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أوال ً

مقدمة
َ
ــارس ُ -كــوف  )SARS-CoV-2( 2-وأصبــح أكثــر
الس ْ
لقــد أدرك المجتمــع خطــورة انتشــار فيــروس ّ
نموذجــا
ـإن المؤسســات التربويــة تش ـكِّل
ً
ً
انخراطــا فــي تطبيــق المعاييــر والتدابيــر ،وبالتالــي فـ ّ
ُيحتــذى بــه للحفــاظ علــى صحــة المجتمــع.
الصحــي الــذي ُيش ـكِّل مجموعــة مــن القواعــد والســلوكيات
هنــا ،كانــت فكــرة هــذا الدليــل
مــن ُ
ّ
وي ْنطلــق هــذا الدليــل مــن
ـل الظــروف االســتثنائية الصحيــة التــي يمـ ّـر بهــا لبنــان والعالــمَ .
فــي ظـ ّ
ـإن أهملنــا الصحــة ْانهــار هيــكل
وتربويــا
وفكريــا
صحيــا
اإلنســان كقيمــة ُمتكاملــة
ً
ً
ً
ً
واجتماعيــا ،فـ ْ

القِ َيــم.
التربوية بكل مكوناتها وتالمذتها واألهل.
يتوجه هذا الدليل إلى االسرة
ّ
ّ
ألن
ـب أو العلــوم
كل حــال،
ّ
التوجــه إلــى أصحــاب االختصــاص فــي الطـ ّ
ّ
الطبيــةّ ،
وليــس هدفــه ،فــي ّ
لبــي مقاصدهــم.
علميــا
منهجــا
هــؤالء يجــدون ضالّتهــم فــي مؤلّفــات تنتهــج
ً
ً
معم ًقــا ُي ّ
ّ
كيفيــة
التعليميــة واألهــل إلــى
المؤسســات
ســطة تُســهم فــي إرشــاد
ّ
ّ
ّ
إ ّنــه ،بالنتيجــة ،وثيقــة ُم َب ّ
َم ْنــع انتقــال الفيــروس وانتشــاره ،كمــا تُســهم فــي شــرح ُأســس اإلجــراءات التــي يجــب تطبيقهــا
انطالقــا مــن الهــدف
لتأميــن عــودة آمنــة إلــى المــدارس والثانويــات والجامعــات ،وذلــك
ً
ملمــح المواطــن الــذي ُنريــد.
ـرن للجميــع لبنــاء
األســمى :تأميــن تعليــم نوعــي مـ ٍ
َ
ـدودا فــي احترام الــذات واحترام اآلخــر ،إيما ًنا
ـهاما ولــو محـ
ً
كل حــال ،إسـ ً
وباإلمــكان اعتبــاره ،فــي ّ

ـكل مســؤولية .فالمجتمــع،
م ّنــا بقدســية الحيــاة ،ومــن ُ
هنــا يمكــن أن ننجــح فــي القيــام بأدوارنــا بـ ّ

مكوناتــه ،يتشــارك فــي المســؤولية ،إذ ان التدابيــر تبــدأ مــن المنــزل حيــث ينطلــق ال ّن ْقــل
ـكل
ِّ
بـ ّ
ً
وصــول
التعليميــة) إلــى مدخــل المؤسســة التعليميــة
المدرســي (أو «باصــات» المؤسســات
ّ
إلــى قاعــة التدريــس.
ـل الوعــي الجماعــي وااللتزام
إ ّنــه تعايــش مــع ظــروف غيــر طبيعيــة ،لك ّنــه ليــس مســتحيالً فــي ظـ ّ

اليد ْيــن
مقدمهــا غســل
بالقواعــد وتوفيــر ُمســتلزمات الحمايــة مــن انتشــار الفيــروس ،وفــي
َ
ّ
راقبــة.
والمتابعــة
التباعــد اإلجتماعــي
التجمــع والحفــاظ علــى
والتعقيــم ،وعــدم
والم َ
ُّ
ُ
ُ
ُ
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ثاني ًا

تمهيد
الم ِ
وإن اإلدارة
رشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي أســاس فــي هــذا المســار،
إن دور ُ
ّ
ّ

ّ
تفشــى مــرض كوفيــد )COVID-19( 19-للمــرة األولــى فــي مدينــة ووهــان الصينيــة فــي أوائــل

والســهر مــع األهــل علــى العنايــة بتطبيــق التوجيهــات
لمتابعــة تطبيــق اإلرشــادات
مدعــوة ُ
ّ
ّ

رســميا فــي  30كانــون
الصحــة العالميــة
منظمــة
شــهر كانــون األول عــام  .2019وقــد أعلنــت
ّ
ً
ّ

والمع ِّلميــن وأبنــاء
المتع ِّلميــن
حفاظــا علــى ســامة
الصحيــة والســلوكيات اإلجتماعيــة،
ً
ُ
ُ

ّ
عامــة تبعــث علــى القلــق
صح ّيــة
تفشــي الفيــروس ُيشــ ّكل حالــة طــوارئ
الثانــي  2020أن
ّ
ّ
ِ
الفاشــية إلــى جائحــة فــي  11آذار .2020
تحــول
الدولــي ،وأ ّكــدت
ّ

ولــم يكــن هــذا الدليــل ليــرى ال ّنــور ،لــوال إيمــان وحــدة التربيــة الصحيــة البيئية في جهاز اإلرشــاد

تــم تأكيــد أول حالــة عــدوى بكوفيــد 19-فــي لبنــان فــي  21شــباط  ،2020فــي أصعــب مرحلــة
ّ

المجتمــع.

ـل
كل عمـ ٍ
والتوجيــه والوحــدات اإلداريــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بـ ّ
ـأن التفانــي فــي ّ
عــام هــو العالمــة التــي علينــا االهتــداء بهــا الجتيــاز الطريــق الطويــل إلــى تحقيــق الواجبــات
خصوصــا ،لــوال المالحظــات
وتحمــل المســؤوليات علــى أكمــل وجــه .ولــم يكــن ليــرى ال ّنــور،
ً
ّ
العامــة ،ولــوال ســعي مشــكور وإرادة خ ِّيــرة صــدرا عــن منظمــة الصحــة
الق ِّيمــة لــوزارة الصحــة
ّ
العالميــة ومنظمــة اليونيســف والصليــب األحمــر اللبنانــي وبرنامــج االغذيــة العالمــي.
ألن الغايــة الكامنــة وراءه
كل راغـ ٍ
وممــا نلفــت النظــر إليــه أ ّنــه يــوزَّ ع ّ
ّ
ـب فــي اقتنائــه ّ
مجا ًنــا علــى ّ
أي عــبء مــن األعبــاء.
هــي تقديــم المعونــة
ّ
الصحيــة للمواطــن دون تحميلــه ّ

يعيشــها الوطــن علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي ،فباشــرت الحكومــة اللبنانيــة
ـد
بالتصــدي لفيــروس الســارس  -كــوف  2-وتنفيــذ خطــة االســتجابة ،وا ّتخــذت قــرارات حازمــة للحـ ّ
والتأهــب
العامــة
مــن تفشــي الوبــاء فــي المجتمــع اللبنانــي؛ وال تــزال تواصــل حالــة التعبئــة
ّ
ّ
ـد مــن انتشــاره .ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات
كل اإلجــراءات الالزمــة للحـ ّ
الحتــواء الفيــروس وا ّتخــاذ ّ

إغــاق دور الحضانــة والمــدارس والثانويــات والجامعــات فــي  29شــباط.2020.

ـم االســتعداد منــذ البدايــة ،وأطلقــت بالتعــاون مــع
كانــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى أتـ ّ
الصحــة العالميــة واليونيســف والصليــب األحمــر اللبنانــي حملــة
العامــة ومنظمــة
الصحــة
وزارة
ّ
ّ
ّ
الوبائيــة ،ال ســيما عــدوى كوفيــد،19-
الوقائيــة مــن األمــراض
وطنيــة للتوعيــة حــول اإلجــراءات
ّ
ّ
ّ

وزير التربية والتعليم العالي
طارق المجذوب

التعليميــة والمرشــدين الصحييــن البيئيين/المســؤولين
المؤسســات
ُو ّجهــت إلــى مديــري
ّ
ّ
الصحييــن فيهــا .كان الهــدف األساســي مــن هــذه الحملــة نشــر الوعــي وتصحيــح المفاهيــم
ّ
عــرف عنــه علميــ ًا بالســارس  -كــوف SARS-( 2-
الخاطئــة حــول فيــروس كورونــا المســتجد
والم ّ
ُ
التعليميــة مــن ا ّتخاذ اإلجــراءات الوقائية الالزمة لمواجهته
 ،)CoV-2وتمكيــن أفــراد المؤسســة
ّ
ـم تطويــر مــواد توعويــة (فيديــو ،ملصــق،
وحمايــة المتعلّميــن وكل العامليــن فيهــا .كذلــك تـ ّ
منشــور) لهــذا الغــرض .وقــد ســاهمت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،بالتنســيق مــع الجامعــة
متطوعــي طــاب كليــات
اللبنانيــة واللجنــة الدوليــة لطلبــة الطــب فــي لبنــان ( ،)LeMSICبتدريــب
ّ
ـدا للتطــوع والمشــاركة
العلــوم الطبيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة وفــي الجامعــات
الخاصــة ،تمهيـ ً
ّ
العامــة  ،وذلــك بالتعــاون مــع اليونيســف،
الصحــة
فــي تنفيــذ اإلجــراءات التــي ت ّتخذهــا وزارة
ّ
ّ
الصحــة العالميــة.
والصليــب األحمــر اللبنانــي ،ومنظمــة
ّ
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ثاني ًا

وف�يـ ض��وء اس�تـمرار انتش��ار فيـ�روس السـ�ارس  -كــوف  2-فــي لبنــان ،ومــع احتمــال حصــول

ويهدف هذا الدليل إلى:

العامــة ،تســعى وزارة التربيــة والتعليــم
ـك الحجــر وتخفيــف إجــراءات التعبئــة
موجــة ثانيــة بعــد فـ ّ
ّ
العالــي إلــى وضــع خطــة للعــودة اآلمنــة إلــى مقاعــد الدراســة لضمــان حــق المتعلّميــن فــي

التعليمية.
المؤسسات
 تحديد آلية العودة اآلمنة للمتعلّمين وجميع العاملين إلىّ
ّ

التعلــم.
واإلداريــة المرتبطــة بالمهــام والمســؤوليات لضمــان بيئــة
 تحديــد اإلجــراءات التنفيذيــةّ
إن تنفيــذ إجــراءات العــودة اآلمنــة تتطلّــب تضافــر جهــود الجميــع بــدءًا مــن الــوزارات المعنيــة
ّ

صح ّيــة وآمنــة.
تعليميــة
ّ

واإلداريــة والمتعلّمين/الطــاب واألهــل ،وتعتمــد علــى حمايــة
التعليميــة
ومــرورا بالهيئتيــن
ً
ّ
ّ
واإلداريــة وجميــع العامليــن ،مــن لحظــة انطالقهــم مــن
التعليميــة
المتعلّم/أفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ

وتجــدر االشــارة الــى أن هــذا الدليــل موجــه الــى جميــع المؤسســات التعليميــة ولكــن بعــض

الخطــة
التعليميــة ولحيــن العــودة إليهــا .إن
المؤسســة
منازلهــم ،خــال الــدوام اليومــي فــي
ّ
ّ
ّ

اإلجــراءات المحــددة تنــدرج ضمــن البرنامــج الوطنــي للصحــة المدرســية الــذي ينفــذه المرشــدون

صح ّيــة أساســية يجــب اعتمادهــا فــي أي ســيناريو تعليمــي يتــم
المقترحــة
ّ
مبنيــة علــى ركائــز ّ

الصحيــون الموجــودون فــي كل المــدارس والثانويــات الرســمية فــي لبنــان بمواكبــة وحــدة

التعليميــة باختيــار اآلليــة األنســب لتنفيــذ
المؤسســات
اختيــاره ،علــى أن تُتــرك الحريــة لمديــري
ّ
ّ

التربيــة الصحيــة البيئيــة فــي جهــاز االرشــاد والتوجيــه.

الخطــة بمــا يتماشــى مــع خصوصيتهــا وخصوصيــة البنــاء المدرســي ووضــع المتعلّميــن،
هــذه
ّ
التعليمية
ُطبق هــذه اإلجراءات علــى المراحل/الحلقــات
والنصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا .وت ّ
ّ
والخاصــة وتتضمــن:
ـمية
المؤسســات
كافــة فــي
ّ
التعليميــة الرسـ ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
ّ
وخالل العام الدراسي:
التعليمية
• مدخل المؤسسة
ّ
• القاعات الدراسية ،المكتبة،
المختبرات ،الممرات ،المالعب
• غرفة الصحة المدرسية
• الحانوت /الكافيتيريا
• المراحيض

اإلجراءات الوقائية في وسائل
والعامة خالل
النقل المدرسية
ّ
المرحلة التحضيرية وخالل العام
الدراسي.

اإلجراءات الوقائية في المنزل
والتنسيق المستمر بين األهل
التعليمية خالل
وإدارة المؤسسة
ّ
المرحلة التحضيرية وخالل العام
الدراسي:
• دور األهل في تعزيز السلوكيات
الصح ّية عند األطفال.
ّ
• دور األهل في تنفيذ إجراءات
الوقاية والتعقيم.
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 - 1ما هو مرض كوفيد 19 -؟

إن مــرض كوفيــد 19-هــو مــرض ُم ٍ
ســببه فيــروس
عــد ُي ّ
 ّالســارس  -كــوف  )SARS-CoV-2( -2ويمكــن انتقالــه مــن
شــخص إلــى آخــر.
 إن فيــروس الســارس-كوف 2-ال يــزال مجهــول المصــدرولكنــه ظهــر للمــرة األولــى فــي مدينــة «ووهــان»
الصينيــة فــي كانــون األول.2019 ،
الرســمي لمــرض كوفيــد )COVID-19( 19-يشــير
 االســمّ
إلــى »CO« :لكورونــا »VI« ،لفيــروس »D« ،يرمــز الــى
كلمــة مــرض ( »19« ، )Diseaseوهــي الســنة التــي ظهــر
فيهــا للمــرة األولــى.

١

٢
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 - 2ما هي عوارض مرض كوفيد19-؟

شــيوعا لمــرض كوفيــد 19-الحمــى واإلرهــاق والســعال الجــاف
• تشــمل العــوارض األكثــر
ً

رئويــا ،أو مــرض
التهابــا
ُســبب العــدوى
• فــي بعــض الحــاالت الحــادة أو
ً
ً
المتقدمــة ،قــد ت ّ
ّ

التنفــس.
والضيــق أو الصعوبــة فــي
ّ

االلتهــاب الرئــوي الحــاد وحتــى الوفــاة.

يومــا ،وهــي الفتــرة الزمنيــة بــدءًا مــن دخــول
تمتــد فتــرة الحضانــة مــن يوميــن إلــى 14
•
ً
ّ
الفيــروس الــى جســم اإلنســان وحتــى ظهــور العــوارض.

• قد تظهر العوارض وتتراوح بين خفيفة أو حادة وقد ال تظهر على اإلطالق.
مترافقــا
أيــا كان عمــره ،وفــي حــال ظهــور عــوارض الحمــى و/أو الســعال
ً
كل فــردً ،
• علــى ّ

التنفــس أو قصــر النفــس ،وألــم فــي الصــدر أو ضغــط فــي الصــدر ،أو
مــع صعوبــة فــي
ّ
فقــدان المقــدرة علــى الــكالم أو الحركــة ،المبــادرة بشــكل فــوري إلــى طلــب االستشــارة
العامــة علــى الرقــم الســاخن  01/594459واتبــاع
الطبيــة وذلــك عبــر االتصــال بــوزارة الصحــة
ّ
كل اإلرشــادات الصــادرة عنهــا.

• وقــد ُيعانــي بعــض المرضــى مــن اآلالم واألوجــاع ،أو احتقــان األنــف ،أو الرشــح ،أو ألــم
تغيــر فــي
الحلــق ،أو اإلســهال أو فقــدان حاســة الــذوق أو الشــم ،أو ظهــور طفــح جلــديأو ّ
تدريجيــا.
لــون أصابــع اليديــن أو القدميــن .وعــادةً مــا تكــون هــذه العــوارض خفيفــة وتــزداد
ً
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 - 3طريقة انتقال العدوى

ينتشر كوفيد 19-من شخص الى آخر من خالل
القطيرات الصغيرة (الرذاذ) التي تتناثر من أنف
ُ
أو فم الشخص المصاب بمرض كوفيد 19-عندما
يسعل أو يعطس أو يتكلم .ويمكن أن يلتقط
الشخص عدوى كوفيد 19-بطريقتين:
القطيــرات الصغيــرة (الــرذاذ) التــي تتناثــر مــن أنــف أو
 بشــكل ُمباشــر عــن طريــق استنشــاق ُفــم الشــخص المصــاب بمــرض كوفيــد 19-عندمــا يســعل أو يعطــس أو يتكلــم.
المحيطــة
 بشــكل غيــر ُمباشــر ،عندمــا تتســاقط هــذه ُالقطيــرات علــى األشــياء واألســطح ُ
بالشــخص المريــض خــال عمليــة الســعال أو العطــس .قــد يتعـ ّـرض حينهــا األشــخاص اآلخــرون
الملوثــة ثــم لمــس عيونهــم أو أنفهــم
للعــدوى عنــد لمســهم هــذه األشــياء أو األســطح ُ
أو فمهــم.

 - 4الفئات األكثر عرضة للمضاعفات
يتعـ ّـرض النــاس كافــة لخطــر اإلصابــة بمــرض كوفيــد 19-عبــر العــدوى بغــض النظــر عــن العمــر،
أمــا النــاس األكثــر عرضــة لتفاقــم
والجنســية ،والجنــس ،والعــرق ،واإلثنيــات المختلفــةّ ،
العــوارض فهــم:
عاما وما فوق
 من يبلغ 60ً
المزمنة ونقص المناعة:
المصابون باألمراض ُ
 ُالمعتدل إلى الشديد
المزمنة أو الربو ُ
• أمراض الرئة ُ
• أمراض القلب والضغط
• السكري
• السرطان
المفرطة
• البدانة ُ

مالحظة :
ـبيا وال تنتقــل عبــر مســافة طويلــة وســرعان مــا تســقط علــى األرض أو األســطح.
• إن هــذه القُ طيــرات ثقيلــة الــوزن نسـ ً
• يمكــن أن ينتقــل المــرض إلــى اآلخريــن مــن شــخص ُيعانــي مــن عــوارض خفيفــة جــد ًا وال يشــعر بالمــرض ،كمــا يمكــن أن
ينتقــل مــن األشــخاص الذيــن ال تظهــر عليهــم أي مــن العــوارض.

• الفشل الكلوي أو أمراض الكبد
• ضعف في جهاز المناعة بسبب عالج السرطان ،التدخين ،زرع نخاع العظام أو زرع
األعضاء ،أو فيروس نقص المناعة البشرية (اإليدز) للذين ال يتلقون العالج المناسب،
ُضعف المناعة.
واالستخدام
المطول للكورتيكوستيرويدات أو غيرها من األدوية التي ت ّ
ّ
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 - 5توافر العالج واللقاح

 - ٦كيف أحمي نفسي واآلخرين من العدوى؟

 -يتعافــى معظــم النــاس (نحــو  )%80مــن المــرض دونالحاجــة إلــى عــاج خــاص أو خدمــات

جيدا.
 تج ّنب لمس العيون ،األنف ،والفم قبل غسل اليدينً

استشــفائية.
ـتد العــوارضلــدى شــخص واحــد تقريبـ ًا مــن بيــن كل  5أشــخاصمصابين بمــرض كوفيد19-
 تشـ ّالمستشــفى.
فيعانــي مــن صعوبــة فــيالتنفس ،ويحتــاج إلى دخول ُ
 يحتــاج األشــخاص الذيــن ُيظهــرون مضاعفــات شــديدة إلــى العنايــة لمعالجــة العــوارض ،غيــرأن غالبيــة المرضــى يشــفون عندمــا يحصلــون علــى الدعــم والعنايــة الالزمــة.
ّ

X

X

X

 الحرص على غسل اليدين بانتظام:األقل .
لمدة  20-30ثانية على
 من خالل فركهما بالصابون والمياه الجاريةّ
ّ

• ال يوجد حال ًّيا لقاح معتمد أو دواء

توفــر الميــاه والصابــون ،وإذا لــم تكــن األيــدي م ّتســخة بشــكل واضــح ،يجــب
 فــي حــال عــدمّ

مخصص لعالج المرض الفيروسي
ّ

بمعقــم كحولــي (تبلــغ نســبة الكحــول فيــه  %60علــى األقــل) لمــدة
تنظيــف اليديــن بفركهمــا
ّ

كوفيد 19-أو للوقاية من اإلصابة به.

