منها.

عند �شعور الطالب باأعرا�س مر�شية مفاجاأة )كاحلمى،   .2

اأو الر�شح، اأو �شيق يف التنف�س( عليه اإبالغ معلم احل�شة 

بذلك.

عدم تغيري اأماكن اجللو�س بال�شف.  .3

با�شتخدام  وتعقيمهما  اليدين  نظافة  على  املحافظة   .4

غ�شل  اأو  الرطبة  امل��ح��ارم  اأو  بالطالب  اخلا�س  املعقم 

اليدين بال�شابون )للطلبة من ال�شفوف 12-5(. 

غ�شل اليدين باملاء وال�شابون ال�شائل اأو املحارم الرطبة   .5

)للطلبة من ال�شفوف 1-4( مع التحذير والتاأكيد على 

عدم ا�شتخدام معقم اليدين بدون مراقبة لتجنب بلعها 

اأو مل�س الأعني.

با�شتخدام  وال�شعال  العط�س  عند  والفم  الأن��ف  تغطية   .6

املحارم الورقية اأو باطن الكوع.

اعتمادا  اأعمارهم  وفق  الكمامات  بلب�س  الطلبة  التزام   .7

ال�شفوف  )طلبة  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقره  ما  على 

1-4  ل ي�شمح لهم بلب�س الكمام / طلبة ال�شفوف  12-5 

يلتزمون بلب�س الكمامات(.

منع تبادل اأغرا�س تعليمية اأو �شخ�شية اأو اأدوات كتابة اأو   .8

طعام اأو �شراب من طالب لآخر.

تقليل اخلروج من الف�شل قدر الإمكان.  .9

احلافلة  رك��وب  عند  وال�شالمة  الأم��ن  بقواعد  اللتزام   .10

واتباع الإر�شادات والتعليمات املحددة من قبل املدر�شة.

�شرب املاء يف الأكواب ذات ال�شتخدام الواحد.  .11

املحافظة على نظافة مرافق املدر�شة ورمي املخلفات يف   .12

�شلة املهمالت.

اإح�شار الطالب الوجبة الغذائية وقنينة املاء اخلا�شة به   .13

من املنزل .

الوجبات  عن  والبتعاد  ال�شحي  الغذاء  تناول  اأهمية   .14

ال�شريعة.

اأهمية ممار�شة الن�شاط البدين يف املنزل خالل اليوم.  .15
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رابعا: 
أولياء األمور

اإلجراءات

للوثائق  وفًقا  الإج��راءات الحرتازية  الطالع على كافة   .1

الرتبية  وزارة  من  ال�شاأن  هذا  يف  ال�شادرة   والتعاميم 

والتعليم واللتزام بها.

�شرورة تعاون اأولياء الأمور وحث اأبنائهم على اللتزام   .2

بالنظم والعادات ال�شحية اأثناء وجودهم باملدر�شة.

ال�شحية  حالتهم  ومتابعة  ال�شحي  اأبنائهم  و�شع  تفقد   .3

اأعرا�س  اأي  اإىل املدر�شة، ويف حالة ظهور  قبل ذهابهم 

التنف�س،  يف  و�شيق  والكحة،  )ال��ر���ش��ح،  مثل  مر�شية 

واحلمى( يجب اأن يلزم الطالب املنزل والذهاب به اإىل 

املركز ال�شحي واإبالغ اإدارة املدر�شة بذلك.

 )12-5( ال�شفوف  طلبة  لب�س  اأهمية  على  التاأكيد   .4

للحافلة  و�شعودهم  للمنزل  مغادرتهم  قبل  الكمامات 

فال   )4-1( ال�شفوف  لطلبة  بالن�شبة  اأم��ا  املدر�شية، 

ي�شرتط لب�س الكمامات بناء على ما اأكدت عليه منظمة 

ال�شحة العاملية.

