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ازية للحد  تفعيل سياسة اطات االحتر وس انتشار  من االشتر 19  كوفيد   فتر  

 

ي الحذر، وتطبيق مجموعة من اإلجراءات الوقائية البسيطة
 تدعو دولة قطر كافة أفراد المجتمع لتوخ 

ويتضمن ذلك:  وقد عملت مدرسة غراس الدولية عىل تفعيل هذه االإجراءات للحماية من العدوى   

. غسل اليدين باستمرار أو استخدام المطهرات اليدوية  

 مرضية 
ً
ي محيطك ممن يظهرون أعراضا

ين مع اآلخرين ف  . حافظ عىل مسافة ال تقل عن متر  

ي ذلك المصافحة 
. تجنب أي نوع من االتصال الجسدي، بما ف   

ام المالبس عند العطس أو السعال، أو استخدام المناديل الورقية والتخلص منها عىل نحو استعمال أكم

ي حاوية مغلقة 
. مناسب ف   

ي األماكن العامة
. ارتداء الكمامات ف   

ي األماكن المغلقة
. الحرص عىل التهوية الجيدة ف   

ي المدارس •
 
ي ف

 : التباعد البدن 

، من المهم أن  ها فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي
ْ
دت
ّ
ي حد

 لإلجراءات التر
ً
ي غرفة الصف وفقا

رسي قواعد ف 
ُ
ت

ي وضعتها وزارة الصحة و/أو الهيئات والسلطات المحلية 
وتوكوالت التر إدارة مدرستك، وكذلك التر

ي بلدك.وتشمل التدابتر الموىص بها مايىلي 
 :المسؤولة عن الصحة ف 

 واحد بير  جميع األشخاص المو  •
ي المدرسة حافظ عىل مسافة ال تقل عن متر

 . جودين ف 

 واحد بير  كل مقعدين(، وتحديد أوقات   •
قم بزيادة المسافة بير  المقاعد )ما ال يقل عن متر

، فأحد البدائل هو تناول  
ً
احات وموعد تناول وجبة الغداء )وإذا كان ذلك صعبا متدرجة لالستر

 . الوجبة عىل مقعد الدرس( 

، يالزم الطالب تقييد اختالط الصفوف أثناء األنشطة  •
ً
المدرسية وأنشطة ما بعد المدرسة. مثال

ل المعلمون بير  الغرف الصفية؛ أو يمكن  
ّ
ي حير  يتنق

غرفة صفية واحدة عىل امتداد اليوم، ف 

ي الغرف الصفية، إذا توفرت، أو وضع نظام لكل صف لدخول  
استخدام مداخل مختلفة ف 

 . المبت  / الغرفة الصفية والخروج منهما 
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وقات متدرجة لليوم المدرسي بحيث تتفاوت أوقات بدء الدراسة وانتهائها لتجنب تحديد أ •

ي وقت واحد 
 . احتشاد الطالب والمعلمير  ف 

، إلتاحة وجود عدد أقل من الطالب لكل غرفة   •
ً
، إذا كان ممكنا ي زيادة عدد المعلمير 

ر ف 
ّ
فك

 . صفية )إذا توفرت المساحة( 

أثناء قيامهم باصطحاب أطفالهم من المدرسة أو   اطلْب من أهالي الطالب تفادي تشكيل زحام •

  ،
ً
ب قيام األفراد المسنير  من األرسة )مثال

ّ
ي تجن

من مركز الرعاية النهارية لألطفال، وينبغ 

ي تحديد أوقات 
الجدود( أو من المجتمع المحىلي باصطحاب األطفال من المدرسة. وينبغ 

اصطحابهم منها عند انتهاء اليوم   مختلفة لتوصيل الطالب إل المدرسة من قبل أهاليهم أو 

ي أي وقت محدد 
ة لألطفال ف   للفئات العمرية( بغية تقليص أي تجمعات كبتر

ً
 . الدراسي )وفقا

طة الصقة، وحواجز، ووسائل أخرى للمحافظة  • استخِدْم يافطات، وعالمات عىل األرض، وأرسر