تتــراوح بيــن  20و 30ثانيــة.

علما بأن األبحاث والتجارب السريرية
ً
جارية ،وقد يصبح توفر اللقاح والعالج
ممك ًنا في المستقبل.
المضادات الحيوية غير
• إن أدوية ُ
ُمجدية في عالج مرض كوفيد 19-ألن
الفيروس ال يتأثر بأدوية المضادات
المخصصة لعالج األمراض ذات
الحيوية
ّ
المضادات
المنشأ البكتيري ،ولكن هذه ُ
تُستخدم لعالج االلتهابات الناتجة عن
نشاط البكتيريا والفطريات خالل اإلصابة
بالمرض.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم األول :معلومات عامة عن مرض كوفيد19-

٩

١٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

تتضمن:
 ممارسة آداب العطس والسعال والتيّ

 -عــدم مشــاركة األغــراض الشــخصية وأدوات المطبخ/الطعــام بمختلــف أنواعهــا مــع

فــورا منــه
• تغطيــة الفــم واألنــف عنــد العطــس أو الســعال بمنديــل ورقــي والتخلــص
ً

اآلخريــن ( قنانــي الميــاه ،األكــواب ،أدوات تنــاول الطعــام ،المناشــف ،وغيرهــا مــن األدوات)

فــي ســلة نفايــات مغلقــة ،أو اســتخدام ثنيــة كــوع الســاعد ،ومــن ثــم غســل اليديــن بالمــاء
والصابــون أو فركهمــا باســتخدام الســائل الكحولــي.
• تج ّنب البصق على األرض أو األسطح األخرى.

 اعتماد التباعد االجتماعي اآلمن:• الحفاظ على مسافة آمنة بين
األشخاص ما بين متر ونصف ومترين.

 -تج ّنب لمس األشياء

 -وضع الكمامة بشكل

واألسطح في األماكن

سليم للتقليل من

العامة والمحالت.

التعرض للعدوى
نسبة
ّ
بالفيروس عند الخروج

كتظة.
الم ّ
• تج ّنب األماكن ُ

من المنزل.

• تج ّنب اللقاءات االجتماعية.

 البقــاء فــي المنــزل عنــد ظهــور عــوارض طفيفــة كالســعال الخفيــف وألــم الــرأس والحمــى -تج ّنب المصافحة باليد أو العناق أو

نهائيــا.
والتقيــد بالعــزل الذاتــي لحيــن زوال هــذه العــوارض
الخفيفــة،
ً
ّ

التقبيل كوسيلة إللقاء التحية ،واالكتفاء
بإلقاء التحية عن بعد من خالل توجيهها إلى
اآلخرين عبر انحناء الرأس أو تلويح اليد من
بعيد أو رفع اليد ووضعها على الصدر.

التنفــس أو ضيــق فــي
بحمــى و/أو ســعال يترافــق مــع صعوبــة فــي
 عنــد االحســاسّ
ّ
النفــس ،ألــم أو ضغــط فــي الصــدر أو فقــدان القــدرة علــى التكلــم أو الحركــة ،يجــب:
التعليمية
• البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى المؤسسة
ّ
العامــة علــى
فــورا مــع طبابــة القضــاء باإلضافــة إلــى االتصــال بــوزارة الصحــة
• التواصــل
ً
ّ
الخــط الســاخن  01/594459وا ّتبــاع التوجيهــات الصــادرة عنهــا.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

١١

القسم األول :معلومات عامة عن مرض كوفيد19-

ـم االحتــكاك بطريقــة غيــر محميــة
ـدم الرعايــة
• إعــام الطبيــب أو مقـ ّ
الصح ّيــة إذا ســبق وتـ ّ
ّ
مــع شــخص ُيحتمــل أنــه مصــاب بكوفيــد 19-أو ُمصــاب بشــكل مؤ ّكــد.
الطبيــة أو المصنوعــة مــن القمــاش لتج ّنــب خطــر نقــل الفيــروس إلــى
الكمامــة
• ارتــداء
ّ
ّ
اآلخريــن ،والحفــاظ علــى مســافة اجتماعيــة آمنــة ،وممارســة آداب العطــس والســعال
الم ّتبــع.
ونظافــة اليديــن بالشــكل الصحيــح ُ
المحدثــة حــول كوفيــد 19-مــن المصــادر الموثوقــة كــوزارة
• اإلطــاع علــى المعلومــات
ّ
العامــة ()www.moph.gov.lb
الصحــة
ّ

ومنظمــة الصحــة العالميــة واليونســيف و
،
ّ

منصــة المفاهيــم المغلوطــة فــي وزارة اإلعــام اللبنانيــة
ّ
()https://corona.ministryinfo.gov.lb/info/corona-fact-check

الخط الساخن
لوزارة الصحة العامة

01/594459

توجيهات خاصة بسالمة األطفال:
المســتخدم فــي تنظيــف اليديــن تحــت
• يجــب منــع األطفــال مــن شــرب الســائل الكحولــي ُ
ـامة.
أي ظــرف مــن الظــروف ،ألنــه مــادة سـ ّ

بعيدا عن متناول األطفال.
والمعقمات
• يجب حفظ جميع المنظفات
ّ
ً
معقــم اليديــن الكحولــي ومراقبتهــم
• يجــب تدريــب األطفــال علــى كيفيــة اســتخدام
ّ
ومتابعتهــم أثنــاء اســتخدامه.
• يجب تدريب األطفال على كيفية تطبيق اإلرشادات الوقائية.
مالحظة:
التعليمية
للمؤسسات
للمزيد من التفاصيل حول طرق الوقاية من العدوى ،االطالع على الدليل الصحي
ّ
ّ
حول اإلجراءات الوقائية لمنع إنتقال وإنتشار فيروس السارس  -كوف  )SARS-CoV-2) -2-المسبب لعدوى
كوفيد.19-
الجزء الثاني :معلومات تثقيفية وتوعوية حول الوقاية الشخصية والمجتمعية.

١٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

السيناريوهات المحتملة ثالثة:
حضوريا  ،التعلّم المدمج أو
التعلم الكلّي
ً
التعلّم الكلّي عن ُبعد.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثاني :السيناريوهات المحتملة في إطار إعادة
التعليمية للعام الدراسي 2021/2020
المؤسسات
فتح
ّ
ّ
خالل جائحة كوفيد19-

١٣

١٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

فــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد ،19-تتعــدد الســيناريوهات المحتملــة لضمــان العــودة

التعليميــة والصفــوف والتــي
ـم ا ّتبــاع آليــة جدولــة التوافد/المغــادرة بحســب الحلقــات
ّ
يتـ ّ

المؤسســات
اآلمنــة للمتعلميــن وللهيئتيــن التعليميــة واإلداريــة وجميــع العامليــن إلــى
ّ

ســتصدر آليتهــا عــن المراجــع المختصــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،ونذكــر علــى

وأهمهــا التباعــد االجتماعــي والنظافــة
تخطيهــا،
التعليميــة ،ولكــن هنــاك ثوابــت يجــب عــدم ّ
ّ

ســبيل المثــال ال الحصــر الجدولــة اآلتيــة التــي يمكــن أن تكــون أحــد الخيــارات المطروحــة:

ـخصية والســلوكيات الصحيــة والصحيحــة الواجــب تطبيقهــا فــي جميــع الســيناريوهات
الشـ
ّ
المحتملــة والتــي ســيتم تفصيلهــا فــي ســياق هــذا الدليــل.
ســتصدر عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي تعاميــم وقــرارات تحــدد الســيناريوهات
المعتمــدة لــكل مرحلــة تعليميــة ولكــن ســنعرض اآلن بعــض األفــكار العامــة.
الســيناريوهات المحتملــة الثالثــة هــي  :التعلّــم الكلّــي حضوريــاً ،التعلّــم المدمــج أو
التع ّلــم الك ّلــي عــن ُبعــد .وقــد ُيضــاف ســيناريو يقضــي بــأن نبــدأ العــام الدراســي عــن بعــد
ومــن ثــم نلجــأ الــى التعلــم المدمــج عندمــا تســمح األوضــاع الصحيــة بذلــك.
حضوري ًا
السيناريو األول :التعلّم الكلّي
ّ
الحضوري مع تعزيز
التعليمية واعتماد التعلّم
المؤسسات
إعادة فتح أبواب
ّ
ّ
ّ
الصح ّية واإلجراءات الوقائية الضرورية.
البروتوكوالت
ّ
السيناريو الثاني :التعلّم المدمج
أي مزيــج مــن التعلّــم الحضــوري
تطبيــق نمــاذج التعلّــم المدمــج ّ Blended learning
حضوريــا بــدوام
والتعلّــم عــن ُبعــد .يقــوم هــذا الســيناريو علــى مبــدأ عــودة المتعلميــن
ً
جزئــي إلــى مقاعــد الدراســة ،علــى أن ُيســتكمل ،بالتــوازي ،التع ّلــم عــن بعــد لضمــان تعليــم
كل الكفايــات الالزمــة .هــذا الســيناريو يضمــن تطبيــق التباعــد اإلجتماعــي فــي المؤسســات
التعليميــة وبالتالــي التخفيــف مــن وطــأة االكتظــاظ واالحتــكاك بيــن المتعلميــن ،عــن طريــق
تقليــص القــدرة اإلســتيعابية لعــدد المتعلميــن فــي المؤسســة التعليميــة إلــى النصــف ( أو
أي نســبة تحددهــا المراجــع المختصــة)

بالتــوازي مــع جدولــة توافد/مغــادرة المتعلّميــن بحســب الحلقات التعليميــة لمنع االكتظاظ
ممراتهــاُ ،يصــار إلــى تحديــد دوام جزئــي لــكل
والتجمعــات علــى مداخــل المؤسســة وفــي
ّ
حضوريــا نصــف عــدد إجمالــي المتعلميــن فــي المؤسســة (أو
حلقــة تعليميــة بحيــث يتعلــم
ً
أي نســبة تحددهــا المراجــع المختصــة) وفــق الخيــارات المحتملــة أدنــاه:
حضوريا لكل مجموعــة من المتعلّمين لمدة
الخيــار  :1مــداورة الحضــور بشــكل يضمــن التعلم
ً
حضوريــا فــي األســبوع األول،
أســبوع متواصــل ،علــى أن تبــدأ المجموعــة األولــى بالتعلــم
ً
ومــن ثــم تبــدأ المجموعــة الثانيــة بالتعلــم حضوريـ ًا فــي األســبوع الــذي يليــه ،وتســتكمل كل
مجموعــة مــن المتعلميــن أثنــاء تواجــد أفرادهــا فــي المنــزل التعلــم عــن ُبعــد لمــدة أســبوع.
ـهل عمــل فريــق الترصــد الوبائــي
(بنــاءً علــى توصيــات وزارة الصحــة العامــة ،هــذا الخيــار يسـ ّ
أيــة حالــة ايجابيــة).
فــي تحديــد المخالطيــن والفحــوص وآليــة الحجــر فــي حــال تــم تشــخيص ّ
معين من األيام على سبيل المثال:
الخيار  :2دوام حضوري في عدد
ّ
• ثالثــة أيــام متتاليــة مــن األســبوع للنصــف األول مــن المتعلميــن ،ويحضــر النصــف اآلخــر إلــى
المؤسســة التعليميــة فــي اليوميــن الالحقيــن ثــم تُقلــب األدوار فــي األســبوع التالــي.
• دوام متقطــع لثالثــة أيــام (مثــاً :االثنيــن واالربعــاء والجمعــة أو الســبت (بحســب أيــام
التعطيــل) لمجموعــة أولــى والثالثــاء والخميــس لمجموعــة ثانيــة).
• مــن الممكــن جعــل الــدوام الحضــوري يوميــن ونصــف للمجموعــة االولــى ويوميــن ونصــف
للمجموعــة الثانيــة ،أو يوميــن حضــوري لــكل مجموعــة وثالثــة أيــام عــن بعــد.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثاني :السيناريوهات المحتملة في إطار إعادة
التعليمية للعام الدراسي 2021/2020
المؤسسات
فتح
ّ
ّ
خالل جائحة كوفيد19-

الخيــار  :3تقســيم الــدوام فــي اليــوم ذاتــه بحســب الحلقــات أو المجموعــات علــى قاعــدة
طبــق ذلــك فقــط فــي المــدارس والثانويــات التــي
دوامين/قبــل الظهــر وبعــد الظهــرُ ،
وي ّ
ليــس لديهــا دوام بعــد الظهــر للمتعلميــن غيــر اللبنانييــن أو تقســيم الــدوام لمــدة 3
ســاعات يوميــ ًا للمجموعــة األولــى و 3ســاعات للمجموعــة األخــرى.
الخيــار  :4وقــد ُيعتمــد فــي بعــض الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي تقســيم
المتعلميــن لمجموعتيــن ،األولــى تحضــر الشــهر األول (أو الفصــل األول) فــي حيــن يكــون
التعلــم للمجموعــة الثانيــة عــن بعــد .فــي الشــهر الثانــي (أو الفصــل الثانــي) تحضــر
المجموعــة الثانيــة فــي حيــن يكــون التعلــم للمجموعــة األولــى عــن بعــد.
يجــب تقســيم أعــداد المتعلميــن فــي الشــعبة الواحــدة إلــى مجموعتيــن علــى األقــل
بحســب القــدرة االســتيعابية لــكل صــف بحيــث يتــم احتــرام مســافة المتــر والنصــف بيــن
متعلــم وآخــر .يحضــر جميــع المتعلميــن فــي هــذه الشــعبة إلــى المؤسســة التعليميــة فــي
األيــام المقــررة والمحــددة للحلقــة المعنيــة ،ولكــن كل مجموعــة فــي صـ ٍ
ـف علــى حــدة ،أو
حضوريــا بينمــا المجموعــة األخــرى
تقســم الشــعبة الــى مجموعتيــن تحضــر كل مجموعــة
ًّ
تتابــع عــن بعــد .يوصــى بوضــع طــاوالت دراســية ملتصقــة بالحائطيــن علــى جوانــب الصــف
والحائــط الخلفــي بهــدف االســتفادة أكثــر مــن مســاحة الصــف المتوفــرة ،علــى أن يتــم األخــذ
بعيــن االعتبــار المســاحة بيــن طــاوالت الدراســة فــي الصــف األمامــي واللــوح ،بهــدف ضمــان
التباعــد اإلجتماعــي.
السيناريو الثالث :التعلّم الكلّي عن ُبعد.

١٥

١٦

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثاني :السيناريوهات المحتملة في إطار إعادة
التعليمية للعام الدراسي 2021/2020
المؤسسات
فتح
ّ
ّ
خالل جائحة كوفيد19-
سيناريوهات محتملة في إطار إعادة فتح المؤسسات التعليمية

١٧

١٨

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

مالحظة:
ـدد ًا
مــن المحتمــل أن تفتــح المؤسســات التعليميــة لفتــرة مــن الوقــت ،ثــم يصــدر قــرار بإغالقهــا مجـ ّ
العامــة ومنظمــة الصحــة العالميــة؛
وفــق المعطيــات العلميــة والصحيــة وتوصيــات وزارة الصحــة
ّ
يتوجــب علــى إدارات المؤسســات التعليميــة وجميــع أفرادهــا االســتعداد والجهوزيــة
لــذا فإ ّنــه
ّ
والتكيــف مــع المســتجدات الســتكمال التعلّــم عــن بعــد بشــكل طــارىء ،وضمــان حــق كل طفــل
ّ
بالتعلّــم ،وذلــك باعتمــاد كل الوســائل المتاحــة والمعتمــدة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم

حضوري ًا
التعلم الكلي
ّ
مع التشديد على احترام المعايير
الوقائية واإلستعداد مع المستجدات
الطارئة واعتماد التعلم عن بعد إذا
لزم األمر.

التعلم المدمج

+

العالــي.

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد١٩-
والتعليمية وجميع العاملين
اإلدارية
عامة للهيئتين
ّ
ّ
 - 1توجيهات ّ
التعليمية
في نطاق المؤسسة
ّ
تحمــل المســؤولية الفرديــة وااللتــزام لناحيــة تطبيق جميع اإلجــراءات الوقائية ،والتعاون،
ُّ
واالتحــاد والتنســيق مع جميــع المعنيين.
االطــاع علــى تفاصيــل التعاميــم والقــرارات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
 ّوالعمــل بمضمونهــا .ولمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن زيارة الموقــع االلكتروني لــوزارة التربية
والتعليــم العالــي علــى الرابــط التالــي:

التعلّم الكلّي عن بعد.

اإلطالع على كافة التعاميم الواردة في المالحق.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد1٩-

١٩

٢٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 -البقــاء فــي المنــزل فــي حــال التخالط/اإلحتــكاك بأيــة حالــة مصابــة بعــدوى كوفيــد 19-أو

التعليميــة وفــي غرفــة اســتراحة االســاتذة
 احتــرام التباعــد االجتماعــي داخــل المؤسســةّ

يومــا مــن تاريــخ آخــر احتــكاك ،مــع اعتمــاد إجــراءات العــزل
مشــتبه بإصابتهــا وذلــك لمــدة 14
ً

ـد مــن المكــوث فيهــا بقــدر االمــكان.
والحـ ّ

العامــة
المنزلــي الصــادرة عــن وزارة الصحــة
ّ

 ،وإبالغهــا فــور ًا علـ�ى الخـ�ط السـ�اخن

التعليميــة
 01/594459ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي عبــر اإلتصــال بــإدارة المؤسســة
ّ

 -إلغاء كل االنشطة التي تتطلب التجمع واالكتظاظ ال سيما االنشطة الرياضية والبدنية.

الصح ّيــة
التــي بدورهــا تعلــم وزارة التربيــة عبــر االتصــال علــى الخــط الســاخن لوحــدة التربيــة
ّ
البيئيــة فــي جهــاز االرشــاد والتوجيــه  .01/772186يمكــن للمتعلّــم أو العامــل ،والــذي ال

 -العمــل علــى تجنــب الوصمــة االجتماعيــة الســيما الوصمــة الناتجــة عــن إصابــة بفيــروس

يومــا بعــد آخــر
التعليميــة بعــد مــرور 14
تظهــر عليــه أيــة عــوارض ،أن يعــود إلــى المؤسســة
ً
ّ

الســارس-كوف 2-وحـ ّ
جميعــا معرضــون لإلصابــة بأيــة أمراض
ـث المتعلّميــن علــى ذلــك ،إذ أننــا
ً

احتــكاك مــع الشــخص المصــاب بعــدوى كوفيــد .19-وفــي حــال كان المتعلّم/العامــل يعيــش

جميعــا إظهــار اللطــف والتعاطــف
معديــة ومنهــا عــدوى كوفيــد ،19-فيقــع علــى عاتقنــا
ً

فــي المــكان نفســه مــع الشــخص المصــاب ،يمكنــه العــودة إلــى المؤسســة بعــد مــرور 14

والدعــم مــع األفــراد المصابيــن ،ومشــاركة الحقائــق والمعلومــات مــن مصــادر موثوقــة.

يومــا مــن تاريــخ الشــفاء التــام للشــخص المصــاب والــذي توقــف عــن إظهــار أي عــارض ،علــى
ً
أن يتــم اإلســتحصال علــى تقريــر طبــي مــن الجهــات المعنيــة يثبــت ذلــك.

الصح ّيــة الســليمة والوقائيــة المذكــورة أعــاه وحــث المتعلّميــن علــى
 اعتمــاد الســلوكياتّ
التقيــد بهــا.

 االلتــزام بــدوام العمــل وبجميــع القــرارات والتعاميــم الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــمالعالــي والتــي تــم إبالغه/هــا بهــا.

 إلتــزام المنــزل عنــد ظهــور أيــة عــوارض مرضيــة شــبيهة بعــوارض عــدوى كوفيــد 19-مثــلالصح ّيــة المبكــرة.
الســعال ،أو الحمــى ،أو الصــداع ،أو وجــع فــي الحلــق والتمــاس الرعايــة
ّ

التعليميــة لجميــع
 تســهيل مهمــة المكلــف بأخــذ الحــرارة صباح ـ ًا عنــد مدخــل المؤسســةّ
اإلداريــة والتعلميــة ،العامليــن والمســتخدمين،
الموظفيــن (مديــر المؤسســة والهيئتيــن
ّ
المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي)  ،حيــث يتــم اعفــاء مــن يظهــر لديــه ارتفــاع فــي
الحــرارة فــوق  37.5درجــة و/أو ظهــور أي مــن العــوارض المرضيــة (ســعال وعطــس ،ضیــق
أو صعوبــة فــي التنفــس ،الــخ) مــن الدخــول الــى المؤسســة حتــى شــفائه التــام.
اإلداريــة والتعليميــة والعامليــن بحســب برنامــج
 إلزاميــة الحضــور لجميــع أفــراد الهيئتيــنّ
التعليميــة فــور فتــح أبوابهــا صباحــ ًا وقبــل وصــول المتعلّميــن
عملهــم إلــى المؤسســة
ّ
للتحضيــر الســتقبالهم وفــق اآلليــة المقــررة لضمــان عــودة آمنــة للمتعلّميــن.

