البقاء في المدرسة بأمان
من اجل مساعدة االطفال والشباب وعائالتهم على تبني السلوكيات االكثر صحة لبيئة اكثر
اماناً في المدرسة ,يُطلب من اولياء االمور قراءة اتفاقية المسؤولية المشتركة التالية والتوقيع عليها والتي تحتوي على
القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها.
يمنع من الطالب الذهاب إلى المدرسة في الحاالت التالية:
•

في حالة ما إذا كانوا الطالب على اتصال مع حاالت كورونا في  14يوما األخيرة او قد جائوا
من مناطق قد صنفتها المؤسسات الصحية بالخطيرة
•

في حال ان درجة حرارة الطالب أعلى منC 37.5

في حالة ظهور األعراض التالية :ح ّ
مى ,سعال ,صداع ,أعراض هضمية (قيء  -غثيان -
إسهال) أوجاع عامة ,صعوبة وضيف التنفس ,قشعريرة وفقدان حاسة الشم و التذوق

•

على اولياء االمور ان يتخذوا التدابير التالية في كل صباح:
•
•

فحص وجود أعراض الكوفيد 19-وقياس درجة حرارة الطالب

في حالة االتصال المباشر مع حالة مأكدة بالفيروس ,يجب على عائلة الطالب أن تتبع
التعليمات المخصصة بالحجر الصحي

في حال ان الطالب يعاني من ح ّ
مى أو إذا كان لديه أعراض الفيروس خالل األنشطة
المدرسية:
•
•

سيتم مراقبة الشاب وعزله في غرفة مناسبة وستتصل المدرسة بعائلته

على اولياء االمور ان تقوم بتبليغ المدرسة في حال قد تم تحديث رقم الهاتف
•

•

يتوجب على ولي امر الطالب ارجاعه إلى المنزل واالتصال بطبيب العائلة

سيتمكن الطالب من العودة إلى المدرسة فقط حال تم تقديم تقرير طبي كدليل للشفاء
التباعد االجتماعي واستخدام الكمامة:
•

•

االلتزام بمسافة االمان بين الطالب.

يجب على الطالب الذين تزيد اعمارهم عن  6سنوات (المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية)
أن يستخدموا الكمامة ويفضل أن تكون كمامة طبية ,وااللتزام بمسافة االمان بين الطالب
(مترا) و بين الطالب و المعلمين (مترين)
•

من الضروري أن يصلوا الطالب إلى المدرسة مرتديين الكمامة كل صباح
غسل األيدي واستخدام معقم اليدين:

•

المدرسة لديها الصابون ومعقم اليدين فعلى الطالب أن يغسلوا يديهم جيدا وفقا لالرشادات
المدرسة
القرطاسية:

•

يجب على كل طالب احضار القرطاسية الخاصة به .يمنع تبادل القرطاسية بين الطالب
دخول المدرسة:

•

يسمح الولياء االمور بدخول المدرسة في حالة الطوارئ فقط .بشكل عام ,عليهم استخدام
الهاتف أو البريد اإللكتروني لالتصال مع المدرسة راجين أن يتحققوا من الموقع االلكتروني
للمدرسة.

أخيرا ,ننصح اولياء االمور بتحميل تطبيق "إ ّموني" ()IMMUNI