ي الطوابتر حول المداخل
 . عىل مسافة متر واحد ف 

 . صص الرياضة البدنيةناقْش كيفية إدارة ح •

ي الهواء الطلق أو قم بتهوية الغرف إل أقىص حد ممكن •
 . انقْل الدروس إل مكان ف 

ة عند مغادرتهم مرافق المدرسة • ي جماعات كبتر
ب التجمع والتواصل ف 

ّ
 . شّجْع الطالب عىل تجن

 

 : أنشطة مطلوبة •

 وضع  •
ً
ام بالقواعد، قد يكون مفيدا قوائم ’افعل‘ و ’ال تفعل‘ بالتعاون  لتشجيع طالبك عىل االلتر 

ي للطالب إلقاء التحية عىل بعضهم البعض؛ وكيفية 
 حول كيف ينبغ 

ً
وا قائمة معا

ّ
معهم. أعد

احة الغداء )مع من سيجلسون ويلعبون  ترتيب المقاعد؛ وإجراءات التباعد االجتماعي أثناء استر

احات، وكيف يمكنهم تخصيص وقت للتواصل مع جمي  ي مراحل  أثناء االستر
ع أصدقائهم ف 

 .مختلفة من األسبوع( 
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 : الصحة ونظافة اليدين •

ي عليهم اتخاذها لحماية  
ثمة دور رئيسي للمعلمير  لضمان أن الطالب يفهمون االحتياطات التر

ل المعلم قدوة لهم داخل غرفة الصف19-أنفسهم واآلخرين من كوفيد
ّ
 .، ومن المهم أن يمث

طريقة سهلة وفّعالة وميسورة الكلفة لمكافحة انتشار الجراثيم والمحافظة عىل  إن غسل اليدين هو 
 .صحة الطالب والموظفير  

 : الخطوات الخمس لغسل اليدين •

 تبليل اليدين بمياه جارية مأمونة  .1

2.  
ً
 وضع كمية كافية من الصابون عىل اليدين المبللتير  لتغطيتهما تماما

ي ذلك ظهر ا —فرك جميع أسطح اليدين   .3
  —ليدين، وبير  األصابع، وتحت األظافر بما ف 

ثانية عىل األقل. ويمكنك تشجيع الطالب عىل إنشاد أغنية رسيعة عند هذه  20لمدة 

 مرحة 
ً
 .النقطة لجعل األمر عادة

 بمياه جارية  .4
ً
 شطف اليدين تماما

ي ُيستخدم مرة واحدة .5
 تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو منديل ورفر

ي حينها  إذا كانت إمكانية استخدام ال
ي المدرسة، ينبغ 

مغاسل أو المياه الجارية أو الصابون محدودة ف 
كتر  

 .بالمئة عىل األقل 60استخدام مطهر يدين يحتوي عىل كحول بتر

وسات  هل تعلم؟ ي قتل الجراثيم والفتر
طالما   —تتماثل فاعلية الماء البارد والماء الساخن ف 

 
ً
 صابونا

َ
 !استخدمت

ي  •
 
 : المدرسةارتداء الكمامات ف

د من معرفة الطالب بأوقات ارتداء  
ّ
ي مدرستك، عليك التأك

إذا كان ُيوىص بارتداء كمامات قماشية ف 

وأي سياسات ذات صلة تضعها المدرسة، من قبيل كيفية التخلص بأمان من الكمامات   الكمامات

ي الصفوف أو الساحات
 .المستعملة لتجنب خطر وجود كمامات ملوثة ف 
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م. ال يجب أن ُيحرم أي طفل  يجب بذل  
ّ
كل جهد ممكن لضمان أن استخدام الكمامات ال يعيق التعل

 .من الحصول عىل التعليم بسبب الكمامة أو افتقاره لكمامة بسبب نقص الموارد أو عدم توفر الكمامات

ر حينها بإمكانية خسارة هذا ال
ّ
طالب  إذا كان بير  طالبك طالب ذو إعاقة، من قبيل مشاكل سمعية، فك

م بسبب انخفاض مستوى الصوت الناجم عن ارتداء الكمامة، وعدم القدرة عىل قراءة 
ّ
لفرص التعل

. قْم بتكييف الكمامة إلتاحة قراءة الشفاه   ث بسبب التباعد االجتماعي
ّ
ات المتحد الشفاة أو معرفة تعبتر