االطالع على تعاريف المخالطين المقربين في الجزء الثاني من هذا الدليل.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد1٩-

 - 2اإلجراءات الوقائية في حال ظهور أية عوارض مرضية على أحد
التعليمية
المتعلّمين أو العاملين خالل الدوام في المؤسسة
ّ
في حال ظهور أية عوارض مرضية تشبه عوارض عدوى كوفيد 19-أو ارتفاع في درجة
يتم اآلتي:
الحرارة ألي من الموظفين أو المتعلّمين ينبغي أن ّ
 عزل الشخص المعني في غرفة الصحة وتزويده بكمامة طبية. إبالغ إدارة المؤسسة فوراً. التواصل مع أولياء أمر المتعلّمين.العامة على الخط الساخن  01/594459ووزارة التربية
 التواصل مع وزارة الصحةّ
الصح ّية البيئية في جهاز اإلرشاد
والتعليم العالي على الخط الساخن لوحدة التربية
ّ

٢١

٢٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

واجــراء الفحــوص وآليــة الحجــر ولتأميــن الخــروج اآلمــن للجميــع مــن المؤسســة .كمــا تقــوم
إدارة المؤسســة باالتصــال بأهــل جميــع المتعلّميــن او بإرســال رســالة خطيــة للطلــب منهــم
يومــا للتأكــد مــن عــدم ظهــور أي مــن العــوارض و نذكــر منهــا:
مراقبــة أوالدهــم لمــدة 14
ً
الحمــى ،الســعال ،ضيــق النفــس وصعوبــات فــي التنفــس ،الــخ...
التعليميــة بنــاءً علــى قــرار وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي أو رئيــس
 -2تُقفــل المؤسســة
ّ
يخــص الجامعــة اللبنانيــة) أو رؤســاء الجامعــات الخاصــة ليتــم
الجامعــة اللبنانيــة (بمــا
ّ
تنظيفهــا وتعقيمهــا وفــق المعاييــر المعتمــدة.
ُ -3يطلــب مــن جميــع المدرســين واألســاتذة مراقبــة المتعلّميــن فــي صفوفهــم عنــد
اســتئناف الــدروس للتأكــد مــن عــدم ظهــور أي مــن العــوارض المذكــورة أعــاه.

والتوجيه .01/772186
العامة.
التقيد بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة
ّ
ّ

 - 3اإلجراءات الوقائية في حال تأكيد حالة إصابة بفيروس
التعليمية
السارس  -كوف  2-ضمن نطاق المؤسسة
ّ
 االتصــال فــور ًا بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى الخــط الســاخن لوحــدة التربيــةالصح ّيــة البيئيــة فــي جهــاز االرشــاد والتوجيــه  01/772186واالتصــال بالمشــرف الصحــي
ّ
الرســمية).
البيئــي (فــي المــدارس والثانويــات
ّ
العامــة علــى الخــط الســاخن  01/594459وبمركــز طبابــة
فــورا بــوزارة الصحــة
 االتصــالً
ّ

01/594459

01/772186

القضــاء الــذي تقــع المؤسســة التربویــة ضمــن نطاقــه الجغرافــي.
التقيــد بالتوجيهــات الصــادرة عــن الوزارتيــن لضمــان ســامة المجتمــع فــي المؤسســة
ّ
التعليميــة وفــق التالــي:
ّ
 -1عنــد تأكيــد حالــة إصابــة بعــدوى كوفيــد 19-بيــن المتعلّميــن أو العامليــن ،يقــوم طاقــم
العامــة بإجــراء الــازم لناحيــة تحديــد المخالطيــن
الترصــد الوبائــي التابــع لــوزارة الصحــة
ّ
ّ

مالحظة:
اليعود المتعلم/الموظف الذي تم تأكيد إصابته بعدوى كوفيد 19-إال عند الشفاء التام مع إلزامية
االستحصال على تقرير طبي يفيد ذلك.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-
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تُطبق اإلجراءات الوقائية المذكورة أدناه في السيناريو رقم  1ورقم .2

التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ

التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ

أوال :اإلجراءات اإلدارية خالل المرحلة التحضيرية
ً

نهايتــه ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة ومنــع االكتظــاظ .ويوصــى بتج ّنــب قــدوم أي فــرد مــن عائلــة المتع ّلــم

والتعليميــة والمرشــد الصحي/المســؤول
اإلداريــة
 تنفيــذ اجتماعــات تحضيريــة لجميــع افــراد الهيئتيــنّ
ّ
الصحــي وعاملــي النظافــة قبــل اســبوعين علــى االقــل مــن بــدء العــام الدراســي ،لتحديــد آليــة العمــل لتنفيــذ
االجــراءات الــواردة ادنــاه:
التعليمية.
• توزيع المهام واالدوار وبرنامج العمل لكل الموظفين داخل المؤسسة
ّ

• اإللتزام بما يصدر عن المصادر المختصة بما يخص تعليق تنفيذ النشاطات الرياضية /التربية البدنية.
• فــي حــال تقــرر المضــي قدمـ ًا بمزاولــة االنشــطة البدنية/الرياضيــة فــي المؤسســة ،بنــاءً علــى التوجيهــات
ـروطا باعتمــاد المعاييــر التاليــة:
التــي تصــدر بهــذا الخصــوص عــن المرجــع المختــص ،فيكــون ذلــك مشـ ً
أن تنفــذ فــي المالعــب الخارجيــة فقــط دون ســواها ،واعتمــاد مســافة آمنــة متريــن ونصــف بيــن ولــد وآخــر ألنــه
خــال النشــاط الرياضــي لــن يتــم وضــع الكمامــات لــاوالد ألســباب صحيــة.
• جدولة توافد/مغادرة المتعلّمين والموظفين.
• التحضير الميداني.
 المشاركة في اللقاءات التي ستنفذها وزارة التربية والتعليم العالي مع الشركاء المعنيين.ٍ
والتعليميــة لتنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة المحــددة
اإلداريــة
كاف مــن موظفــي الهيئتيــن
• وجــوب تكليــف عــدد
ّ
ّ
آليــة التوافــد والخــروج (عنــد مداخــل المؤسســة ،الممــرات ،الــخ) بالتعــاون مــع
فــي هــذا الدليــل وتنظيــم ّ
المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي.

تنقل بين المبنى المدرسي والخارج ،وفق اآللية التالية:
• تحديد خطة ّ
التــدرج فــي بــدء اليــوم الدراســي وإنهائــه ،بحيــث يوصــى بجدولــة توافد/مغــادرة المتعلّميــن بحســب
ّ
ـد مــن االختــاط ومنــع االكتظــاظ والتجمعــات علــى مداخــل المؤسســة ،فــي الممــرات/
الحلقــات
التعليميــة للحـ ّ
ّ

الســالم وداخــل المالعــب ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة (متــر ونصــف) بيــن شــخص وآخــر ،وتوجيــه المتعلّميــن
لاللتحــاق بصفوفهــم فــور االنتهــاء مــن أخــذ الحــرارة وتعقيــم اليديــن ،علــى أن يقــوم النظــار فــي كل مــن
الطوابــق بالتأكــد مــن دخــول المتعلّميــن مباشــرةً إلــى صفوفهــم حيــث ينتظرهــم أســتاذ/مدرس الحصــة.
توفــرت) لتوافــد المتعلّميــن والعامليــن فــي
التعليميــة (فــي حــال
• اعتمــاد جميــع مداخــل المؤسســة
ّ
ّ

المؤسســة ودخولهــم اليهــا ،كمــا تعتمــد جميــع هــذه المداخــل لخروجهــم فــي آخــر الــدوام.

• تنظيــم توافــد أوليــاء أمــر المتعلّميــن الصغــار (متعلّمــي الصــف الثامــن مــن التّعليــم األساســي ومــا دون)
والمتعلّميــن ذوي االحتياجــات الخاصــة عنــد مداخــل المؤسســة إن كان فــي بدايــة اليــوم الدراســي أو فــي

ألنهــم مــن الفئــة األكثــر عرضــة
التعليميــة الصطحابــه
عامــا ومــا فــوق إلــى المؤسســة
يبلــغ مــن العمــر ســتين
ّ
ً
ّ

لمضاعفــات المــرض إذا كان ذلــك ممكن ـاً.

التعليميــة (إن أمكــن) آليــة تضمــن بقــاء أوليــاء األمــور فــي الســيارات عنــد
كمــا يمكــن أن تحــدد المؤسســة
ّ
وقــت مغــادرة المتعلّميــن وخروجهــم الــى ســيارات األهــل بطريقــة آمنــة عندمــا تتوفــر كل شــروط الســامة

المروريــة ،علــى أن يتــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار الفئــة العمريــة للمتعلّميــن.
وتُتــرك الحريــة إلدارة كل مؤسســة تعليميــة فــي اختيــار اآلليــة األنســب لجدولــة مواعيــد التوافد/المغــادرة
والتــي تتوافــق مــع خصوصيــة البنــاء وأعــداد عناصرهــا البشــرية ووفــق حاجــات المتعلّميــن آخذيــن بعيــن
االعتبــار التوجيهــات التــي تصــدر بهــذا الخصــوص عــن المرجــع المختــص ،ونــورد أدنــاه بعــض التوصيــات حــول
جدولــة المغــادرة حيــث تتــم علــى دفعــات وفــق التالــي:
الدفعــة االولــى :مغــادرة المتعلّميــن الذيــن يســتقلون الباصــات المخصصــة لنقلهــم ،حيــث يتــم تكليــف
التعليميــة للمــرور علــى مختلــف الصفــوف الســتدعاء المتعلّميــن المعنييــن
اإلداريــة أو
أشــخاص مــن الهيئتيــن
ّ
ّ

كل نحــو البــاص المناســب ،مــع التشــديد
ومرافقتهــم حتــى الملعــب مــع اعتمــاد المســافة اآلمنــة وتوجيههــم ٍ
التعليميــة األخيــرة أو مــن
الحصــة
علمــا بــأن علــى أســتاذ أو مــدرس
عليهــم باحتــرام كل اإلجــراءات الوقائيــة.
ّ
ً
ّ
الصــف لحيــن مغادرتهــم.
تكلفــه المؤسســة
ّ
التعليميــة البقــاء مــع باقــي المتعلّميــن فــي ّ

الدفعــة الثانيــة :مغــادرة المتعلّميــن الذيــن يعتمدون وســيلة أخرى (الســيرعلى االقدام ،النقــل العام ،الخ)....
الصفــوف الســتدعاء المتعلّميــن المعنييــن ومرافقتهــم
حيــث يقــوم أحــد المكلفيــن بالمــرور علــى مختلــف ّ

حتــى الملعــب مــع اعتمــاد المســافة اآلمنــة كمــا وتوجيههــم الواحــد تلــو اآلخــر نحــو المخــرج.

الدفعــة الثالثــة :مغــادرة باقــي المتعلّميــن بحســب الجدولــة المحــددة علــى أســاس الحلقــات ومــع مراعــاة
الحصــة االخيــرة بمرافقــة المتعلّميــن
مبــدأ المــداورة (خــروج صـ ّ
ـف تلــو اآلخــر) ،حيــث يقــوم أســتاذ أو مــدرس ّ
إلــى الملعــب مــع التأكــد مــن اعتمــاد المســافة اآلمنــة بينهــم.

التعليميــة لتوثيــق هويــة ورقــم تلفــون وعنــوان كل مــن يدخــل
 وجــوب تحضيــر ســجل عنــد إدارة المؤسســةّ
أيــة حالــة إصابــة بعــدوى كوفيــد 19-مؤكــدة .هــذه المعلومــات
إلــى المؤسســة
التعليميــة بهــدف التبليــغ عــن ّ
ّ

العامــة إلــى التحقــق مــن هويــة
ضروريــة فــي حــال اضطــر فريــق الترصــد الوبائــي فــي وزارة الصحــة
ّ
المخالطيــن لمريــض مصــاب بعــدوى كوفيــد .19-علــى أن تشــترط إدارة المؤسســة علــى الوافديــن االلتــزام

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-
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التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ

التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ

أوال :اإلجراءات اإلدارية خالل المرحلة التحضيرية
ً
بالموعــد المحــدد مســبقً ا والقــدوم خــارج أوقــات إســتراحة المتعلّميــن لضمــان عــدم اإلحتــكاك فــي مــا بينهــم.

ج  -الممرات

التعليميــة والجهــات المحليــة المعنيــة /البلديــة ،اصحــاب الباصــات،
 تنفيــذ اجتماعــات بيــن إدارة المؤسســةّ
الــخ بهــدف:

 وضــع عالمــات وإشــارات علــى األرض لتحديــد المســار الواجــب اتباعــه للتنقــل والمســافة اآلمنــة وتســهيلالتعليميــة ،المشــارب ،أمــام الحانــوت
االمتثــال لقواعــد التباعــد االجتماعــي (علــى مداخــل المؤسســة
ّ
المدرســي ،أمــام المطعــم المدرســي ،الممــرات ومدخــل كل صــف).
 -تعليق/لصــق منشــورات وإرشــادات ظاهــرة وواضحــة تشــير إلــى طــرق الوقايــة لمنــع العــدوى ومنهــا كيفية

• تأمين وسائل نقل آمنة للمتعلّمين

غســل وتعقيــم اليديــن ،التباعــد االجتماعــي ،الخ.

• إبــاغ البلديــة المعنيــة باإلجــراءات المرتبطــة بجدولــة مواعيــد التوافــد والمغــادرة للمتعلّميــن فــي كال

 -فــي حــال وجــود مخرجيــن (أو أكثــر) للطابــق الواحــد ،يمكــن اعتمادهمــا للنــزول إلــى الملعــب وبــذا يتــم

الدواميــن قبــل الظهــر وبعــد الظهــر(إن ُو ِجــد) ،علــى أن تؤمــن البلديــة مواكبــة مــن قبلهــا لتنظيــم حركــة

التخفيــف مــن التخالــط بيــن المتعلّميــن.

التعليميــة لضمــان التباعــد االجتماعــي.
المؤسســة
الدخــول والخــروج الى/مــن
ّ
ّ

معقــم اليديــن فــي جميــع الممــرات ووضــع العبــوات داخلهــا (يجــب ان يحتــوي
 تثبيــت قاعــدة لــكل عبــوةّ
المعقــم الكحولــي علــى نســبة كحــول ال تقــل عــن .)%60
ّ

ثانياً :االستعداد الميداني خالل الفترة التحضيرية
د  -القاعات الدراسية
التعليمية
أ  -مدخل المؤسسة
ّ

معقــم اليديــن فــي جميــع الصفــوف ووضــع العبــوات داخلهــا (يجــب ان يحتــوي
 تثبيــت قاعــدة لــكل عبــوةّ

 -وضع إشارات على األرض لتحديد نقاط الوقوف وتسهيل االمتثال لقواعد التباعد االجتماعي

المعقــم الكحولــي علــى نســبة كحــول ال تقــل عــن .)%60
ّ

 -وضــع ملصقــات تذكــر باالجــراءات الوقائيــة الواجــب التقيــد بهــا (إلزاميــة وضــع الكمامــة ،التباعــد االجتماعــي،

 -إعــادة توزيــع األثــاث فــي الصفــوف أو قاعــات اإلمتحانــات أو المختبــرات (الطــاوالت ،المقاعــد الدراســية ،الــخ)

كيفيــة تعقيــم اليديــن وآداب العطــس والســعال).

بمــا يضمــن التباعــد االجتماعــي والمســافة اآلمنــة (اي مســافة متــر ونصــف بيــن متع ّلــم وآخــر).
ً
مثــا المســرح ،المكتبــة ،غرفــة
التعليميــة للتعليــم،
 اســتخدام كل األماكــن المتوفــرة فــي المؤسســةّ

ب  -المالعب

المعلوماتيــة ،لتســهيل تطبيــق التباعــد االجتماعــي.

 -وضــع عالمــات وإشــارات علــى األرض فــي المالعــب الداخليــة والخارجيــة لتحديــد نقــاط يقــف عليهــا المتعلّمون

 -إعــادة توزيــع فــرش المتعلّميــن فــي الغــرف المخصصــة ألوقــات النــوم بمــا يضمــن التباعــد الجســدي (متــر

عنــد الضــرورة لضمــان المســافة اآلمنــة فيمــا بينهــم (متــر ونصــف بيــن متع ّلــم وآخــر) ،كمــا يتــم تحديــد مســار

ونصــف علــى األقــل) ،علــى أن يكــون كل ســرير/فراش خــاص بمتع ّلــم واحــد وذلــك فــي المؤسســات التعليميــة

التنقــل المعتمــد.

التــي تعتمــد القيلولــة لمتعلمــي صفــوف الروضــة.

 -تحديــد مــكان مخصــص لــكل شــعبة الصطفــاف المتعلّميــن ووضــع إشــارات علــى األرض لتحديــد نقــاط وقــوف

 -اســتبعاد كل االلعــاب (فــي صفــوف الروضــات) أو المســتلزمات التــي تتــم مشــاركتها بيــن المتعلّميــن ،والتأكــد

المتعلّميــن لضمــان احتــرام المســافة اآلمنــة.

تفاديــا لمشــاركتها مــع رفاقهــم.
مــن عــدم جلــب اي العــاب مــن المنــزل
ً

 -منع استخدام األلعاب الخارجية في الملعب (إذا وجدت) ووضع إشارات توضيحية لإلشارة إلى ذلك.

 -تأميــن علبــة خاصــة بــكل متعلّــم (لمتعلّمــي صفــوف الروضــات والحلقــة االولــى مــن التعليــم االساســي)

 -وضــع عالمــات علــى أرض الملعــب الخارجــي المخصــص للتربيــة البدنية/الرياضيــة لتحديــد مســاحة آمنــة خاصــة

تحتــوي علــى كل مســتلزماته المدرســية (أقــام تلويــن ،مســطرة ،ممحــاة ،الــخ) ،علــى ان يتــم التأكيــد علــى

بــكل متعلّــم ،مــع إحتــرام متريــن ونصــف بيــن متعلّــم وآخــر ،لتنفيــذ نشــاطات التربيــة البدنية/الرياضيــة ،إذ

المتعلّميــن خــال العــام الدراســي عــدم تبــادل األغــراض الشــخصية والقرطاســية كالممحــاة واألقــام.

يوصــى باإلســتعاضة عــن النشــاطات الرياضيــة الجماعيــة بنشــاطات فرديــة لضمــان التباعــد اإلجتماعــي .

التهوئــة :يمكــن اســتخدام أجهــزة التكييــف بشــرط أن تتــم صيانتهــا وتنظيفهــا بانتظــام .يوصــى بضبط درجات
الحــرارة بيــن  24درجــة مئويــة و  27درجــة مئويــة للتبريــد أثنــاء الطقــس الحــار ،ورطوبــة نســبية تتــراوح بيــن ٪50
و  .٪60توصــي منظمــة الصحــة العالميــة بزيــادة معــدل التهوئــة مــن خــال وســائل التهوئــة الطبيعيــة أو

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد19-

٢٧

٢٨

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ

التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ

ُفضــل الوســائل التــي ال تعمــل علــى إعــادة تدويــر الهــواء .وفــي حــال إعــادة تدويــر الهــواء،
الميكانيكيــة ،وت ّ
يجــب تنظيــف فلتــر جهــاز التكييــف بانتظــام.

والتعليميــة
اإلداريــة
علــى ان يتــم وضــع الكمامــة أو واقــي الوجــه ،Face shield /وتكليــف أحــد أفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ

بمراقبــة المتعلّميــن لحثهــم علــى اعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة طــوال فتــرة وجودهــم فــي الملعــب/

كمــا يوصــى بعــدم تشــغيل المــراوح الكهربائيــة واالســتعاضة عنهــا بالتهوئــة الطبيعيــة المســتمرة مــن

المالعب.