توفري معقم يد كحويل ن�شبة الكحول فيه  %70ومناديل   .5

ورقية اأو رطبة لأبنائهم يف ال�شفوف )5-12(، والتاأكيد 

 )4-1( ال�شفوف  يف  اأبنائهم  ا�شتخدام  بعدم  عليهم 

ح��وادث  اإىل  بالطلبة  ت���وؤدي  ق��د  لأن��ه��ا  املعقمات؛  لهذه 

بلعها اأو مل�س اأعينهم بها، والأف�شل يف مثل هذه املراحل 

العمرية تعويدهم على غ�شل اليدين باملاء وال�شابون اأو 

ا�شتخدام املحارم الرطبة.

احلر�س على حتديث بيانات ويل الأمر باملدر�شة وخا�شة   .6

رقم هاتف التوا�شل.

ويل  على  بالفريو�س،  الأبناء  اأحد  اإ�شابة  تاأكد  حال  يف   .7

اأمر الطالب امل�شاب حجر جميع اإخوة امل�شاب باملنزل، 

فرتة  ط���وال  للمدار�س  ب��ال��ذه��اب  لهم  ال�شماح  وع���دم 

احلجر، واإعالم اإدارات مدار�شهم بذلك .

الأمر يف  رغبة ويل  املدر�شة يف حال  اإدارة  مع  التن�شيق   .8

زيارة املدر�شة على اأن يكون يف اأ�شيق احلدود، واخل�شوع 

لكافة الإجراءات الحرتازية عند الزيارة.

توعية اأبنائهم بالإجراءات الحرتازية ح�شب التعليمات   .9

ال�شادرة  من اجلهات املخت�شة.

من  املاء  وقنينة  الغذائية  الوجبة  اإح�شار  على  التاأكيد   .10

املنزل .

11.  تنبيه اأبنائهم بتجنب مل�س الأنف والعينني والفم.

مع  اخلا�شة  اأدوات��ه��م  م�شاركة  ب��ع��دم  اأبنائهم  تنبيه   .12

زمالئهم باملدر�شة.

عن  والبتعاد  ال�شحي  الغذاء  تناول  على  اأبنائهم  حث   .13

الوجبات ال�شريعة.

املنزل  يف  البدين  الن�شاط  ممار�شة  على  اأبنائهم  حث   .14

خالل اليوم.

توجيه اأبنائهم باأخذ ق�شط كاف من النوم ليال.  .15

املزمنة  ال�شحية  احل��الت  عن  املدرا�س  اإدارات  اإب��الغ   .16

لأبنائهم.
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خامسا: 
زوار المدرسة

اإلجراءات

التن�شيق امل�شبق مع اإدارة املدر�شة قبل تنفيذ الزيارة.  .1

اخل�شوع لكافة الإجراءات الحرتازية عند الزيارة.  .2

اللتزام بلب�س الكمامات واملحافظة على التباعد اجل�شدي.  .3

تنفيذ الهدف من الزيارة باأ�شرع وقت ممكن.  .4

5.  توثيق ح�شورهم اإلكرتونيا لدى اإدارة املدر�شة .

عن  ال�شادرة  والوقائية  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام   .6

اجلهات املخت�شة.
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سادسا: 
 الجمعية التعاونية
المقصف المدرسي

اإلجراءات

املق�شف  التعاونية/  باجلمعية  العاملني  جميع  التزام   .1

فرتة  اأثناء  ال�شحية  الإحرتازية  بالإجراءات  املدر�شي 

وجودهم باملدر�شة.

التزام العاملني باجلمعية التعاونية/ املق�شف املدر�شي   .2

والطلبة البائعني بلب�س الكمامات والقفازات، بحيث يتم 

توفريها من قبل املوؤجر اإن كانت اجلمعية موؤجرة.

اإلزامية تنظيف وتعقيم جميع مرافق اجلمعية التعاونية/   .3

واملقاب�س  البيع  منافذ  فيها  مب��ا  امل��در���ش��ي  املق�شف 

الكحولية  باملطهرات  وتعقيمها  اخلارجية  واحل��واج��ز 

يوميا قبل وبعد النتهاء من الف�شحة مبا�شرة.

التخل�س من جميع بقايا عملية البيع من �شناديق وعلب   .4

يوميا يف الأماكن املخ�ش�شة لها.