 استخدام كمامة شفافة( أو استخدام واٍق شفاف للوجه كبديل عن الكمام
ً
 .ة القماشية)مثال

 

 : التنظيف والتطهتر  •

ي غرفة الصف
 .معلومات حول كيفية المحافظة عىل النظافة والتطهتر ف 

ي يكتر لمسها، من قبيل مقاعد الدرس، وأسطح  
التنظيف والتطهتر اليومي لألسطح واألشياء التر

، والصناب ، والهواتف، الطاوالت، ومقابض األبواب، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر، ومواد التعليم العمىلي تر

 .واأللعاب

. وإذا كانت األسطح أو األشياء متسخة  
ً
 ظاهرا

ً
التنظيف الفوري لألسطح واألشياء المتسخة اتساخا

بسوائل من الجسم أو دماء، استخِدم قفازات أو احتياطات معيارية أخرى لتجنب لمس السوائل. قم  

ف السطح وطّهره
ّ
 .بإزالة االتساخ، ثم نظ

 : مواد التنظيف ين يستخدمون نصائح للموظفير  الذ •

 من فهم جميع البطاقات اإلرشادية الملصقة عىل عبوات مواد التنظيف وفهم طريقة  •
ْ
تأكد

 . االستخدام المالئم واآلمن

ْم بالتعليمات الموجودة عىل البطاقات اإلرشادية  • ِ
 . التر 

. فم •  ما تتطلب منتجات التنظيف استخدام قفازات أو نظارات واقية للعينير 
ً
ا ، يجب كثتر

ً
ثال

 لحماية اليدين عند العمل مع محلول مبّيض
ً
 . ارتداء القفازات دائما
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ال تقْم بخلط المنظفات والمطهرات إال إذا أشارت البطاقة اإلرشادية إل أن ذلك ممكن وآمن،   •

فقد يؤدي دمج بعض المنتجات )من قبيل الكلور المبّيض ومنظفات األمونيا( إل إصابات 

ة أو   . الوفاة خطتر

•  
ً
ف لتنظيف األسطح، إذا كان مالئما

ّ
لي مخف

 . يمكن استخدام محلول مبّيض مت  

 كمطهر وأنه يحتوي عىل  •
ً
ج لمعرفة ما إذا كان المحلول المبّيض مصمما

َ
تفّحْص بطاقة الُمنت

كتر  
ج غتر منتٍه. قد تكون  0.5هيبوكلوريت الصوديوم بتر

َ
ق من أن تاري    خ صالحية الُمنت

ّ
حق

َ
%. ت

اليل المبّيضة، من قبيل تلك المخصصة لالستخدام اآلمن مع األقمشة الملونة أو بعض المح

 . المخصصة لتبييض األقمشة، غتر مالئمة للتطهتر 

•  
ً
 مالئما

ً
وس الكورونا عند تخفيفها تخفيفا لية فعالة ضد فتر  

 . تكون المحاليل المبّيضة المت 

عة لتطبيق التهوية المالئمة.  •
ّ
 بمزج المحاليل المبّيضة اتبْع تعليمات الجهة المصن

ً
وال تقْم أبدا

لية مع األمونيا أو أي منظفات أخرى  .المت  

 محلول التنظيف عىل األسطح لمدة دقيقة واحدة عىل األقل •
ْ
 .اترك

 

 : اإلجراءات الالزمة إذ ظهر مرض عىل أحد الطالب •
 

 19-تحديد أعراض كوفيد •

 هي الحىم، والسعال، 
ً
والتعب. وثمة أعرض أخرى من بينها ضيق التنفس، وألم  األعراض األكتر شيوعا

ي العضالت أو البدن، وصداع، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والتشّوش،  
ي الصدر، وألم ف 

أو ضغط ف 
ي البطن، وطفح جلدي

ء، وألم ف  ي
ي الحلق، واحتقان أو سيالن األنف، واإلسهال، والغثيان والقر

 .وألم ف 

 : يجب فعله إذا ظهرت أعراض المرض عىل أحد الطالباستعدادات المدرسة وما الذي  •

ي   •
ل أن تكون قرب المدخل( كغرفة انتظار لألطفال. وف 

ّ
ي المدرسة )ويفض

د منطقة معينة ف 
ّ
حد

ي أن تكون هذه الغرفة مزودة بتهوية جيدة. وإذا كان يوجد ممرض / 
، ينبغ  الوضع المثالي