خــال فتــح النوافــذ واألبــواب.
التعليميــة التــي لديهــا اإلمكانيــة الماديــة الالزمــة أن تجهــز أطــراف الطــاوالت الدراســية
يمكــن للمؤسســاتّ

علمــا بــأن هــذا اإلجــراء
بعــوازل مــن البالســتيك  plexiglass/بهــدف ضمــان مســاحة آمنــة وخاصــة لــكل متع ّلــم،
ً

ال يلغــي إلزاميــة وضــع الكمامــة لجميــع المتعلّميــن.
هـ  -الحانوت او الكافيتيريا /أوقات االستراحة

التعليمية
و  -غرفة الصحة في المؤسسة
ّ

 تأمين الكمامات الطبية ليتم استخدامها عند الحاجة. تامين ميزان حرارة رقمي باالشعة تحت الحمراء للجبين.تنظيف وتحضير غرفة الصحة في المؤسسة وتعقيمها.التعليمية
ز  -المكتبة في المؤسسة
ّ

الحصــة أو الناظــر.
ـتاذ/مدرس
الصــف تحــت مراقبــة أسـ
ّ
ّ
 -اإلســتعاضة عــن االســتراحة فــي الملعــب باســتراحة فــي ّ

حفاظــا علــى
التعليميــة ويمنــع تبــادل الكتــب حتــى إشــعارٍ آخــر ،وذلــك
المؤسســات
 تقفــل المكتبــات فــيً
ّ
ّ

الصــف وفــي حــال تــم اعتمــاد هــذا الخيــار آخذيــن بعيــن االعتبــار التوجيهــات التــي تصــدر بهــذا الخصــوص
إلــى ّ

فــي حــال تقــرر فتــح المكتبــات فــي المؤسســة بنــاء علــى التوجيهــات التــي تصــدر بهــذا الخصــوص عــن المرجــع

التعليميــة وبجلــب وجبــة خفيفــة
صح ّيــة قبــل المجــيء إلــى المؤسســة
ّ
فــي هــذه الحــال ،يوصــى بتنــاول وجبــة ّ

التعليميــة و/أو الكافيتيريــا مقفليــن ،أو مــن الممكــن
عــن المرجــع المختــص ،يمكــن أن يكــون حانــوت المؤسســة
ّ
دد مســبقً ا مــن
«انتقــال الحانــوت إلــى المتع ّلــم» بحيــث يمـ ّـر مســتثمر الحانــوت بالصفــوف بحســب أوقــات تُح ـ َّ

قبــل اإلدارة لبيــع المــواد األساســية علــى المتعلّميــن .وفــي هــذه الحــال ،يبقــى المتعلّمــون فــي صفوفهــم
كل فــي مقعــده.
لقضــاء وقــت االســتراحة تحــت مراقبــة األســتاذ/أو الناظــرٌّ ،

ســامة الجميــع.

ـروطا باعتمــاد اآلليــة التاليــة:
المختــص  ،فيكــون ذلــك مشـ ً
عنــد اســترجاع أي كتــاب مــن قبــل المتعلّميــن ،يتــم تحييــده عــن اإلســتعمال لمــدة تتــراوح بيــن  4و  5أيــام،
بمعقــم كحولــي وإعــادة التــداول بــه أو إعارتــه بعــد تعقيمــه ،مــع تذكيــر
ـم يتــم تعقيــم غــاف الكتــاب
ّ
ومــن ثـ ّ
المتعلّميــن بضــرورة االمتنــاع عــن لمــس وجوههــم خــال إســتعمال الكتــاب ،وغســل اليديــن فــور اإلنتهــاء مــن
المطالعــة مــع احتــرام التباعــد االجتماعــي داخــل المكتبــة ،كمــا تُمنــع مطالعــة الكتــب داخــل المكتبــة  ،علــى أن

 -فــي حــال تقــرر فتــح الحانــوت أو الكافيتيريــا بنــاء علــى التوجيهــات التــي تصــدر بهــذا الخصــوص عــن المرجــع

ـوه بهــا فــي هــذا الدليــل.
ُيســتثنى المتعلّمــون فــي الجامعــات بشــرط االلتــزام بــكل اإلجــراءات الوقائيــة المنـ ّ

التعليمية جدولــة مواعيد خروج المتعلّمين
االســتراحة لضمــان التباعــد االجتماعــي .إذ تعود إلدارة المؤسســة
ّ

ح  -المراحيض

التــدرج فــي أوقــات أخــذ الوجبــات المدرســية فــي المطعــم المدرســي أو فــي أوقــات أخــذ
المختــص ،يتــم
ّ
إلــى الملعــب فــي وقــت االســتراحة حســب الحلقــات التعلّيميــة ،وبالتالــي ُيحــدد وقــت إســتراحة لمتعلّمــي
ـد مــن إختــاط متعلّمــي الصفــوف
الصــف الواحــد (بكامــل شــعبه أو ال حســب خصوصيــة كل مؤسســة) بهــدف الحـ ّ

المختلفــة فــي مــا بينهــم ،علــى أن يتــم التأكــد مــن اعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة المذكــورة فــي الخانــة
أعــاه المحــددة لــ»المالعــب».

 وضــع إشــارات علــى مداخــل المراحيــض وداخلهــا لضمــان التباعــد االجتماعــي (مثـ ًـا :فــي حــال تقــارب المغاســلأو المبــوالت مــن بعضهــا ،وضــع إشــارة علــى المغســلة أوالمبولــة لتحييدهــا عــن اإلســتعمال لضمــان مســافة
متــر ونصــف بيــن كل مغســلة وأخــرى وبيــن كل مبولــة وأخــرى).
 وضع إرشادات ورسومات توجيهية على الجدران وقرب المغاسل لإلستعمال اآلمن والسليم للمرحاض -وضع إرشادات توجيهية للمحافظة على النظافة.

ُيصــار إلــى فتــح الحانــوت فــي أوقــات االســتراحة المختلفــة والمحــددة بحســب الحلقــات التعلميــةُ .يمنــع
االكتظــاظ أمــام الحانــوت المدرســي مــن خــال وضع/لصــق إشــارات علــى األرض لتحديــد أماكــن االنتظــار أمامــه

ط  -مصادر المياه

عنــد شــراء الوجبــة الخفيفــة لضمــان المســافة اآلمنــة بيــن متع ّلــم وآخــر (علــى األقــل مســافة متــر ونصــف)،

الخزانات وتعقيمها قبل بداية العام الدراسي،
 تنظيفّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد19-

٢٩

التعليمية خالل المرحلة التحضيرية
 -٤اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ
 إجــراء الفحــص المخبــري االول للتأكــد مــن ســامة الميــاه وخلوهــا مــن الملوثــات  /البيولوجيــة والفيزيــو-كيميائية.
 إجراء الصيانة الوقائية الالزمة للمشارب ومحطة تكرير المياه.التعليمية
ي  -التنظيف والتعقيم والصيانة لكل مرافق المؤسسة
ّ

التعليميــة لرصــد المشــاكل/األعطال وإجــراء الصيانــة
 القيــام بجولــة ميدانيــة علــى كل مرافــق المؤسســةّ
الوقائيــة والتصحيحيــة الالزمــة.

التعليميــة باتبــاع بروتوكــول التنظيــف اليومــي
 تنفيــذ تنظيــف وتعقيــم شــامل لــكل مرافــق المؤسســةّ
والتعقيــم الــدوري (الصفحــة رقــم .)89

 - ٥اإلجراءات الوقائية في وسائل النقل المدرسية والعامة خالل
المرحلة التحضيرية
التعليمية
أ  -في حال كانت باصات النقل تابعة أو خاضعة إلدارة المؤسسة
ّ
 جدولــة مواعيــد الوصــول والمغــادرة للمتعلّميــن لمنــع االكتظــاظ والتجمعــات ،وتنظيــم نزول/صعــودالمتعلّميــن مــن وإلــى البــاص ،وحركــة دخولهــم إلــى المبنــى المدرســي وخروجهــم منــه.

٣٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - ٦اإلجراءات الوقائية في المنزل والتنسيق والتعاون المستمر بين
التعليمية خالل المرحلة التحضيرية:
األهل وإدارة المؤسسة
ّ
 إرســال نشــرة مفصلــة لالهــل مــن قبــل إدارة المؤسســة ،تتضمــن النقــاط االساســية الواجــب اتباعهــا مــنقبلهــم للحــد مــن انتشــار ومنــع انتقــال عــدوى كوفيــد 19-والــواردة فــي الفقــرة المتعلقــة بــدور األهــل
الصح ّيــة عنــد االطفــال ،فــي ضــوء انتشــار كوفيــد19-
وأوليــاء االمــور فــي تنفيــذ اإلجــراءات وتعزيــز الســلوكيات
ّ

 -تشجيع األهل على نقل أوالدهم من وإلى المؤسسة لتخفيف الضغط على نظام النقل المدرسي.

التعليمية خالل العام الدراسي
 - ٧اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ
التعليمية
أ  -مدخل المؤسسة
ّ
 حضــور المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي والمكلفيــن بمتابعــة وتنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة باكـ ًـراعنــد مدخــل المؤسســة فــور فتــح أبوابهــا وقبــل وصــول المتعلّميــن للتحضيــر الســتقبالهم ،مــع اعتمــاد كل
الصح ّيــة للمتعلّميــن وجميــع العامليــن فــي المؤسســة.
وســائل الحمايــة الشــخصية بهــدف التأكــد مــن الحالــة
ّ
 -التأكــد مــن أن المتع ّلــم يضــع كمامــة وبطريقــة صحيحــة (الرجــوع إلــى الفقــرة األولــى مــن القســم الخامــس

فــي هــذا الدليــل).

 -إبــاغ أصحــاب الباصــات المدرســية بجدولــة مواعيــد وصول/مغــادرة المتعلّميــن واإلجــراءات الوقائيــة التــي

التعليميــة باســتخدام ميــزان حــرارة رقمــي باالشــعة تحــت الحمــراء
 أخــذ حــرارة كل مــن يدخــل الــى المؤسســةّ

 -تكليــف مــن يــراه مديــر المؤسســة مناســب ًا لمرافقــة المتعلّميــن فــي الذهــاب واإليــاب مــن وإلــى المؤسســة

والتنبــه لوجــود أي مــن العــوارض المرضية/حــرارة مرتفعــة ( 37ونصــف درجــة مئویــة ومــا فــوق) ،ســعال

ســيتم اعتمادهــا فــي كل جولــة نقــل (تنظيــف يومــي وتعقيــم قبــل كل جولــة).
التعليمية.
ّ

للجبيــن وذلــك مــع احتــرام المســافة اآلمنــة بينــه وبيــن المتعلّم/العامــل (مــد الــذراع أفق ًّيــا علــى  180درجــة)
وعطــس ،ضیــق أو صعوبــة فــي التنفــس ،الــخ.

للمؤسسة
 تكليف من يراه مدير المؤسسة مناسب ًا لتأمين تنظيف وتعقيم باصات نقل المتعلّمين التابعةّ

المعقم الكحولي على يدي كل من يدخل المؤسسة والحرص على حسن فرك اليدين جيد ًا بعدها.
 رشّ

 -إبــاغ الســائقين والمرافقيــن بالبقــاء فــي المنــزل فــي حــال وجــود أيــة عــوارض مرضيــة ،علــى أن يؤمــن

ب  -المالعب

 تأمين تدريب المكلفين بمرافقة سائق الباص على كل اإلجراءات الوقائية المعتمدة في كل جولة نقل.اصحــاب الباصــات والمؤسســة مرافقيــن وســائقين احتياطييــن.

والتقيد بمسار التنقل المحدد
 متابعة المتعلّمين والتأكد من التزامهم بكل االجراءات الوقائيةّ

تنقل الطالب في باصات خاصة
ب  -في حال ّ

 -التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية.

 -التواصل مع أصحاب/شركات وسائل النقل الخاص أو البلدية أو إحدى الجمعيات المحلية الناشطة بهدف:

 -التأكد من عدم استخدام األلعاب الخارجية في المالعب.

الصح ّية للمتعلّمين قبل صعودهم إلى الباص.
• اختيار اآللية األنسب للمتابعة
ّ
• تأمين التنظيف اليومي والتعقيم الدوري قبل كل جولة.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد19-

التعليمية خالل العام الدراسي
 - ٧اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ
ج  -الممرات
المعقــم الكحولــي مــن العبــوات المخصصــة فــي الممــرات ،وإبــاغ عامــل النظافــة أو المرشــد
التنبــه لنفــاذ
ّ
ّ
ـورا عنــد حصــول أي نقــص إلعــادة التعبئــة.
الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي فـ ً
 التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية.والتقيد بمسار التنقل المحدد.
 متابعة المتعلّمين والتأكد من التزامهم بكل االجراءات الوقائيةّ
د  -القاعات الدراسية
الصــف لمــدة عشــر دقائــق علــى األقــل قبــل توافــد المتعلّميــن والحــرص علــى التهوئــة الطبيعيــة
 -تهوئــة ّ

الدوريــة للصفــوف خــال اليــوم الدراســي ،الســيما أثنــاء وقــت االســتراحة .ويوصــى بالتهوئــة المســتمرة
عندمــا تســمح األحــوال الجويــة (الطقــس) بذلــك.
مفتوحــا عنــد توافــد المتعلّميــن إلــى أن يكتمــل العــدد ،وذلــك لتفــادي اللمــس
الصــف
ً
 اإلبقــاء علــى بــاب ّللصــف.
المتكــرر لمقبــض البــاب والســماح بالتهوئــة
ّ
المســتمرة ّ

الصــف وبكميــة
توفــر
 التأكــد مــنّ
ّ
المعقــم الكحولــي ( نســبة الكحــول فيــه ال تقــل عــن  )% 60علــى مدخــل ّ

فــورا عنــد حصــول أي نقــص.
كافيــة ،وإبــاغ عامــل النظافــة أو المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي
ً

 التحقق يومي ًا من التوزيع السليم للمقاعد الدراسية مع مراعاة المسافة اآلمنة. التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية. -تنظيــف وتعقيــم المــواد والمســتلزمات التعلميــة التــي يتشــاركها المتعلّمــون قبــل كل حصــة تعلميــة،

٣١

٣٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

التعليمية خالل العام الدراسي
 - ٧اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ
هـ  -الحانوت او الكافيتيريا /أوقات االستراحة
فــي حــال تــم اتّخــاذ قــرار فتــح الحانــوت او الكافيتريــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،يجــب تنفيــذ
التالــي:
 اتبــاع كل االجــراءات الــواردة فــي الفقــرة الثالثــة مــن القســم الخامــس فــي هــذا الدليــل حــول ســامة الغــذاء. مراقبــة المتعلّميــن لحثهــم علــى اعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة طــوال فتــرة وجودهــم فــي الملعــب/المالعــب وأثنــاء انتظارهــم أمــام الحانــوت أو الكافيتيريــا.
 التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية.التعليمية
و  -غرفة الصحة في المؤسسة
ّ
 التنظيف اليومي لغرفة الصحة وتعقيمها بعد كل استخدام.التنبه لمخزون الكمامات الطبية وإبالغ إدارة المؤسسة عند الحاجة لتأمين كمية كافية منها.
ّ
منعــا
 تعقيــم المســتلزمات والمعــدات الطبيــة مــع احتــرام بروتوكــول التعقيــم المحــدد لــكل واحــدة منهــاً
لتلفهــا وصيانتهــا عنــد اللــزوم.
التعليمية
ز  -المكتبة في المؤسسة
ّ
فــي حــال تــم اتّخــاذ قــرار فتــح المكتبــة امــام المتعلّميــن مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،يجــب اتبــاع
التالي:
 -الحــرص علــى تنفيــذ آليــة إعارة/اســترجاع الكتــب المحــددة فــي هــذا الدليــل فــي الفقــرة  -ز  -المخصصــة

الحصــة الدراســية ،وتُحفــظ
ُعقــم مــن جديــد فــي آخــر
والطلــب إليهــم تعقيــم أيديهــم قبــل وبعــد اســتخدامها .ت ّ
ّ

للمكتبــات فــي المرحلــة التحضيريــة (صفحــة رقــم .)28

تفاديا لمشاركتها مع رفاقهم.
 التأكد من عدم جلب متعلّمي صفوف الروضات أي العاب من المنزلً

ح  -المراحيض

فــي مــكان نظيــف ومغلــق.

 إعــادة توزيــع فــرش المتعلّميــن فــي الغــرف المخصصــة ألوقــات النــوم بمــا يضمــن التباعــد الجســدي (متــرونصــف علــى األقــل) ،علــى أن يكــون كل ســرير/فراش خــاص بمتع ّلــم واحــد وذلــك فــي المؤسســات التعليميــة
التــي تعتمــد القيلولــة لمتعلمــي صفــوف الروضــة.
 تفريغ سالت المهمالت في جميع القاعات الدراسية والتخلص اليومي واآلمن من النفايات الصلبة.لمسا في القاعات الدراسية.
 التنظيف اليومي والتعقيم الدوري لألسطح األكثرً

 مراقبــة مداخــل المراحيــض لتنظيــم دخــول المتعلّميــن اليهــا باعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة واحترامالمســافة اآلمنــة فــي مــا بينهــم ،علــى أن يقــوم عامــل النظافــة بالتنظيــف والتعقيــم المســتمر بعــد كل
مســتخدم باعتمــاد اآلليــة المذكــورة فــي مهــام عامــل التنظيــف وفــي الفقــرة المخصصــة لتنظيــف وتعقيــم
لمســا.
األســطح األكثــر
ً

 -التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية.

 -توفير المياه اآلمنة ،الصابون والمناديل الورقية.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الثالث :اإلجراءات الوقائية لضمان بيئة تعليمية
سليمة في ظل جائحة كوفيد19-

التعليمية خالل العام الدراسي
 - ٧اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ
ط  -مصادر المياه
كل فصل دراســي على خزانات المياه والمشــارب ،والتعاون مع إدارة المؤسســة
 -الكشــف الدوري في بداية ّ

وخلوهــا مــن الملوثــات  /البيولوجيــة والفيزيــو-
لتأميــن الفحوصــات المخبريــة للتأ ّكــد مــن ســامة الميــاه
ّ
ـمية).
للمشــرف
الصحــي البيئــي (للمــدارس والثانويــات الرسـ ّ
كيميائيــة ،كذلــك إبــراز الشــهادة المخبريــة ُ
ّ

 اجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية الالزمة للمشارب ومحطة تكرير المياه.التعليمية
ي  -التنظيف والتعقيم والصيانة لكل مرافق المؤسسة
ّ

٣٣

٣٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

التعليمية خالل العام الدراسي
 - ٧اإلجراءات الوقائية داخل المؤسسة
ّ
• التنظيف اليومي للملعب وفق اآلتي:
يوميــا بعــد
• التقــاط او كنــس األوراق وبقايــا الطعــام ووضعهــا فــي المســتوعب المخصــص لــكل منهــا
ً
اســتراحة المتعلّميــن وفــي نهايــة الــدوام.
يوميا وعند اللزوم وتغيير األكياس يومياً.
• تفريغ المستوعبات
ً

والعامة خالل
 - ٨اإلجراءات الوقائية في وسائل النقل المدرسية
ّ
العام الدراسي

التعليميــة باتبــاع بروتوكــول التنظيــف
 التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري لــكل مرافــق المؤسســةّ
اليومــي والتعقيــم الــدوري (صفحــة رقــم .)89

الصح ّية للمتعلّمين ُقبيل دخولهم إلى الباص ( أخذ الحرارة ،التنبه ألي عوارض مرضية) وتعقيم
 المراقبةّ

 -تنفيــذ الصيانــة التصحيحيــة لــكل المرافــق لمعالجــة المشــاكل واألعطــال حيــن تقــع كمــا تنفيــذ الصيانــة

 -تنظيم توزيع المتعلّمين على مقاعد الباص مع احترام المسافة اآلمنة في ما بينهم اي جلوس كل

الوقائيــة فــي موعدهــا.
ومعقــم كحولــي) فــي األماكــن الرئيســية فــي
محــددة لتنظيــف اليديــن (مــاء وصابــون،
 توافــر نقــاطّ
ّ
التعليميــة.
المؤسســة
ّ

 خــاص بصفــوف الروضــات :وضــع جــدول زمنــي لغســل المتعلّميــن أليديهــم بشــكل متكــرر ومنتظــم خــالالنهــار الدراســي.
 التنظيف اليومي والتعقيم الدوري والمتكرر لجميع الصفوف والغرف والتي تتضمن:• أرضية الصف ،الطاوالت ،المقاعد ،مقابض األبواب ،النوافذ ،مفاتيح الكهرباء ،وكل ما تلمسه االيدي.
يوميا بعد انصراف المتعلّمين.
• إفراغ محتوى الطاوالت
ً
• إفراغ سالل المهمالت وتغيير االكياس وقت االستراحة وعند نهاية الدوام.
ّ
يوميــا وعنــد
والشــرفات والمصاعــد
للممــرات والســالم
 التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري والمتكــررً
ّ
اللــزوم وفــق اآلتــي:
مرة في النهار.
• أرضية الممرات ،الساللم والمصاعد ّ
• أزرار ومقابض المصاعد والدرابزين التعقيم بشكل متكرر خالل النهار التعليمي.
• التنظيف اليومي والتعقيم الدوري للمراحيض بعد كل مستخدم وفق اآلتي:
• تنظيف وتعقيم مقعد المرحاض وغطائه ومقبض السيفون ومقبض الباب وقفله وموزع ورق المراحيض
مرتين في اليوم على األقل بعد االستراحة وعند نهاية الدوام.
• تفريغ سلة المهمالت ّ

اليدين .