للتاأكد من التزام العاملني بالإجراءات  املتابعة الدورية   .5

املق�شف  التعاونية/  اجلمعية  يف  والوقائية  الحرتازية 

املدر�شي.

مثل  والتعقيم  بالتنظيف  اخلا�شة  امل�شتلزمات  توفري   .6

املنظفات واملحارم الورقية.

املدر�شي يف جميع  املق�شف  التعاونية/  ت�شغيل اجلمعية   .7

اإدارة  قبل  من  اإق��راره��ا  يتم  التي  الآلية  وف��ق  امل��دار���س 

املدر�شة فيما يخ�س الف�شحة املدر�شية.

جاهزة  جممعة  بعلب  الغذائية  الوجبات  تقدمي  ميكن   .8

)الع�شائر،  امل��در���ش��ة  م��ن  املقرتحة  امل��ك��ون��ات  ح�شب 

ال���ش��رتاط��ات  وف��ق  وال��ف��اك��ه��ة(  وامل����اء،  والب�شكويت، 

انتقال  لتفادي  املعتمدة  الأ���ش��ع��ار  وح�شب  ال�شحية، 

الفريو�س اأو العدوى.

اأث��ن��اء  التعاونية  للجمعية  العاملني  غ��ري  دخ���ول  مينع   .9 

فرتة البيع.
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سابعا: 
 سائقو

الحافالت المدرسية

اإلجراءات

وغ�شل  الكمامات  ب��ارت��داء  احل��اف��الت  �شائقي  ال��ت��زام   .1

اليدين وتعقيمهما با�شتمرار.

تنظيم عملية �شعود ونزول الطلبة من احلافلة املدر�شية   .2

مع احلفاظ على التباعد اجل�شدي.

كل  الكحولية  باملطهرات  احلافالت  بتنظيف  اللتزام   .3

تو�شيلهم  وبعد  احلافلة،  من  الطالب  نزول  بعد  �شباح 

الرتكيز  �شرورة  مع  الدرا�شي،  اليوم  نهاية  املنازل  اإىل 

على تعقيم مقاب�س الأبواب واملقاعد.

تهوية احلافلة قبل وبعد كل عملية نقل الطلبة .  .4

من  تخفف  منا�شبة  اآلية  باإيجاد  املدر�شة  اإدارة  قيام   .5

للتباعد  حتقيقا  املدر�شية؛  احلافلة  يف  الطلبة  تزاحم 

اجل�شدي وفق املعتمد لها من احلافالت.

يرتد  مل  ما  للحافلة  بال�شعود  للطالب  ال�شماح  ع��دم    .6

الكمامة با�شتثناء طلبة ال�شفوف  ) 4-1(.

الح��رتازي��ة  ب���الإج���راءات  احل��اف��الت  �شائقي  ال��ت��زام   .7

مع  للتعامل  العليا  اللجنة  عنها  تعلن  التي  والوقائية 

جائحة كورونا.

يف حال �شعور �شائق احلافلة باأية اأعرا�س مفاجاأة عليه   .8

اإبالغ اإدارة املدر�شة بذلك.
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ثامنا: 
 شركات

النظــافــة

اإلجراءات

الحرتازية  الإج��راءات  كافة  النظافة  عمال  على  تطبق   .1

التي يتم اتخاذها للكوادر العاملة داخل املدر�شة.

مثل  ال�شحية  الأدوات  بتوفري  النظافة  �شركات  اإل��زام   .2

املطهرات اخلا�شة  بتنظيف الأر�شية، واملحارم الورقية، 

مرافق  يف  وتوزيعها  ال�شائل  وال�����ش��اب��ون  وامل��ع��ق��م��ات، 

املدر�شة واأرجائها وفق العقود املربمة معها.

ال��ت��زام ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني ب�����ش��رك��ات ال��ن��ظ��اف��ة ب��ارت��داء   .3

الح��رتازي��ة  الإج����راءات  وات��ب��اع  وال��ق��ف��ازات  الكمامات 

الوقائية املطلوبة.