ف ي المدرسة، فيوىص أن يكون هو الموظف المشر
عىل غرفة االنتظار. وإذا شعر   ممرضة ف 

 . الطالب بالمرض 

ي أحد والديه  19-و/أو ظهرت عليه أعراض كوفيد •
ي الغرفة المحددة حتر يأتر

، فيجب أن ينتظر ف 

ها وتعقيمها  /   . مقدم الرعاية الصطحابه. بعد ذلك يجب تنظيف الغرفة وتطهتر
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 الطالب المريض بكمامة طبية إذا توفرت  •
ْ
 . زّود

ي  •
ْر ف 
ّ
تنفيذ فحص يومي لحرارة الجسم، ومعرفة ما إذا كان أي طالب قد شعر بحرارة خالل فك

، ولجميع الموظفير  والطالب والزوار بغية   24الساعات ال   الماضية، وذلك عند دخول المبت 

 . تحديد أي شخص ُيحتمل بأنه مريض

ق من وضع إجراءات للفصل بير  الطالب والموظفير  المرىص  وبير  األصحا  •
ّ
ودون   –ء التحق

ووضع عملية إلبالغ الوالدين، واستشارة مزودي الرعاية الصحية /  —التسبب بالوصم 

 . السلطات الصحية حيثما أمكن

ة، حسب الوضع /  • قد يتطلب األمر إحالة الطالب / الموظف المريض إل مرفق صحي مبارسر

 . السياق، أو إرساله إل البيت

ل وا • ي إذا شعروا بمرضشّجْع جميع الطالب عىل مالزمة المت  
ام بالحجر الذاتر  . اللتر 

 إجراء فحص لحرارة الطالب •
ً
 إذا كان مطلوبا

ً
 . طّوْر أسلوب عمل موّحدا

•  
ً
 .أطِلْع الوالدين والطالب عىل اإلجراءات مسبقا

 عدة تقارير بشأن إصابة أطفال بمتالزمة التهاب األجهزة المتعددة، وقد تكون مرتبطة 
ْ
لقد ظهرت

 19-بكوفيد 
 
ي ضغط الدم، أو مشاكل هضمية حادة عند  . إذا الحظ

 ف 
ً
 أي طفح جلدي، أو ارتفاعا

َ
ت

الطالب، فقد يكون ذلك عالمة عىل اإلصابة بمتالزمة التهاب األجهزة المتعددة ويجب الحصول عىل  
 
ً
 .رعاية طبية فورا

 : 19الفحص الرسي    ع لكوفيد  •

ي تعميم أرسلته إل مدارس  علنت إدارة برنامج وخدمات الصحة المدرسية بالرعاية أ
الصحية األولية، ف 

 – 2022الدولة، عن عودة إلزام الفحص الشي    ع لكورونا للمدرسير  مع بداية العام الدراسي الجديد 
2023.   

وس كوفيد اتيجية الوطنية للتصدي لفتر
ي التعميم ، أنه تماشًيا مع قرار المجموعة االستر

 19-وجاء ف 
لضمان سالمة المجتمعات المدرسية والتأكد من خلو الكوادر المدرسية من بوزارة الصحة العامة 
وس كورونا كوفيد لي لكافة الكوادر المدرسية   فقد تقرر إلزامية إجراء الفحص الشي    ع  19 -فتر

المت  
. )الهيئة اإلدارية والتعليمية(   

ي المدارس ورياض األطفال سواء كانوا م 
حصنير  أو سبقت إصابتهم  وفق التعميم، فعىل كافة العاملير  ف 

وس كوفيد  ل كحد أقىص   19بفتر ي المت  
ساعة قبل بدء  48أن يقوموا بعمل الفحص الشي    ع لكورونا ف 

وذلك لمرة واحدة فقط وليس أسبوعيا، عىل أن يتم توقيع   أغسطس الجاري(  21الدوام المدرسي )قبل 
لتعهد أولياء األمور والمعلمير  عىل  . إجراء الفحص الشي    ع بالمت    
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