متعلّم الى جانب النافذة وعلى مقعد لوحده ،وترك مقعد شاغر بين المتعلّمين ،ومنع التجوال في الباص.
وتنقلهم بين المبنى المدرسي والخارج.
 تنظيم نزول/صعود المتعلّمين من وإلى الباص،ّ
 -تنظيف يومي وتعقيم قبل كل جولة.

 - ٩اإلجراءات الوقائية في المنزل والتنسيق والتعاون المستمر
التعليمية خالل العام الدراسي
بين األهل وإدارة المؤسسة
ّ
 اإللتزام بتنفيذ كل اإلجراءات الوقائية والمحددة في النشرة المفصلة المخصصة لألهل والواردة فيالصح ّية عند األطفال.
الفقرة المتعلقة بدور األهل وأولياء األمور في تنفيذ اإلجراءات وتعزيز السلوكيات
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٣٥

٣٦

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

والعمــل بموجــب جميــع إرشــاداته لناحيــة تنفيــذ ومتابعــة كل اإلجــراءات المرتبطــة ببرنامــج

التعليميــة ،أم
تتطلــب اإلجــراءات الوقائيــة ســواء أكانــت علــى مســتوى المؤسســة
ّ
داخــل البــاص أم فــي البيــت تضافــر الجهــود والتعــاون بيــن مختلــف المــوارد البشــرية فــي

الصحــة المدرســية بشــكل عــام واإلجــراءات المرتبطــة باالمــراض المعديــة ،الوبائيــة ومنهــا

العامــة
ـرض للمهــام والمســؤوليات
المؤسســة ،واألهــل وجميــع المعنييــن .فيمــا يلــي عـ ٌ
ّ

الكوفيــد 19 -بشــكل خــاص.

التعليميــة ،فضــاً عــن
التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا كل مــن يعمــل فــي نطــاق المؤسســة
ّ
بعــض المهــام الخاصــة لــكل مــن المديــر(ة) ،والمرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي،

واإلداريــة أو أحــد العامليــن فــي
التعليميــة
فــي حــال كان أحــد أفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ

واإلداريــة ،والمكلفيــن بتنفيــذ ومتابعــة اإلجــراءات الوقائيــة،
التعليميــة
وأفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ

التعليميــة يعانــي مــن أمــراض مزمنــة ومناعة ضعيفة ،الطلب إليه االســتحصال
المؤسســة
ّ

وعمــال النظافــة ،واألهــل والمتعلّميــن.

الصح ّيــة اإلســتثنائية التــي
علــى تقريــر طبــي مــن الجهــات المختصــة يحــدد فيــه الحالــة
ّ
دقيقــا ،تقــوم وزارة التربيــة والتعليم
يعانــي منهــا .وبنــاءً عليــه ،وإذا كان وضعــه الصحــي
ً

العامة
 - 1المهام والمسؤوليات
ّ

العالــي با ّتخــاذ اإلجــراءات المناســبة والتــي تتماشــى مــع خصوصيــة وضعــه الصحــي
لحمايتــه.

خالل المرحلة التحضيرية:
حضوريــا أو عــن بعــد فــي االجتماعــات التحضيريــة مــع إدارة المؤسســة
 المشــاركةً
واإلداريــة بهــدف التحضيــر لعــودة المتعلّميــن
التعليميــة
التعليميــة وأفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ
ّ
اآلمنــة والمشــاركة الفعالــة فــي كل المهــام المطلوبــة.

خالل العام الدراسي:
واإلداريــة بهــدف تنفيــذ كل
التعليميــة
 التعــاون مــع المكلفيــن مــن أفــراد الهيئتيــنّ
ّ
المقــررة والقيــام بالمهــام المطلوبــة.
اإلجــراءات الوقائيــة
ّ

 -المشــاركة فــي جميــع اللقــاءات التــي ســتنفذها وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بالتعــاون

التعليميــة لمتابعــة المســتجدات المتعلقــة
 التنســيق المســتمر مــع إدارة المؤسســةّ
بالخطــة المقــررة لمنــع انتشــار عــدوى كوفيــد  19 -داخــل المؤسســة التعليميــة.
ّ

 -االلتزام بتنفيذ كل إجراءات الوقاية الشخصية المذكورة أعاله.

 ّحث المتعلّمين على الحفاظ على نظافة البيئة المدرسية.

التعليميــة.
مــع المعنييــن حــول اإلجــراءات الوقائيــة للعــودة اآلمنــة الــى المؤسســة
ّ

حضوريــا أو عــن بعــد فــي التدريبــات الهادفــة إلــى رفــع الوعــي حــول
 التعهــد بالمشــاركةً
فيــروس الســارس  -كــوف  2 -وكيفيــة انتقالــه والوقايــة منــه.

 متابعة نظافة الصفوف من خالل المراقبة والمالحظة فور الدخول الى الصف والتأكيدعلــى عامــل النظافــة ،عنــد الحاجــة ،علــى ضــرورة االلتــزام بالتنظيــف اليومــي والتعقيــم
الــدوري للصفــوف.

 -التحقــق مــن اســتكمال المتعلّميــن لجميــع اللقاحــات األساســية عنــد تســجيلهم فــي

 -حث المتعلّمين على التخلص اآلمن من النفايات في سالل المهمالت.

التعليميــة.
المؤسســات
ّ
ّ
 -احتــرام كل التوصيــات والقــرارات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي أو التــي

صفــه ،تشــير إلــى طــرق الوقايــة
كل فــي ّ
 -تعليــق منشــورات وإرشــادات ظاهــرة وواضحــةٌّ ،

الحــد مــن انتشــار عــدوى كوفيــد .19 -
تباعــا بخصــوص
ســتصدر
ً
ّ
 -التعــاون والتنســيق مــع المشــرف الصحــي البيئــي (خــاص المــدارس والثانويــات الرســمية)

لمنــع العــدوى ومنهــا كيفيــة غســل وتعقيــم اليديــن.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

التعليمية/المدرسة/المعهد/الجامعة
 - 2دور مدير(ة) المؤسسة
ّ

تأمين المواد والمستلزمات الضرورية
للوقاية من انتشار فيروس
السارس  -كوف 2 -

٣٧

٣٨

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

صح ّية سليمة ومتابعة نظافة وتعقيم المبنى المدرسي
تأمين بيئة ّ
بجميع مرافقه
 تأمين مياه آمنة. تأمين العدد الكافي من عاملي النظافة للقيام بالمهام المطلوبة. جدولــة ومتابعــة أداء عاملــي النظافــة لناحيــة التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري لــكلالتعليميــة ،والقيــام بتوثيــق عمليــة التنظيــف والتعقيــم بمســاعدة
مرافــق المؤسســة
ّ
المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي فــي الئحــة تتبــع التنظيــف اليومــي والتعقيــم
الــدوري المرفقــة فــي مالحــق هــذا الدليــل.

 الصابون والمناديل الورقية في جميع مرافق غسل اليدين.معقــم لليديــن ،علــى أن تكــون نســبة الكحــول فيــه ال تقــل
 عبــوات تحتــوي علــى ســائلّ
عــن  ،%60وذلــك ليتــم وضعهــا فــي الممــرات ،وداخــل الصفــوف ،وعلــى مداخــل المؤسســة
للمؤسســة.
التعليميــة الخارجيــة وفــي الباصــات المدرســية التابعــة
ّ
ّ
 مواد ومستلزمات التنظيف والتعقيم للمراحيض وكل األسطح (محلول الكلور ،الخ.).(قفازات ،كمامة).
لعمال النظافة
 معدات الوقاية الشخصية المناسبةّ
ّ

 إبــاغ أفــراد فريــق عمــل التنظيــف فــي الــدوام الصباحــي بضــرورة تنفيــذ عمليــة تنظيــفالصفــوف والمراحيــض فــي نهايــة الــدوام وقبــل توافــد المتعلّميــن غيــر اللبنانييــن لــدوام
بعــد الظهــر.
 إبــاغ أفــراد فريــق عمــل التنظيــف فــي دوام بعــد الظهــر المخصــص للمتعلّميــن غيــرالتعليميــة وخاصــة
اللبنانييــن بضــرورة تنفيــذ عمليــة تنظيــف جميــع مرافــق المؤسســة
ّ
الصفــوف والمراحيــض فــي نهايــة الــدوام المســائي• التخلــص اليومــي واآلمــن مــن
النفايــات الصلبــة.
 -إبــاغ المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي بمهمــة متابعــة أداء عاملــي النظافــة

 -الكمامات الطبية في غرفة الصحة المدرسية.

مــن خــال تنفيــذ زيــارات فجائيــة وتوثيــق نتائجهــا فــي الالئحــة المخصصــة لمتابعــة عمــل
عاملــي النظافــة والمرفقــة فــي مالحــق هــذا الدليــل.

 موازيــن حــرارة رقميــة باألشــعة تحــت الحمــراء للجبيــن ليتــم اســتخدامها فــي المؤسســةالتعليميــة وفــي الباصــات.
ّ

ـمية) بمتابعــة مخــزون
 -تكليــف المرشــد الصحــي البيئــي (فــي المــدارس والثانويــات الرسـ ّ

 -سالل مهمالت مغلقة في كافة المراحيض.

مــواد التنظيــف والتعقيــم والمــواد األخــرى الضروريــة لحســن تنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة

للمؤسســة
 ســال مهمــات مغلقــة ومثبتــة فــي باصــات نقــل المتعلّميــن التابعــةّ

تتبــع المخــزون» والمرفقــة فــي مالحــق هــذا الدليــل ،وتكليــف
وذلــك باعتمــاد «إســتمارة ّ

لتعليميــة .
ا
ّ

التعليميــة الخاصــة.
المؤسســات
شــخص لهــذه المهمــة فــي
ّ
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٣٩

٤٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 -تكليــف شــخص محــدد مــن فريــق التنظيــف (فــي الدواميــن) لتعقيــم كل مــا تلمســه االيــدي

والتعليميــة بضــرورة التــزام كل متعلّــم بالجلــوس فــي المــكان
اإلداريــة
• إبــاغ الهيئتيــن
ّ
ّ

بشــكل متكــرر فــي المبنــى المدرســي ،مثــل أزرار ومقابــض المصاعــد ودرابزيــن الســالم،

المخصــص لــه وعــدم تغييــره أو تبادلــه مــع المتعلميــن اآلخريــن ،والتاكــد مــن عــدم اختــاط
ّ

مفاتيــح الكهربــاء ،مقابــض األبــواب ،معــدات المعلوماتيــة (بعــد كل اســتخدام)  ،الــخ ،ليتــم

المجموعــات المختلفــة فــي أي يــوم مــن األيــام الدراســية وعدم التنقل بتاتـ ًا بين الصفوف

التعقيــم بشــكل متكــرر خــال النهــار التعليمــي.

والتعليميــة لضمــان تنفيــذ خطــة
اإلداريــة
تنســيق إدارة المؤسســة مــع الهيئتيــن
ّ
ّ
التعليميــة
العــودة اآلمنــة إلــى المؤسســة
ّ

 بمــا يخــص المديريــة العامــة للتربيــة ،اإللتــزام بالقــرار الصــادر عــن وزيــر التربيــة والتعليــمالعالــي رقــم 2009/3/1410 :حــول تنظيــم عمــل المرشــد الصحــي فــي المــدارس والثانويــات
الرســمية التابعــة لمديريتــي التعليــم الثانــوي واالبتدائــي (خــاص فقــط بالمــدارس
ّ
الرســمية).
والثانويــات
ّ
 تكليــف مــن يلــزم للقيــام بعمــل اإلرشــاد الصحــي ومتابعــة اإلجــراءات الوقائيــة فــيحــال عــدم وجــود مرشــد صحــي بيئي/مســؤول صحــي فــي المؤسســة ،علــى أن يتمتــع

واإلداريــة بتعليــق العمــل مؤق ًتــا بآليــة مراقبة الدوام
التعليميــة
• إبــاغ كل أفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ
عبــر البصــم واإلســتعاضة عنهــا بســجل الــدوام حيــث يقــوم كل أســتاذ/مدرس باســتعمال
معقــم كحولــي بجانــب الدفتــر ليتــم
قلمــه الخــاص للتوقيــع ،علــى أن يتــم تأميــن عبــوة
ّ
تعقيــم اليديــن قبــل وبعــد التوقيــع.
اإلداريــة وبعــد التنســيق مــع المرشــد الصحــي البيئــي  /المســؤول
إبــاغ الهيئــة
ّ
الصحــي بضــرورة إحالــة أي متع ّلــم متسـ ّـرب مــن اللقاحــات مــع ذويــه إلــى مراكــز الرعايــة
الصح ّيــة األوليــة بهــدف أخــذ كل اللقاحــات المســتحقة والجرعــات التذكيريــة الالزمــة وذلــك
ّ
قبــل تســجيله ،علــى أن تتــم المتابعــة مــن قبــل المرشــد الصحــي البيئــي  /المســؤول
الصحــي خــال العــام الدراســي لناحيــة اســتحقاق الجرعــات التذكيريــة للمتعلّميــن والتأكــد
مــن التــزام األهــل بمتابعــة لقاحــات أوالدهــم وإلزامیــة إعطــائھا فــي موعــدھا بحســب

بالمؤهــات الالزمــة للقيــام بهــذه المهــام.

الرزنامــة الوطنيــة.

واإلداريــة وجميــع العامليــن
التعليميــة
 جدولــة مواعيــد االجتماعــات التحضيريــة للهيئتيــنّ
ّ

تماشــيا مــع مبــدأ
• تحضيــر البرنامــج الدراســي لــكل صــف والجدولــة الزمنيــة المناســبة
ً
تقســيم أعــداد متعلّمــي الصــف الواحــد إلــى مجموعتيــن أو أكثــر لضمــان التباعــد االجتماعي

قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن دخــول المتعلّميــن ،بهــدف:
والتعليميــة وجميــع العامليــن بالتعاميــم والقــرارات الصــادرة عــن
اإلداريــة
• إبــاغ الهيئتيــن
ّ
ّ
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي حــول اإلجــراءات الوقائيــة المعتمــدة لتأميــن عــودة آمنــة
التعليميــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19-والمنــوه
المؤسســات
للمتعلّميــن والعامليــن إلــى
ّ
ّ
عنهــا أعــاه والطلــب إليهــم العمــل بموجبهــا.
محدديــن لــكل متعلــم ومنع
والتعليميــة بتخصيــص طاولــة ومقعــد
اإلداريــة
• إبــاغ الهيئتيــن
ّ
ّ
ّ
تبديــل اماكــن الجلــوس .

خــال الحصــص الدراســية.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٤١

٤٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

التحضير الميداني لتأمين العودة اآلمنة للمتعلّمين:

1.5 M

1.5 M

1.5 M

1.5 M

 وضــع إشــارات علــى مداخــل المراحيــض وداخلهــا لضمــان التباعــد االجتماعــي (مثـ ًـا :فــيحــال تقــارب المغاســل أو المبــوالت مــن بعضهــا ،وضــع إشــارة علــى المغســلة أوالمبولــة
لتحييدهــا عــن اإلســتعمال لضمــان مســافة متــر ونصــف بيــن كل مغســلة وأخــرى وبيــن كل
مبولــة وأخــرى).
 إعــادة توزيــع المقاعــد الدراســية فــي كل مــن الصفــوف مــع احتــرام المســافة اآلمنــة (ايمســافة متــر ونصــف بيــن متع ّلــم وآخــر).
تنقــل بيــن المبنــى المدرســي والخــارج ،إذ ُيوصــى باســتخدام عــدة مداخــل
 تحديــد خطــة ّـد مــن
توفــرت) لتوافد/مغــادرة المتعلّميــن من/إلــى المؤسســة
(فــي حــال
ّ
التعليميــة للحـ ّ
ّ
اإلختــاط واالكتظــاظ.
 تعليق/لصــق منشــورات وإرشــادات ظاهــرة وواضحــة تشــير إلــى طــرق الوقايــة لمنــعالعــدوى ومنهــا كيفيــة غســل وتعقيــم اليديــن ،التباعــد االجتماعــي ،الــخ.

الطلــب إلــى المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي تحديــد الئحــة إســمية
بالمتعلّميــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض تنفســية حادة/أمــراض مزمنة/ضعــف مناعــة وذلــك

 -وضــع عالمــات وإشــارات علــى األرض لتحديــد المســار الواجــب اتباعــه للتنقــل والمســافة

الصح ّيــة ،والتواصــل مــع أوليــاء
وفــق المعلومــات المتوفــرة فــي ملفــات المتعلّميــن
ّ
أمرهــم للطلــب منهــم اســتحصال تقريــر طبــي مــن الجهــات المختصــة للولــد الــذي يعانــي

المشــارب ،المغاســل ،الممــرات ومدخــل كل صــف ،أمــام الحانــوت المدرســي).

الصح ّيــة اإلســتثنائية التــي يعانــي
مــن أمــراض مزمنــة ومناعــة ضعيفــة يحــدد فيــه الحالــة
ّ

التعليمية،
اآلمنــة وتســهيل االمتثــال لقواعــد التباعــد االجتماعــي (علــى مداخــل المؤسســة
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

دقيقــا ،تقــوم وزارة التربية والتعليم العالي
منهــا .وبنــاءً عليــه ،وإذا كان وضعــه الصحــي
ً

٤٣

٤٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

اإلدارية بضرورة مراقبة الحضور المدرســي ،وذلك بمســاعدة الهيئة
إبالغ الهيئة
ّ

با ّتخــاذ اإلجــراءات المناســبة والتــي تتماشــى مــع خصوصيــة وضعــه الصحــي لحمايتــه.

التعليميــة وبالتنســيق مــع المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي ،وتنفيــذ أنظمــة
ّ

(اعتمــاد الئحــة األمــراض المزمنــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة وهــي مصنفــة

التعليميــة مــن خــال اســتمارة الترصــد الوبائــي أو أي آليــة
مراقبــة التغيــب عــن المؤسســة
ّ

(الربــو ضم ًنــا) ،ضعــف مناعة/كبــت مناعــة ،أمــراض
وفــق التالــي :أمــراض الرئــة المزمنــة ّ

أخــرى معتمــدة مــن قبــل المؤسســة ،لتت ُّبــع غيــاب المتعلّميــن والموظفيــن.

القلــب والشــرايين.
والتعليميــة بضــرورة مراقبــة ومواكبــة المتعلّميــن ومتابعتهــم
اإلداريــة
 إبــاغ الهيئتيــنّ
ّ
 -الطلــب إلــى المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي االســتمرار بالعمــل بجميــع عناصــر

ـددت لهــم وعــدم االختــاط
لناحيــة إلتزامهــم البقــاء ضمــن المجموعــات
التعليميــة التــي ُحـ ّ
ّ

برنامــج الصحــة المدرســية والمهــام المنوطــة به.

بالمجموعــات التعليميــة األخــرى أو االنتقــال إليها ،فــي كل األيــام الدراســية.

 -جدولــة مواعيــد توافد/مغــادرة المتعلّميــن بحســب الحلقــات والمراحــل التعلميــة منعــ ًا

والتعليميــة بضــرورة التعــاون والتنســيق مــع المرشــد الصحــي
اإلداريــة
 إبــاغ الهيئتيــنّ
ّ

لالكتظــاظ والتجمعــات إن مــن قبــل المتعلّميــن أو مــن قبــل األهــل وفــق االليــة المذكــورة

البيئي/المســؤول الصحــي بهــدف تنفيــذ جميــع اإلجــراءات الوقائيــة وتعزيــز صحــة
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المتعلّميــن والعامليــن ضمــن نطــاق المؤسســة.

والتعليميــة لتنفيــذ
اإلداريــة
 وجــوب تكليــف العــدد الكافــي مــن االشــخاص مــن الهيئتيــنّ
ّ

 -مراقبــة المتعلّميــن يومي ـ ًا وإحالــة كل مــن تــظھر علیــه إحــدى العــوارض المذكــورة أعــاه

اإلجــراءات الوقائيــة (عنــد مداخــل المؤسســة ،الممــرات ،الــخ) بالتعــاون مــع المرشــد الصحــي

الصحــي فــي المؤسســة.
إلــى المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول
ّ

البيئي/المســؤول الصحــي.
 تنفيــذ تماريــن للمتعلّميــن داخــل الصــف بيــن كل حصتيــن أو خــال االســتراحة ولمدة  5دقائق -جدولــة برنامــج حضــور عاملــي النظافــة خــال العــام الدراســي وإبالغهــم بضــرورة اإللتــزام

للوقايــة مــن آالم العمــود الفقــري باالضافــة الــى تقنيــات االســترخاء والتنفــس العميــق،

بالدوام.

مــع احتــرام المســافة اآلمنــة بيــن المتعلّميــن.