التاأكد من توفر �شابون اليدين يف دورات املياه باملدار�س.  .4

التاأكد من توفر املطهرات وا�شتخدامها ح�شب الإر�شادات   .5

املو�شحة على املنتج.

دوري  ب�شكل  املدر�شية  البيئة  اأ�شطح  بتطهري  اللتزام   .6

باملطهرات املعتمدة من وزارة ال�شحة.

اإلزام �شركات النظافة بعمليات التنظيف جلميع مرافق   .7

املدر�شة ب�شكل يومي وم�شتمر قبل وبعد الدوام املدر�شي.

احلر�س على تطهري الأماكن العامة ودورات املياه التي   .8

الأماكن  على  والرتكيز  دوري،  ب�شكل  الطلبة  يرتادها 

الأب��واب  كمقاب�س  ومالم�شتها  ا�شتخدامها  يكرث  التي 

والطاولت واملقاعد ومفاتيح امل�شاعد اإن وجدت.

يومي  ب�شكل  املخلفات  من  املهمالت  �شالل  اإفراغ جميع   .9

والعمل على تعقيمها بعد ان�شراف الطلبة مبا�شرة.

عامل  على  امل��ر���س  اأع��را���س  ظهور  اأو  �شعور  حالة  يف   .10

النظافة يف املدر�شة عليه اإبالغ اإدارة املدر�شة بذلك.
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 حاالت االشتباه*
 باإلصابة بالفيروس

لدى الطلبة/العاملين

في حالة تفشي 
الفيروس بالمدرسة

اإلجراءاتاإلجراءات

نقل امل�شتبه باإ�شابته اإىل عيادة ال�شحة املدر�شية ملعاينته   .1

من قبل ممر�س ال�شحة املدر�شية.

يف  املتبعة  بالإجراءات  املدر�شية  ال�شحة  ممر�س  قيام   .2

مثل هذه احلالت ح�شب الربتوكول املعمول به من قبل 

وزارة ال�شحة.

اأحد  يقوم  مدر�شية  وجود ممر�س �شحة  حالة عدم  يف   .3

اأو  النف�شي  اأو  الجتماعي  )الأخ�شائي  الفريق  اأع�شاء 

املعلم املكلف باأدوار ممر�س ال�شحة املدر�شية( باإعطاء 

لنقله  الأم��ر  بويل  والت�شال  باإ�شابته  للم�شتبه  كمامة 

لأقرب مركز �شحي.

امل�شتبه  باحلالت  اخلا�س  ال�شجل  يف  احلالة  ت�شجيل   .4

باإ�شابتها ومتابعتها. 

تنظيف وتعقيم الأ�شطح والأثاث التي تردد عليها امل�شتبه   .5

باإ�شابته )الطاولة والكر�شي(.

اإبالغ  يتم  بالفريو�س  اإ�شابة طالب/معلم  تاأكد  يف حالة   .6

املديرية العامة للرتبية والتعليم باملحافظة لتخاذ القرار 

املنا�شب بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات ال�شحية باملحافظة.

والتعليم  للرتبية  العامة  للمديرية  العام  املدير  يرفع   .7

التدابري  ب�شاأن  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  ق���رار  باملحافظة 

اإىل رئي�س اللجنة  املطلوبة اتخاذها يف هذا اخل�شو�س 

املركزية بالوزارة.

تقوم اإدارة املدر�شة مبخاطبة املديرية العامة للرتبية والتعليم 

لتحديد  واملخالطني،  امل�شابني  باأعداد  وموافاتها  باملحافظة 

الإجراء املنا�شب لذلك، ويكون بتعليق الدرا�شة يف املدر�شة ملدة 

اأ�شبوعني، اأو ما تقرره جهات الخت�شا�س يف وزارة ال�شحة.

عليها  تظهر  حالة  اأي  )امل�شتبه(:  ال�شتباه  بحالت  ُيق�شد 
 *

اأعرا�س مر�س فريو�س كورونا امل�شتجد)كوفيد19(كالر�شح، 

الكحة، �شيق يف التنف�س و احلمى.
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