إبــاغ البلديــة المعنيــة باإلجــراءات المرتبطــة بجدولــة مواعيــد التوافــد والمغــادرة

 -مراقبــة المتعلّميــن خــال االســتراحة المخصصــة لتنــاول الوجبــات الخفيفــة والتأكــد مــن

للمتعلّميــن فــي كال الدواميــن قبــل الظهــر وبعــد الظهــر (إن ُو ِجــد)  ،علــى أن تؤمــن البلديــة

بقــاء كل متعلّــم فــي مكانــه وعــدم مشــاركة الطعــام مــع زمالئــه كذلــك التشــديد علــى

التعليميــة لضمــان
مواكبــة مــن قبلهــا لتنظيــم الدخــول والخــروج مــن وإلــى المؤسســة
ّ

تعقيــم اليديــن قبــل وبعــد تنــاول الطعــام.

التباعــد االجتماعــي.
 تنفيــذ أنشــطة تفاعليــة مــن قبــل االســاتذة والمرشــد الصحــي البيئــي /المســؤول الصحــيالتعليميــة بضــرورة االلتــزام بالتوجيهــات
 التأكيــد علــى كل العامليــن فــي المؤسســةّ

للمتعلّميــن حــول كيفيــة الوقايــة مــن العــدوى ،واالجابــة عــن كل تســاؤالتهم ومخاوفهــم

العامــة المذكــورة أعــاه والقيــام بمهامهــم ومســؤولياتهم المذكــورة فــي هــذا الدليــل.
ّ

المرتبطــة بهــذا الموضــوع واالســتجابة الــى ردود أفعالهــم بطريقــة داعمــة.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

تنسيق إدارة المؤسسة المستمر مع أولياء أمر المتعلّمين

٤٥

٤٦

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

واألنــف ،علــى أن يضعهــا علــى وجهــه فــور خروجــه مــن المنــزل وحتــى العــودة اليــه
وغســلها وتعقيمهــا يوميــاً.

إرســال نشــرة مفصلــة لالهــل مــن قبــل مديــر المؤسســة قبــل موعــد إعــادة فتــح المؤسســة
التعليميــة  ،تتضمــن النقــاط االساســية الواجــب اتباعهــا مــن قبلهــم للحــد مــن انتشــار ومنــع
ّ

التعليميــة/
 التعقيــم اليومــي ألغــراض أوالدهــم التــي يتــم اســتخدامها فــي المؤسســةّ

انتقــال عــدوى كوفيــد 19-والــواردة فــي الفقــرة المتعلقــة بــدور األهــل وأوليــاء االمــور

الحقیبــة المدرســیة ،الكتــب ،االقــام ،وكذلــك تعقیــم األحذيــة.

الصح ّيــة عنــد األطفــال والطلــب منهــم االلتــزام
فــي تنفيــذ االجــراءات وتعزيــز الســلوكيات
ّ
بــكل التعليمــات الــواردة أدنــاه :

صح ّيــة قبــل مغــادرة المنــزل ،وإرســال وجبــة خفيفــة
 -التشــديد علــى ضــرورة تنــاول وجبــة ّ

التنبــه ألي عــارض مرضــي أو ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة لــدى ولدهــم ،وأخــذ حــرارة ولدهــم
•
ّ

التعليميــة (بحســب المعاييــر المذكــورة أدنــاه) فــي
وصح ّيــة مــع المتع ّلــم الــى المؤسســة
ّ
ّ

التعليميــة
صباحــا قبــل الذهــاب الــى المؤسســة
ً
ّ

ـم ا ّتخــاذ قــرار بإقفــال الحانــوت المدرســي:
حــال تـ ّ
والمعقمة أو الشطيرة/
صح ّية كالفاكهة/الخضار المغسلة
ّ
• إرسال وجبات خفيفة ّ

التعليميــة فــي حــال وجــود حــرارة مرتفعــة
عــدم إرســال أوالدهــم الــى المؤسســة
ّ
(فــوق  37.5درجــة) أو وجــود أي مــن المؤشــرات المرضيــة قبــل الشــفاء التــام وإبــاغ إدارة
العامــة علــى
التعليميــة فــي اليــوم ذاتــه ،كمــا التواصــل مــع وزارة الصحــة
المؤسســة
ّ
ّ
الخــط الســاخن للحصــول علــى اإلرشــادات الالزمــة والتمــاس الرعــایة الصحــة مبكــراً.

سندويش ،أو المكسرات النيئة أو المحمصة وقليلة الملح مثل الجوز ،الفول
السوداني ،إلخ (المكسرات :خاص باألطفال من سن  5سنوات وما فوق).
جيدا.
• التأكد من أن الوجبة الخفيفة مغلفة وموضبة
ً
• التأكيد على أوالدهم بعدم مشاركة الطعام مع الزمالء.
• التأكد من غسل اليدين بالمياه اآلمنة والصابون قبل و بعد تناول الطعام.

التعليمية في حال احتكاكهم المباشر بأي
عدم إرسال أوالدهم الى المؤسسة
ّ
يومــا من
حالــة إصابــة بعــدوى كوفيــد 19-أو مشــتبه بإصابتهــا (البقــاء فــي المنــزل لمــدة 14
ً
العامــة
تاريــخ آخــر احتــكاك مــع اعتمــاد إجــراءات العــزل المنزلــي الصــادرة عــن وزارة الصحــة
ّ
والمنــوه عنهــا فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل ،علــى ان تتــم مراقبــة أوالدهــم خــال
العامــة علــى الخــط الســاخن ووزارة التربيــة والتعليــم
هــذه الفتــرة وإبــاغ وزارة الصحــة
ّ

 ضمان مسافة آمنة بين األطفال عند تناول الطعام.التقيــد بجدولــة مواعيــد وصول/مغــادرة المتعلّميــن بحســب الحلقــات والمراحــل التعلميــة
ّ
التعليميــة.
منعـ ًا لالكتظــاظ علــى مداخــل المؤسســة
ّ

التعليميــة .يمكــن للمتع ّلــم الــذي ال تظهــر عليه أيــة عوارض،
العالــي مــن خــال المؤسســة
ّ
يومــا بعــد آخــر احتــكاك مــع الشــخص المصــاب بعــدوى
أن يعــود إلــى المدرســة بعــد مــرور 14
ً

االســتحصال على تقرير طبي من الجهات المختصة للولد الذي يعاني من أمراض

كوفيــد .19-وفــي حــال كان المتعلّــم يعيــش فــي المــكان نفســه مــع الشــخص المصــاب،

الصح ّيــة اإلســتثنائية التــي يعانــي منهــا .وبنــاءً
مزمنــة ومناعــة ضعيفــة يحــدد فيــه الحالــة
ّ

يومــا مــن تاريــخ الشــفاء التــام للشــخص
حضوريــا بعــد مــرور 14
يمكنــه العــودة إلــى التعلــم
ً
ً

دقيقــا ،تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم العالــي با ّتخــاذ
عليــه ،وإذا كان وضعــه الصحــي
ً

المصــاب والــذي توقــف عــن إظهــار أي عــارض ،علــى أن يتــم اإلســتحصال علــى تقريــر طبــي

اإلجــراءات المناســبة والتــي تتماشــى مــع خصوصيــة وضعــه الصحــي لحمايتــه.

مــن الجهــات المعنيــة يثبــت ذلــك.
 إبالغهــم باالســتعاضة عــن االســتراحة فــي الملعــب باســتراحة داخــل الصــف تحــت مراقبــة -تأميــن كمامــة ،مصنوعــة مــن القمــاش كحــد أدنــى ،لــكل ولــد مــن أوالدهــم لتغطيــة الفــم

األســتاذ/المدرس حفاظ ـ ًا علــى ســامة المتعلّميــن.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٤٧

٤٨

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 -ضــرورة متابعــة لقاحــات أوالدھم والزامیــة إعطائهــا فــي موعــدھا بحســب الرزنامــة

إبــاغ أصحــاب الباصــات المدرســية بالمعلومــات التاليــة لناحيــة التهوئــة خــال جولــة

الوطنيــة وذلــك قبــل التوجــه لتســجيل أوالدهــم فــي المؤسســة .علمــ ًا بــأن المؤسســة

البــاص :يمكــن اســتخدام أجهــزة التكييــف بشــرط أن تتــم صيانتهــا وتنظيفهــا بانتظــام.

الصح ّيــة ،ألخــذ
ســتقوم باحالــة المتع ّلــم المتســرب وأوليــاء أمــره الــى أحــد مراكــز الرعايــة
ّ

يوصــى بضبــط درجــات الحــرارة بيــن  24درجــة مئويــة و  27درجــة مئويــة للتبريــد أثنــاء الطقس

العامــة
اللقاحــات والجرعــات التذكيريــة الالزمــة والمقدمــة مجانــ ًا مــن قبــل وزارة الصحــة
ّ

الحــار ،ورطوبــة نســبية تتــراوح بيــن  ٪50و  .٪60توصــي منظمــة الصحــة العالميــة بزيــادة

وذلــك قبــل تســجيله فــي المؤسســة.

ُفضــل الوســائل
معــدل التهوئــة مــن خــال وســائل التهوئــة الطبيعيــة أو الميكانيكيــة ،وت ّ
التــي ال تعمــل علــى إعــادة تدويــر الهــواء .وفــي حــال إعــادة تدويــر الهــواء ،يجــب تنظيــف

 -توصيتهم بتج ّنــب الحضــور والدخــول إلــى مرافــق المؤسســة التعليميــة ،واالســتعاضة

فلتــر جهــاز التكييــف بانتظــام.

عــن ذلــك بالتواصــل مــع اإلدارة باســتخدام الهاتــف أو أي وســيلة مــن وســائل التواصــل

كمــا يوصــى بعــدم تشــغيل المــراوح الكهربائيــة فــي حال وجــدت داخل الباص واالســتعاضة

االجتماعــي ( .ويمكــن تأميــن غرفــة أو مكان خــارج حــرم المؤسســة أو منفصــل عنهــا فــي

عنهــا بالتهوئــة الطبيعيــة المســتمرة مــن خالل فتــح النوافذ.

حــال توفــر أي منهمــا لمقابلــة األهــل عنــد الضــرورة القصــوى).
 -تنظيــم توزيــع المتعلّميــن علــى مقاعــد البــاص مــع احتــرام المســافة اآلمنــة فيمــا بينهــم،

تأمين وسائل نقل آمنة للمتعلّمين

أي جلــوس كل متع ّلــم الــى جانــب النافــذة وعلــى مقعــد لوحــده ،وتــرك مقعــد شــاغر بيــن
متع ّلــم وآخــر ،ومنــع التجــوال فــي البــاص.

التعليميــة مــن تــراه مناســب ًا لمرافقــة المتعلّميــن فــي الذهــاب
 تكليــف إدارة المؤسســةّ
التعليميــة فــي باصــات نقــل المتعلّميــن التابعــة لهــا والطلــب
واإليــاب مــن وإلــى المؤسســة
ّ
منهــم االحتفــاظ بســجل يومــي تــدون فيــه أســماء جميــع ركاب الحافلــة خــال جــدول نقــل
المتعلميــن اليومــي.
 تأميــن تدريــب المكلفيــن بمرافقــة ســائق البــاص علــى كل اإلجــراءات الوقائيــة المعتمــدةفــي كل جولــة نقــل.
التعليميــة مــن تــراه مناســب ًا لتأميــن تنظيــف وتعقيــم باصــات نقــل
 تكليــف ادارة المؤسســةّ

باص مدريس

المتعلّميــن التابعــة لهــا.
 إبــاغ أصحــاب الباصــات المدرســية بجدولــة مواعيــد وصول/مغــادرة المتعلّميــن واإلجــراءاتالوقائيــة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي كل جولــة نقــل (تنظيــف يومــي وتعقيــم قبــل كل

 -إبــاغ الســائقين والمرافقيــن بالبقــاء فــي المنــزل فــي حــال وجــود أي عــوارض مرضيــة،

جولــة).

التعليميــة مرافقيــن وســائقين احتياطييــن .
علــى أن يؤمــن أصحــاب الباصــات والمؤسســة
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٤٩

٥٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 -التواصل مع أصحاب/شــركات وســائل النقل الخاص أو البلدية أو إحدى الجمعيات المحلية

 - 3دور المرشد الصحي البيئي أو المسؤول الصحي في تنفيذ ومتابعة اإلجراءات:

الصح ّيــة للمتعلّميــن
الناشــطة أو أي جهــة ناشــطة أخــرى الختيــار اآلليــة األنســب للمراقبــة
ّ

التعليميــة
تنســيق المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي مــع إدارة المؤسســة
ّ

قبــل دخولهــم البــاص ،ومتابعــة عمليــة التنظيــف والتعقيــم.

التعليمية
لضمان تنفيذ خطة العودة اآلمنة إلى المؤسسة
ّ

التشبيك مع البلديات والجمعيات األهلية الناشطة لحسن تنفيذ خطة العودة
التعليمية.
اآلمنة إلى المؤسسة
ّ

خالل المرحلة التحضيرية/قبل بدء العام الدراسي:

 -جدولــة مواعيــد لالجتماعــات التحضيريــة والتنســيقية مــع البلديــة لتحديــد آليــة التعــاون

حضوريــا أو عــن بعــد فــي االجتماعــات التحضيريــة مــع إدارة المؤسســة
 المشــاركةً
واإلداريــة بهــدف التحضيــر لعــودة المتعلّميــن
التعليميــة
التعليميــة وأفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ
ّ

لناحيــة:

اآلمنــة والمشــاركة الفعالــة بــكل المهــام المطلوبــة.

التعليمية لتوفیر المستلزمات والمواد
• المساھمة في دعم صنادیق المؤسسة
ّ
المذكورة أو توفیرھا مباشرةً  ،وذلك وفق االلية المعمول بها.
التعليمية.
• توفیر میاه آمنة في المؤسسة
ّ

 المشــاركة فــي جميــع اللقــاءات التــي ســتنفذها وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بالتعــاونالتعليمية
مع المعنيين حول اإلجراءات الوقائية للعودة اآلمنة الى المؤسسة
ّ

یومیا.
• ازالة النفایات في موعدھا
ً
• تأمین العناصر البشریة الالزمة بالتنسيق مع مدير المؤسسة لدعم الفریق المدرسي

 -االلتزام بتنفيذ كل إجراءات الوقاية الشخصية المذكورة أعاله.

بتنظیم توافد أولیاء األمر والمتعلّمین إلى المؤسسة وعند إنتهاء الیوم الدراسي
منعا لإلكتظاظ على مداخل المؤسسة.
ً
• المؤازرة عند وصول باصات نقل المتعلّمین ومساهمتها في تنظیم نزول المتعلّمین

حضوريــا أو عــن بعــد فــي التدريبــات الهادفــة إلــى رفــع الوعــي حــول
 التعهــد بالمشــاركةً
فيــروس الســارس كــوف –  2وكيفيــة انتقالــه والوقايــة منــه.

إلى المؤسسة التربویة.
• مساندة العائلة في حال الحجر المنزلي والتأكد من التزامها.

االطــاع علــى تفاصيــل التعاميــم والقــرارات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
 ّوالمنــوه عنهــا أعــاه والعمــل بموجبهــا.

 التعاون مع أصحاب/شــركات باصات النقل الخاص لتأمین/تكلیف أشــخاص لمهمة «مرافقســائق البــاص»  ،علــى أن یتــم تدريبهم مســبق ًا على كل اإلجــراءات الوقائیة المعتمدة.

اإلداريــة
التعليميــة خــال فتــرة التســجيل والتنســيق مــع الهيئــة
 التواجــد فــي المؤسســةّ
ّ
بهــدف:

 -التعــاون مــع الجمعيــات األهليــة الناشــطة وفــق القوانيــن المرعيــة اإلجــراء والصــادرة عــن

• التأكــد مــن رزنامــة لقاحــات جميــع المتعلّميــن وإبــاغ المعنييــن فــي اإلدارة بضــرورة إحالــة

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،للمســاهمة فــي تأميــن حاجــة المؤسســة

الصح ّيــة األوليــة بهــدف
أي متع ّلــم متسـ ّـرب مــن اللقاحــات مــع ذويــه إلــى مراكــز الرعايــة
ّ
أخــذ كل اللقاحــات المســتحقة والجرعــات التذكيريــة الالزمــة وذلــك قبــل تســجيله.
• مــلء الملــف الصحــي االجتماعــي للمتعلّميــن الجــدد وتحديــث المعلومــات فــي ملفــات
المتعلّميــن القدامــى.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٥١

٥٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

• تحديــد الئحــة إســمية بالمتعلّميــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض تنفســية حــادة /أمــراض

التعليمية والتحضير الميداني لناحية:
 التعاون مع إدارة المؤسسةّ

مزمنة/ضعــف مناعــة وذلــك وفــق المعلومــات المتوفــرة فــي ملفــات المتعلّميــن

تنقل داخل المبنى المدرسي يضمن التباعد االجتماعي
• وضع خطة ّ
• وضــع ســهام وإشــارات علــى األرض لتحديــد المســار الواجــب اتباعــه للتنقــل والمســافة

ـم ا ّتخــاذ االجــراءات المناســبة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم
ويحــدد المــرض المزمــن ،ليتـ ّ

التعليمية،
اآلمنة وتســهيل االمتثال لقواعد التباعد االجتماعي (على مداخل المؤسســة
ّ

لديهــم أمــراض مزمنــة ،علــى أن تبقــى هــذه المعلومــات الطبيــة ســرية.

المشــارب ،الممــرات ومدخــل كل صــف).
• وضــع إشــارات علــى مداخــل المراحيــض وداخلهــا لضمــان التباعــد االجتماعــي (مثــا :فــي
ً
حــال تقــارب المغاســل أو المبــوالت مــن بعضهــا ،وضــع إشــارة علــى المغســلة أو المبولــة

الصح ّيــة ،والتواصــل مــع أوليــاء أمرهــم لطلــب تقريــر طبــي يؤ ّكــد دقــة هــذه المعلومــات
ّ
التعليميــة الذيــن
العالــي .كذلــك تشــمل هــذه الالئحــة أســماء العامليــن فــي المؤسســة
ّ

لتحييدهــا عــن اإلســتعمال لضمــان مســافة متــر ونصــف بيــن كل مغســلة وأخــرى وبيــن كل
مالحظة:

مبولــة وأخــرى).

اعتماد الئحة األمراض المزمنة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمذكورة سابق ًا في هذا الدليل.

• وضــع إرشــادات ورســومات توجيهيــة علــى الجــدران وقــرب المغاســل لإلســتعمال اآلمــن
والســليم للمرحــاض.
العامة والشخصية.
• وضع إرشادات توجيهية للمحافظة على النظافة
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٥٣

٥٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

التعليميــة لتحديــد جدولــة مواعيــد توافــد ومغــادرة
 التعــاون مــع إدارة المؤسســةّ

• شــرح أصــول التنظيــف والتعقيــم الــدوري لجميــع المرافــق فــي المؤسســة (وفــق

المتعلّميــن واســتالم نســخة عــن اللوائــح االســمية بجدولــة المغــادرة..

بروتوكــول التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري المشــار اليه في الصفحــة  89من الدليل).

التعليميــة تأميــن الكمامــات الطبيــة (ليتــم اســتعمالها
 الطلــب إلــى إدارة المؤسســةّ
األوليــة والتأ ّكــد مــن محتوياتهــا وتاريــخ
عنــد الحاجــة) والنواقــص فــي حقيبــة اإلســعافات ّ

خالل العام الدراسي:
واإلداريــة بهــدف تنفيــذ كل
التعليميــة
 التعــاون مــع المكلفيــن مــن أفــراد الهيئتيــنّ
ّ

صالحيــة موجوداتهــا باســتمرار.

المقــررة والقيــام بالمهــام المطلوبــة.
اإلجــراءات الوقائيــة
ّ

صح ّية سليمة وآمنة من خالل:
 -التنسيق مع مدير المؤسسة لتأمين بيئة ّ

 -التأكــد مــن توفــر كل مســتلزمات الحمايــة الشــخصية ومــواد ومســتلزمات التنظيــف

والمعقمات الضرورية ( وفق المعايير المعتمدة).
• وضع الئحة بنوعية المنظفات
ّ

تتبــع
والتعقيــم ،والمناديــل الورقيــة ،والصابــون
ّ
ومعقمــات اليديــن مــن خــال «اســتمارة ّ

• وضع خطة عمل توزَّ ع فيها األدوار بين عاملي النظافة ( جدولة عمل عاملي النظافة).

المخــزون» (المرفقــة فــي مالحــق الدليــل) والطلــب إلــى إدارة المؤسســة تأميــن الــازم عند

• تأميــن تنظيــف خزانــات الميــاه وتعقيمهــا قبــل بدايــة العــام الدراســي وإجــراء فحــص

التعليميــة الخاصــة فيتــم تكليــف شــخص لمتابعــة المخــزون).
المؤسســات
(أمــا فــي
ّ
الحاجــةّ .
ّ

الميــاه المخبــري األول لضمــان ســامة الميــاه.
كل مرافــق المؤسســة/الملعب،
• القيــام بجولــة ميدانيــة ،برفقــة المديــر(ة) ،علــى ّ
الصفــوف ،الممــرات ،الســالم ،المراحيــض والمغاســل ،المشــارب ،المكتبــة ،المســرح،

التعليميــة لمتابعــة المســتجدات المتعلقــة
 التنســيق المســتمر مــع إدارة المؤسســةّ
بالخطــة المقــررة لمنــع انتشــار عــدوى كوفيــد 19-فــي المؤسســة التعليميــة.
ّ

المختبــر ،لمتابعــة البيئــة المدرســية والتأكــد مــن النظافــة ،الســامة ولرصــد المشــاكل
المتعلقــة بالصحــة ،الســامة واألمــان ورفــع التقاريــر بهــا للمديــر(ة) للقيــام بالصيانــة

التعليميــة انطالقــ ًا مــن
 تقديــم التثقيــف الصحــي لجميــع األفــراد داخــل المؤسســةّ
دور المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي األساســي فــي تنفيــذ برنامــج الصحــة

• متابعــة آداء عاملــي النظافــة والتشــديد علــى تنظيــف وتعقيــم جميــع مرافــق المؤسســة

المدرســية ،ال ســيما كل المســتجدات المتعلقــة بعــدوى كوفيــد 19-باالســتناد إلــى المراجــع

ورفــع تقريــر إلــى اإلدارة فــي حــال تقاعــس أحــد العامليــن فــي عملــه.

العامــة،
العلميــة والمصــادر الموثوقــة (وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،وزارة الصحــة
ّ

التصحيحيــة الالزمــة.

تقاريــر اللجنــة الوطنيــة الدارة الكــوارث واألزمــات ،منظمــة الصحــة العالميــة ،اليونيســف،
الجديــر بالذكــر أن وتيــرة تنظيــف المراحيــض ،المغاســل والمشــارب هــي ثــاث مــرات فــي

الــخ).

اليــوم علــى األقــل (أو أكثــر وفــق الحاجــة) ،أمــا التعقيــم فهــو فــوري بعــد كل مســتخدم.
التعليميــة لضمــان تنفيــذ الصيانــة الوقائيــة والتصحيحيــة
 التنســيق مــع إدارة المؤسســةّ
صح ّية سليمة وآمنة من خالل:
 -التنسيق والمتابعة مع عاملي النظافة لتأمين بيئة ّ

الالزمــة لــكل مرافقهــا (مغاســل ،مراحيــض ،وأجهــزة المؤسســة  ،الــخ).

• إطالعهــم علــى التعاميــم والقــرارات المتعلقــة بالبيئــة المدرســية وآليــة التنظيــف
اليومــي والتعقيــم الــدوري لجميــع المرافــق فــي المؤسســة.
• توجيههم فيما يختص بكيفية االستخدام اآلمن لمواد التنظيف.
• إرشادهم لطريقة تحضير محلول الكلور (إجراء عملية التخفيف).

لترصــد األمــراض
والتعليميــة
اإلداريــة
التعــاون مــع إدارة المؤسســة والهيئتيــن
ّ
ّ
ّ
االنتقاليــة واألوبئــة عبــر ُمراقبــة نســبة الغيــاب ومــلء اســتمارة الغيــاب األســبوعية
العامــة (خــاص
منصــة  DHIS2المتوفــرة علــى موقــع وزارة الصحــة
الكترونيــا عبــر
وإرســالها
ً
ّ
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٥٥

٥٦

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

الترصــد الوبائــي فــي القضــاء وذلــك فــي
ـمية) أو إلــى قســم
المــدارس والثانويــات الرسـ ّ
ّ

التعليمية:
عند مدخل المؤسسة
ّ

كل أســبوع دراســي وفــق اإلجــراءات المعتمــدة فــي المــدارس والثانويــات الخاصــة
نهايــة ّ

 -التواجــد باكـ ًـرا عنــد مدخــل المؤسســة فــور فتــح أبوابهــا وقبــل وصــول المتعلّميــن للتحضيــر

(ورقياً/بريــد إلكتروني/فاكــس) فــي حــال إنــذار وبائــي ،أمــا بالنســبة للمــدارس والثانويــات

الســتقبالهم ،مــع اعتمــاد كل وســائل الحمايــة الشــخصية (كمامــة وتعقيم اليدين باســتمرار

الصح ّيــة البيئيــة فــي جهــاز اإلرشــاد والتوجيــه
ـم مباشــرةً تبليــغ وحــدة التربيــة
الرسـ ّ
ّ
ـمية يتـ ّ

بمعقــم كحولــي يحتــوي علــى نســبة كحــول ال تقــل عــن  )% 60بهــدف التأكــد مــن الحالــة
ّ

مــن خــال المشــرف الصحــي البيئــي المعتمــد.

الصح ّيــة للمتعلّميــن وجميــع العامليــن فــي المؤسســة.
ّ

 -التنســيق مــع إدارة المؤسســة لتحديــد مواعيــد حلقــات تثقيــف صحــي للعامليــن فــي

 -التأكد من أن المتعلّم يضع كمامة وبطريقة صحيحة.

المؤسســة خاصــة لناحيــة المســتجدات حــول عــدوى كوفيــد 19-ولالهــل مــع اعتمــاد جميــع
المعاييــر الوقائيــة الالزمــة لناحيــة كيفيــة تنفيــذ هــذه الحلقــات (الوســيلة المناســبة لمنــع

التعليميــة باســتخدام ميــزان حــرارة رقمــي
 أخــذ حــرارة كل مــن يدخــل الــى المؤسســةّ

االكتظــاظ واحتــرام المســافة اآلمنــة).

باالشــعة تحــت الحمــراء للجبيــن وذلــك مــع احتــرام المســافة اآلمنــة بينــه وبيــن المتع ّلــم/
أفقيــا علــى  180درجــة) والتنبــه لوجــود اي مــن العــوارض المرضية/حــرارة
العامــل (مــد الــذراع
ً

 -تنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة المرتبطــة بظهــور عــارض مرضــي علــى أي متع ّلــم أو موظــف

مرتفعــة ( 37ونصــف درجــة مئویــة ومــا فــوق)  ،ســعال وعطــس ،ضیــق أو صعوبــة فــي

وفــق اآلليــة المحــددة فــي الفقرتيــن  2و  3مــن القســم الثالــث فــي هــذا الدليــل.

التنفــس ،الــخ.

 إعطــاء التغذيــة الراجعــة والمالحظــات حــول التطبيقــات العمالنيــة للخطــة المقــررة،والتعــاون المســتمر لمــلء الثغــرات ومواجهــة التحديــات لضمــان ســامة الجميــع فــي
التعليميــة.
المؤسســة
ّ
ـمية)
 التعــاون والتنســيق مــع المشــرف الصحــي البيئــي (خــاص المــدارس والثانويــات الرسـ ّوالعمــل بموجــب جميــع إرشــاداته لناحيــة تنفيــذ ومتابعــة كل اإلجــراءات المرتبطــة ببرنامــج
الصحــة المدرســية بشــكل عــام واإلجــراءات المرتبطــة باالمــراض المعديــة  ،الوبائيــة ومنهــا
الكوفيــد 19-بشــكل خــاص.

مهــام المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي المرتبطــة بتنفيــذ اإلجــراءات
الوقائيــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد19-
واإلداريــة
التعليميــة
التعــاون والتنســيق المســتمر مــع المكلفيــن مــن أفــراد الهيئتيــن
ّ
ّ
أساســي لحســن ســير تنفيــذ كل اإلجــراءات المذكــورة أدنــاه:

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٥٧

٥٨
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في حال وجود أي من العوارض المرضية لدى:

في الممرات والمالعب:

• المتع ّلــم القــادم فــي بــاص المؤسســة أو فــي أي وســيلة نقــل اخــرى وبــدون رفقــة أحــد

 -تنظيــم تنقــل المتعلّميــن فــي الممــرات والمالعــب ومنــع التجمعــات وتوجيــه المتعلّميــن

أوليــاء أمــره ،يتــم اســتبقاؤه فــي غرفــة الصحــة والتواصــل مــع األهــل بهــدف إعادتــه الــى

إلــى اإللتحــاق بصفوفهــم مباشــرةً .

المنــزل.
ـم االعتــذار منــه لعــدم اســتقبال ولــده لحيــن
• المتع ّلــم القــادم برفقــة أحــد أوليــاء أمــره ،يتـ ّ

 -التأكد من أن كل متعلّم يضع الكمامة على أنفه وفمه بشكل سليم.

شــفائه التــام.
• أحد العاملين ،يتم ا ّتخاذ اإلجراء ذاته اي العودة الى المنزل.

 -التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية.

فــي جميــع الحــاالت ،يوصــى بطلــب العنايــة الطبيــة المبكــرة والتواصــل علــى الخــط الســاخن
العامــة.
لــوزارة الصحــة
ّ

عند مغادرة المتعلّمين:
واإلداريــة للمــرور مــداورةً علــى
التعليميــة
 التنســيق مــع المكلفيــن مــن أفــراد الهيئتيــنّ
ّ

المعقم الكحولي على يدي كل من يدخل المؤسسة.
 رشّ

مختلــف الصفــوف الســتدعاء المتعلّميــن وفــق الجدولــة المقــررة ومرافقتهــم إلــى الملعب
كل نحــو المدخــل و/أو البــاص المناســب ،مــع
مــع اعتمــاد المســافة اآلمنــة وتوجيههــم ٍ

التعليميــة وداخــل المالعــب مــن خــال تنظيــم
 منــع االكتظــاظ عنــد مداخــل المؤسســةّ

التشــديد عليهــم باحتــرام كل اإلجــراءات الوقائيــة.

دخــول وخــروج المتعلّميــن والعامليــن فــي المؤسســة ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة (متــر
ونصــف) بيــن شــخص وآخــر ،وتوجيــه المتعلّميــن لاللتحــاق بصفوفهــم فــور االنتهــاء مــن

 -تنظيــم توافــد األهــل ومغــادرة المتعلّميــن للمبنــى المدرســي بمــؤازرة المكلفيــن مــن

أخــذ الحــرارة وتعقيــم اليديــن ،علــى أن يقــوم النظــار فــي كل مــن الطوابــق بالتأكــد مــن

البلديــة المعنيــة.

دخــول المتعلّميــن مباشــرةً الــى صفوفهــم حيــث ينتظرهــم أســتاذ/مدرس الحصــة ،ومنــع
تجمعهــم فــي الممرات/الســالم.

مالحظة:
تُتــرك الحريــة لــكل مؤسســة تعليميــة فــي اعتمــاد اآلليــة األنســب تماشـ ًـيا مــع خصوصية المبنى المدرســي،

 تنظيــم توافــد أوليــاء االمــر عنــد مداخــل المؤسســة ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة ومنــعاالكتظــاظ.
عند مداخل المراحيض:
 التعــاون مــع المكلفيــن لمراقبــة مداخــل المراحيــض لتنظيــم دخــول المتعلّميــن اليهــاباعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة واحتــرام المســافة اآلمنــة فــي مــا بينهــم ،علــى
أن يقــوم عامــل النظافــة بالتنظيــف والتعقيــم المســتمر بعــد كل مســتخدم باعتمــاد اآلليــة
المذكــورة فــي بروتوكــول التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري.

توفــرت) لخــروج المتعلميــن
التعليميــة (فــي حــال
ولكــن يوصــى باعتمــاد جميــع مداخــل المؤسســة
ّ
ّ
والعامليــن فــي آخــر الــدوام.

والمكملة
المهــام األساســية األخــرى للمرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي
ّ
لــكل مــا ورد أعــاه.
خالل العام الدراسي:
والتعليمية والمشــرف الصحــي البيئي وعاملي
اإلدارية
التعــاون والتنســيق مــع الهيئتيــن
ّ
ّ
النظافــة لناحية:

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٥٩

٦٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

صح ّية وسليمة
 -تأمين بيئة مدرسية ّ

الرزنامــة الوطنيــة.

المدرســية والكشــف الــدوري علــى الصفــوف إلتمــام
• الكشــف اليومــي علــى البيئــة
ّ
المهمــة علــى أكمــل وجــه.
ّ

الصح ّيــة البيئيــة مــن خــال أنشــطة تفاعليــة هادفــة لجميــع المتعلّميــن ولذويهــم
• التربيــة
ّ
صح ّيــة بيئيــة أساســية ،نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :النظافــة
حــول مواضيــع ّ

• متابعــة أداء عاملــي النظافــة والتشــديد علــى تنظيــف وتعقيــم جميــع مرافــق المؤسســة

الشــخصية ،الغــذاء الســليم ،الوقايــة مــن األمــراض المعديــة ،النشــاط البدنــي ،اإلســتخدام

خاصــة األســطح التــي تلمســها اليــد بشــكل متكــرر ،ورفــع تقريــر إلــى اإلدارة فــي حــال

الســليم لإلنترنــت ،التنمــر ،الــخ.

علمــا بــأن إجــراءات التعقيــم يجــب أن تطبــق يومي ًا
تقاعــس أحــد عاملــي النظافــة فــي عملــه.
ً
للوقايــة وليــس فقــط عنــد ظهــور حالــة اصابــة بعــدوى كوفيــد .19-كمــا يقــوم المرشــد

التعليمية
 - 4دور أعضاء الهيئة
ّ

الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي بإجــراء زيــارات فجائيــة لمتابعــة أداء عاملــي النظافــة
خــال تنظيــف وتعقيــم المراحيــض وتوثيــق نتائــج الزيــارة فــي الالئحــة المخصصــة لمتابعــة

صح ّية سليمة ومتابعة نظافة وتعقيم المبنى المدرسي بجميع مرافقه
تأمين بيئة ّ

أدائهــم والمرفقــة ربط ـاً.
كل فصــل دراســي علــى خزانــات الميــاه والمشــارب ،والتعــاون
• الكشــف الــدوري فــي بدايــة ّ

 -حث المتعلّمين على الحفاظ على نظافة البيئة المدرسية

مــع إدارة المؤسســة لتأميــن الفحوصــات المخبريــة للتأ ّكــد مــن خلــو الميــاه مــن الميكروبــات،

ـمية)
للمشــرف
الصحــي البيئــي (خــاص بالمــدارس والثانويــات الرسـ ّ
وإبــراز شــهادة مخبريــة ُ
ّ

 -متابعــة نظافــة الصفــوف مــن خــال المراقبــة والمالحظــة فــور الدخــول الــى الصــف والتأكــد

تُثبــت نظافــة وســامة الميــاه.

مــع عامــل النظافــة مــن التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري للصفــوف عنــد الحاجة

الصح ّية
 الخدماتّ

 -حث المتعلّمين على التخلص اآلمن من النفايات في السالل المخصصة

• الكشــف الطبــي المدرســي (العــام واالســنان) ومتابعــة الحــاالت المرضية لــدى المتعلّمين
مــع ذويهم.
• تأمين اإلســعافات األولية األساســية للحوادث المدرسـ ّـية شــرط أن يكون المرشــد الصحي

التعليميــة لضمــان تنفيــذ
التعليميــة وإدارة المؤسســة
تنســيق العمــل بيــن الهيئــة
ّ
ّ
التعليميــة
خطــة العــودة اآلمنــة إلــى المؤسســة
ّ

تدريبيــة في هــذا المجال.
البيئي/المســؤول الصحــي قــد خضــع لــدورة
ّ
لكل متعلّم.
الصحي واالجتماعي
الصحي
الملف
• إدارة
ّ
ّ
وملف الوضع ّ
ّ
ّ

خالل المرحلة التحضيرية:

الوطنيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
الوقائيــة
الصح ّيــة
المشــاركة فــي الحمــات
ّ
ّ
• ُ
ّ

 -اإلطــاع علــى جدولــة مواعيــد توافــد ومغــادرة المتعلّميــن المقــررة مــن قبــل إدارة

البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن أمــراض الفــم واألســنان.

أســتاذ/مدرس نســخة عــن اللوائــح االســمية
التعليميــة ،علــى أن يســتلم كل
المؤسســة
ّ
ّ

كل حملة.
بمهمات
• الحمالت الوطنية للتلقيح
ّ
ّ
تحدد بناءً لمتطلبات ّ

بجدولــة المغــادرة.

• متابعــة الغيــاب المدرســي االســبوعي مــن خــال اســتمارة الترصــد الوبائــي بالتنســيق مــع
ادارة المؤسســة.

العامــة/
 االلتــزام بجميــع المهــام الــواردة اعــاه فــي الفقــرة «المهــام والمســؤولياتّ

• متابعــة اســتحقاق الجرعــات التذكيريــة لجميــع المتعلّميــن خــال العــام الدراســي والتأكــد

المرحلــة التحضيريــة».

مــن التــزام األهــل بمتابعــة لقاحــات أوالدهــم والزامیــة إعطــائھا فــي موعــدھا بحســب

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٦١

٦٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

خالل العام الدراسي:

حرصــا علــى إجــراء عمليــة تخفيــف الكلــور بالشــكل الصحيــح.
ً

التعليميــة لمتابعــة المســتجدات المتعلقــة
 التنســيق المســتمر مــع إدارة المؤسســةّ
التعليميــة.
بالخطــة المقــررة لمنــع انتشــار عــدوى كوفيــد 19-داخــل المؤسســة
ّ
ّ

المعقــم الكحولــي (نســبة الكحــول فيــه ال تقــل عــن  )%60علــى مدخــل
 التأكــد مــن توافــرّ

 -إعطــاء التغذيــة الراجعــة والمالحظــات حــول التطبيقــات العمالنيــة للخطــة المقــررة،

الصــف وبكميــة كافيــة ،وإبــاغ عامــل النظافــة أو المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول
ّ
الصحــي فــور ًا عنــد حصــول أي نقــص.

والتعــاون المســتمر لمــلء الثغــرات ومواجهــة التحديــات لضمــان ســامة الجميــع فــي
التعليميــة.
المؤسســة
ّ

 التحقق من التوزيع السليم للمقاعد الدراسية مع مراعاة المسافة اآلمنة(متر ونصف).

التعليمية المرتبطة بتنفيذ اإلجراءات الوقائية في ظل
مهام أعضاء الهيئة
ّ
جائحة كوفيد19-

التعليمية.
 تنظيف وتعقيم المواد والمستلزماتّ

 -التواجــد فــي الصــف فــور فتــح المؤسســة وقبــل وصــول المتعلّميــن للتحضيــر الســتقبالهم

 -اســتبعاد كل االلعــاب (فــي صفــوف الروضــات) أو المســتلزمات التــي يتــم مشــاركتها بيــن

وا ّتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتأميــن التباعــد االجتماعــي بيــن المتعلّميــن وتنظيــم توزيعهــم

تفاديا لمشــاركتها
المتعلّميــن ،والتأكيــد علــى المتعلّميــن بعــدم جلــب اي العاب من المنزل
ً

علــى المقاعــد الدراســية مــع احتــرام المســافة اآلمنــة (متــر ونصــف) بيــن كل متع ّلــم وآخــر.

مــع رفاقهــم.

الصف لمدة عشر دقائق على األقل قبل توافد المتعلّمين.
 -تهوئة ّ

 تأميــن علبــة خاصــة لــكل مــن المتعلّميــن الصغــار (متعلّمــي صفــوف الروضــة والحلقــةاالولــى (تحتــوي علــى كل مســتلزماته المدرســية (أقــام تلويــن ،مســطرة ،ممحــاة ،الــخ)

 الحــرص علــى اإلبقــاء علــى تهوئــة مســتمرة بقــدر المســتطاع وإن عبــر فتــح الشــباك ولــوقلي ـاً حيــن ال تســمح األحــوال الجويــة.

بالمعقــم الكحولــي عند الدخــول أو الخروج
 التأكــد مــن أن كل متع ّلــم يقــوم بتعقيــم يديــهّ
مــن الصــف ،وقبــل وبعــد األكل خــال فترة االســتراحة.

 تعقيــم كل أســتاذ/مدرس لمكتبــه فــور وصولــه الــى الصــف ،باالضافــة الــى تجهيــزاتالمعلوماتيــة  ،/LCD, PCالــخ (إن وجــدت).

 تكریــس  20دقیقــة مــن أول حصــة تعليميــة خــال أول يــوم تعليمــي لتوضیــح المعلومــاتواإلجــراءات للوقايــة مــن عــدوى كوفيــد ،19-ورفــع الوعــي وتجنــب الوصمــة والتمييــز لــدى

ـتاذ/المدرس فــي عمليــة التعقيــم المتكــرر لمقابــض األبــواب ،واألســطح
 مســاهمة األسـّ

المتعلّميــن تجــاه األشــخاص واألســر الذيــن لديهــم مريــض ،وذلــك باعتمــاد الطــرق الناشــطة

صفيــة آمنــة.
صفــه ،لضمــان بيئــة ّ
كل فــي ّ
التــي تلمســها اليــد بشــكل متكــررٌّ ،

ومراعــاة الفئــات العمریــة للمتعلّميــن واالســتناد الــى مضمــون المنشــورات والملصقــات
ذات الصلــة والمتوفــرة علــى الصفحــة االلكترونيــة لــكل مــن وزارة التربيــة والتعليــم

توفــر أو غيــاب المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي ،يقوم أســتاذ/
 فــي حــال عــدمّ

ـم التشــديد علــى
العالــي ،وزارة الصحــة
العامــة ومنظمــة الصحــة العالميــة ،واليونيســف .يتـ ّ
ّ

ـدرس العلــوم أو الكيميــاء بمتابعــة عامــل النظافــة أثنــاء تحضيــره لمحلــول الكلــور ،وذلــك
مـ ّ

الصح ّيــة الصحيحــة للوقايــة مــن عــدوى كوفيــد ،19-ونذكــر منهــا:
الســلوكيات
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٦٣

٦٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

• كيفية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة ولمدة  20ثانية على األقل.

الصح ّيــة االساســية
 التذكيــر اليومــي ولمــدة  5دقائــق فــي اول حصــة تعلميــة عــن الرســائلّ

• آداب العطــس والســعال والتصــرف الســليم باســتعمال المناديــل الورقيــة وكيفيــة التخلص

الســليمة/التباعد االجتماعــي ،تكــرار غســل اليديــن بالطريقــة الصحيحــة  ،آداب العطــس

اآلمــن منها.

والســعال ،االســتخدام الســليم للكمامــة ،الــخ.

• كيفية وضع واستخدام الكمامة بطريقة صحيحة والتخلص اآلمن منها.
• احترام التباعد االجتماعي.

الصــف،
 -نظـ ًـرا إللغــاء االســتراحة فــي الملعــب واإلســتعاضة عنهــا باســتراحة قصيــرة داخــل ّ

• عدم مشاركة االغراض الشخصية في ما بينهم.

صفــه لمراقبــة المتعلّميــن لضمــان التباعــد االجتماعــي
يبقــى األســتاذ/المدرس فــي
ّ
واحتــرام كل اإلجــراءات الوقائيــة كمــا مراقبــة المتعلّميــن خــال االســتراحة المخصصــة

 -الحــرص علــى تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة ونشــر المعلومــة الصحيحــة باإلســتناد إلــى

للوجبــات الخفيفــة ،والتأكــد مــن بقــاء كل متع ّلــم فــي مكانــه وعــدم مشــاركة الطعــام مــع

مراجــع موثوقــة ،وتنبيــه المتعلّميــن إلــى عــدم تصديــق كل مــا يتــم تداولــه علــى مواقــع

زمالئــه ،عــاوة علــى التشــديد علــى تعقيــم اليديــن قبــل وبعــد االكل.

التواصــل االجتماعــي وتوجيههــم نحــو المصــادر الموثوقــة.
 تنفيــذ تماريــن داخــل الصــف بيــن كل حصتيــن أو عنــد وقــت االســتراحة ولمــدة  5دقائــق -توزيــع المنشــورات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بالتعــاون مــع منظمــة

للوقايــة مــن آالم العامــود الفقــري باالضافــة الــى تقنيــات االســترخاء والتفــس العميــق

الصحــة العالميــة وبدعــم مــن اليونيســيف علــى جميــع المتعلّميــن.

للمتعلّميــن ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة.

 -مراقبــة المتعلّميــن وحثهــم علــى تطبيــق الســلوكيات الســليمة واعتماد المســافة اآلمنة

 -التعاون والتنسيق مع المسؤول الصحي بشكل يومي.

بيــن شــخص وآخــر والتشــديد المســتمر علــى ضــرورة تكــرار غســل اليديــن مــن خــال االشــراف
والمتابعة.

 تنظيــم ذهــاب المتعلّميــن الــى المراحيــض ،بحيــث يــأذن االســتاذ/المدرس بذهــاب متع ّلــمواحــد فقــط فــي الوقــت نفســه وال يــأذن آلخــر إال بعــد عــودة األول.

 التأكد من أن كل متعلّم يضع كمامته بشكل سليم على أنفه وفمه.• حرصـ ًا علــى حســن تنفيــذ خطــة المغــادرة اآلمنــة للمتعلّميــن ،وحيــث تتــم عمليــة المغــادرة
الصف.
الحد من ّ
ّ
تنقل المتعلّمين في أرجاء ّ

علــى دفعــات ،يقــوم األســتاذ/المدرس بتنظيــم خــروج مجموعــات المتعلّميــن مــن الصــف،
مجموعــة تلــو األخــرى بحســب الجدولــة الزمنيــة المقــررة ،علــى أن يقــوم الشــخص المكلــف

 -مراقبــة المتعلّميــن وإحالــة كل مــن تــظھر علیــه إحــدى العــوارض المرضيــة (ارتفــاع فــي

التعليميــة .يبقــى األســتاذ/المدرس فــي الصــف مــع
بمرافقتهــم إلــى مخــارج المؤسســة
ّ

الصحي في المؤسســة
الحــرارة ،ضيــق نفــس ،ســعال ،آالم فــي الحلــق ،الخ) إلى المســؤول
ّ

باقــي المتعلّميــن ويرافــق متعلّمــي الدفعــة الثالثــة واألخيــرة إلــى الملعــب ،وذلــك وفــق

التعليميــة إلبقائــه فــي غرفــة الصحــة ریثمــا یتــم اإلتصــال بــاألھل الصطحابــه ومتابعة وضعه
ّ

التعليميــة.
اآلليــة المحــددة مــن قبــل ادارة المؤسســة
ّ

الصحــي ،علــى أن يقــوم المســؤول الصحــي بمتابعــة حالــة هــؤالء المتعلّمين/الطــاب
ّ
الصح ّيــة مــن خــال التواصــل الــدوري مــع األهــل.
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

والتعليمية بتنفيذ ومتابعة اإلجراءات
اإلدارية
 - 5دور المكلفين من الهيئتين
ّ
ّ
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والتعليميــة بتنفيذ اإلجراءات
اإلدارية
المهــام التــي يضطلــع بهــا المكلفــون من الهيئتيــن
ّ
ّ
الوقائية

التعليمية لضمان تنفيذ خطة العودة اآلمنة إلى
تنسيق المكلفين مع إدارة المؤسسة
ّ
التعليمية.
المؤسسة
ّ

التعليمية:
عند مدخل المؤسسة
ّ
 -التواجــد باكــر ًا عنــد مدخــل المؤسســة فــور فتــح أبوابهــا وقبــل وصــول المتعلّميــن للتحضيــر

خالل المرحلة التحضيرية:

الســتقبالهم ،مــع اعتمــاد كل وســائل الحمايــة الشــخصية (كمامــة وتعقيم اليدين باســتمرار

حضوريــا أو عــن بعــد فــي التدريبــات الهادفــة إلــى رفــع الوعــي حــول
 التعهــد بالمشــاركةً

بمعقــم كحولــي يحتــوي علــى نســبة كحــول ال تقــل عــن  )%60بهــدف التأكــد مــن الحالــة
ّ

فيــروس الســارس كــوف  2 -وكيفيــة انتقالــه والوقايــة منــه.

الصح ّيــة للمتعلّميــن وجميــع العامليــن فــي المؤسســة.
ّ

 -االطــاع علــى جدولــة مواعيــد توافــد ومغــادرة المتعلّميــن المقــررة مــن قبــل إدارة

 -التأكد من أن المتعلّم يضع كمامة وبطريقة صحيحة.

التعليميــة واســتالم نســخة عــن اللوائــح االســمية بجدولــة المغــادرة.
المؤسســة
ّ
التعليميــة باســتخدام ميــزان حــرارة رقمــي
 أخــذ حــرارة كل مــن يدخــل الــى المؤسســةّ
العامــة /
 االلتــزام بجميــع المهــام الــواردة أعــاه فــي الفقــرة «المهــام والمســؤولياتّ

باالشــعة تحــت الحمــراء للجبيــن وذلــك مــع احتــرام المســافة اآلمنــة بينــه وبيــن المتع ّلــم/

المرحلــة التحضيريــة»

العامــل (مــد الــذراع علــى  180درجــة) والتنبــه لوجــود اي مــن العــوارض المرضية/حــرارة
مرتفعــة ( 37ونصــف درجــة مئویــة ومــا فــوق)  ،ســعال وعطــس ،ضیــق أو صعوبــة فــي

خالل العام الدراسي:

التنفــس ،الــخ.

 التعــاون مــع المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي بهــدف تنفيــذ كل اإلجــراءاتالمقــررة والقيــام بالمهــام المطلوبــة.
الوقائيــة
ّ
ومعقمــات اليديــن والطلــب إلــى إدارة
 التأكــد مــن توفــر كل مســتلزمات الحمايــة الشــخصيةّ
المؤسســة تأميــن الــازم عنــد الحاجــة.
التعليميــة لمتابعــة المســتجدات المتعلقــة
 التنســيق المســتمر مــع إدارة المؤسســةّ
التعليميــة.
بالخطــة المقــررة لمنــع انتشــار عــدوى كوفيــد ١٩-فــي المؤسســة
ّ
ّ
 إعطــاء التغذيــة الراجعــة والمالحظــات حــول التطبيقــات العمالنيــة للخطــة المقــررة،والتعــاون المســتمر لمــلء الثغــرات ومواجهــة التحديــات لضمــان ســامة المؤسســة
لتعليميــة .
ا
ّ

مالحظة:
االخــذ بعيــن االعتبــار مــدى دقــة ميــزان الحــرارة المســتخدم ،إذ هنالــك تفــاوت بالدقــة بيــن أنــواع الموازيــن
المســتخدمة .تتــم إضافــة  0.5درجــة علــى درجــة الحــرارة المشــار اليهــا فــي الميــزان ( إذ إن دقــة درجــة
الحــرارة تتفــاوت بيــن ميــزان وآخــر مــن  0.2الــى  1درجــة).

في حال وجود اي من العوارض المرضية لدى:
• المتع ّلــم القــادم فــي بــاص المؤسســة أو فــي أي وســيلة نقــل أخــرى وبــدون رفقــة أحــد
أوليــاء أمــره ،يتــم اســتبقاؤه فــي غرفــة الصحــة والتواصــل مــع األهــل بهــدف إعادتــه الــى
البيــت.
يتــم االعتــذار منهــم لعــدم عــدم اســتقبال
• المتعلّــم القــادم برفقــة أحــد أوليــاء أمــره،
ّ
ولــده لحيــن شــفائه التــام.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-
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ّ

• أحد العاملين ،يتم ا ّتخاذ اإلجراء ذاته اي العودة الى المنزل.
فــي جميــع الحــاالت ،يوصــى بطلــب العنايــة الطبيــة المبكــرة والتواصــل علــى الخــط الســاخن
العامــة.
لــوزارة الصحــة
ّ
المعقم الكحولي على يدي كل من يدخل المؤسسة
 رشّ
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 التنبه ألي متعلّم تظهر عليه عوارض مرضية وتوجيهه إلى المسؤول الصحي.عند مغادرة المتعلّمين:
 المــرور علــى مختلــف الصفوف الســتدعاء المتعلّمين وفق الجدولة المقررة ومرافقتهمكل نحــو البــاص المناســب ،مــع
إلــى الملعــب مــع اعتمــاد المســافة اآلمنــة وتوجيههــم ٍ
التشــديد عليهــم باحتــرام كل اإلجــراءات الوقائيــة.

التعليميــة وداخــل المالعــب مــن خــال تنظيــم
 منــع االكتظــاظ عنــد مداخــل المؤسســةّ

 -تنظيــم توافــد األهــل ومغــادرة المتعلّميــن للمبنــى المدرســي بمــؤازرة المكلفيــن مــن

دخــول وخــروج المتعلّميــن والعامليــن فــي المؤسســة ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة (متــر

البلديــة المعنيــة.

ونصــف) بيــن شــخص وآخــر ،وتوجيــه المتعلّميــن لاللتحــاق بصفوفهــم فــور االنتهــاء مــن
أخــذ الحــرارة وتعقيــم اليديــن ،علــى أن يقــوم النظــار فــي كل مــن الطوابــق بالتأكــد مــن

 - ٦دور عاملي النظافة بمتابعة وتنفيذ اإلجراءات

دخــول المتعلّميــن مباشــرةً الــى صفوفهــم حيــث ينتظرهــم أســتاذ/مدرس الحصــة ،ومنــع
تجمعهــم فــي الممرات/الســالم.
 تنظيــم توافــد أوليــاء األمــر عنــد مداخــل المؤسســة ،مــع احتــرام المســافة اآلمنــة ومنــعاالكتظــاظ.
عند مداخل المراحيض:
 مراقبــة مداخــل المراحيــض لتنظيــم دخــول المتعلّميــن اليهــا باعتمــاد كل اإلجــراءاتالوقائيــة الالزمــة واحتــرام المســافة اآلمنــة فــي مــا بينهــم ،علــى أن يقــوم عامــل النظافــة
بالتنظيــف والتعقيــم المســتمر بعــد كل مســتخدم باعتمــاد اآلليــة المذكــورة فــي بروتوكول
التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري.
في الممرات والمالعب:
 تنظيــم تنقــل المتعلّميــن فــي الممــرات والمالعــب ومنــع التجمعــات وتوجيــه المتعلّميــنإلــى اإللتحــاق بصفوفهــم مباشــرةً .
 -التأكد من أن كل متعلّم يضع الكمامة على أنفه وفمه بشكل سليم.

متابعة إجراءات النظافة خالل فترة األعمال التحضيرية /قبل بدء العام الدراسي
 التواجد خالل فترة التسجيل والمرحلة التحضيرية. المشــاركة فــي اإلجتمــاع مــع المديــر (ة) والمرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــيفــي المؤسســة بهــدف التحضيــر لعــودة المتعلّميــن اآلمنــة والمشــاركة الفعالــة بــكل
المهــام المطلوبــة.
االطــاع علــى تفاصيــل التعاميــم والقــرارات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
 ّحــول اإلجــراءات الوقائيــة المعتمــدة لتأميــن عــودة آمنــة للمتعلّميــن والعامليــن إلــى
التعليميــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19-والمنــوه عنهــا أعاله ،والعمــل بموجبها
المؤسســات
ّ
ّ
 اإللتزام بتنفيذ كل إجراءات الوقاية الشخصية المذكورة أعاله.ـد مــن قبــل المرشــد الصحــي البيئــي/
 اســتالم المهــام وفــق البرنامــج االســبوعي المعـ ّالمســؤول الصحــي وبالتنســيق مــع المديــر(ة)

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٦٩

٧٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 -القيــام بجولــة مــع المديــر(ة) أو المرشــد الصحــي البيئــي علــى المبنى/غــرف الصفــوف

• المســاعدة فــي وضــع إشــارات علــى مداخــل المراحيــض وداخلهــا لضمــان التباعــد

كلهــا ،القاعــات (المحاضــرات ،المعلوماتيــة ،المكتبــة ،الرياضــة ،المختبــر ،الفنــون ،المســرح)،

ً
(مثــا :فــي حــال تقــارب المغاســل أو المبــوالت مــن
االجتماعــي ،فــي حــال دعــت الحاجــة

غرفــة الصحــة المدرســية ،المراحيــض ،المطبــخ ،مصــادر الميــاه ،موقــع الخزانــات ،الممــرات

بعضهــا ،وضــع إشــارة علــى المغســلة أو المبولــة لتحييدهــا عــن اإلســتعمال لضمــان مســافة

والمالعــب.

متــر ونصــف بيــن كل مغســلة وأخــرى وبيــن كل مبولــة وأخــرى).
• المســاعدة فــي وضــع إرشــادات ورســومات توجيهيــة علــى الجــدران وقــرب المغاســل

المفصلــة مــن المديــر(ة) والتــي تشــمل مصــادر الميــاه،
 اســتالم خريطــة شــبكة الميــاهّ

لإلســتعمال اآلمــن والســليم للمرحــاض ،فــي حــال دعــت الحاجــة.

الخزانــات والحنفيــات.

• المساعدة في وضع إرشادات توجيهية للمحافظة على النظافة ،في حال دعت الحاجة.

 -إتباع تعليمات المرشد الصحي البيئي/المسؤول الصحي في المؤسسة.

متابعة البيئة المدرسية خالل العام الدراسي من خالل التنظيف اليومي والتعقيم

 االطــاع علــى بروتوكــول الّتنظيــف وال ّتعقيــم اليومــي واإلرشــادات التوجيهيــة والعمــلبموجبهــا.
اتســاخا إلــى األماكــن األكثــر اتســاخ ًا ومــن
دائمــا بالبــدء بتنظيــف األماكــن األقــل
 الحــرصً
ً
األعلــى إلــى أســفل.
 البدء بحملة التنظيف الشاملة والتي تتضمن:الخزانات وتعقيمها.
• تنظيف
ّ
• تنظيــف جميــع الغرف/الصفــوف ،المكتبــة ،غرفــة الصحة ،غرفة االســاتذة ،مكتــب المدير(ة)،
المختبــرات ،الــخ في المؤسســة.
ّ
والشرفات والمصاعد.
والساللم
• تنظيف الممرات
ّ
• تنظيف الملعب/المالعب.
التعليمية والتحضير الميداني لناحية:
• التعاون مع إدارة المؤسسة
ّ
تنقل داخل المبنى المدرسي تضمن التباعد االجتماعي.
• وضع خطة ّ
• وضــع ســهام وإشــارات علــى األرض لتحديــد المســار الواجــب اتباعــه للتنقــل والمســافة
التعليمية،
اآلمنــة وتســهيل االمتثــال لقواعــد التباعــد االجتماعــي (علــى مداخــل المؤسســة
ّ
المشــارب ،أمــام الحانــوت المدرســي ،الممــرات ومدخــل كل صــف).

التعليمية
الدوري لكل مرافق المؤسسة
ّ
(وفقا للتفصيل
 التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري والمتكــرر لجميــع الصفوف والغــرفً
الــوارد فــي بروتوكــول التنظيــف اليومــي والتعقيــم الدوري-تعميــم رقم  )9وفــق الوتيرة
التالية:
مرة في النهار
• أرضية الصف :كنس وتنظيف وتعقيم ّ
يوميا
• المقاعد الدراسية:
ً
• الطاوالت الدراسية:
يوميا بعد انصراف المتعلّمين وتنظيفها وتعقيمها.
 oافراغ محتوى الطاوالت
ً
صباحا قبل وصول المتعلّمين.
 oتعقيمها
ً
 oتعقيمها قبل وبعد تناول الوجبة الخفيفة خالل االستراحة.
 oتعقيمها بين الدوامين (حيث ُيطبق).
مالحظة:
يمكــن للمتع ّلــم أن يســاهم فــي عمليــة تعقيــم الطــاوالت الدراســية ،بحيــث يقــوم كل متع ّلــم بتعقيــم
الصــف ،وقبــل تنــاول الطعــام وبعــده.
طاولتــه
ً
صباحــا فــور وصولــه إلــى ّ

• مقابــض االبــواب ،مفاتيــح الكهربــاء ،مقابــض النوافــذ وكل مــا تلمســه االيــدي :تعقيــم
بشــكل متكــرر خــال النهــار التعليمــي ،علــى أن يســاهم األســاتذة والمدرســين فــي عمليــة

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

صفــه،
كل فــي ّ
التعقيــم لمقابــض األبــواب ،واألســطح التــي تلمســها اليــد بشــكل متكــررٌّ ،
صفيــة آمنــة.
لضمــان بيئــة ّ
• غرفــة المعلوماتيــة :باإلضافــة إلــى التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري لهــذه الغرفــة،

٧١

٧٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 التأكد بأن الممرات بين الصفوف تخضع للتهوئة بشكل مستمر.مالحظة رقم :1
يقــوم افــراد فريــق عمــل التنظيــف فــي الــدوام الصباحــي بتنفيــذ عمليــة تنظيــف الصفــوف والمراحيــض

يجــب تعقيــم كل معــدات المعلوماتيــة التــي يتشــاركها المتعلّمــون قبــل اســتخدامها

فــي نهايــة الــدوام وقبــل توافــد المتعلّميــن غيــر اللبنانييــن فــي دوام بعــد الظهــر .كمــا يقــوم افــراد

(يمكــن للمتع ّلــم أن يســاهم فــي هــذه العمليــة وأن يعقــم المعــدات التــي سيســتعملها

فريــق عمــل التنظيــف فــي الــدوام المخصــص لبعــد الظهــر بتنفيــذ عمليــة تنظيــف جميــع مرافق المؤسســة

(.)keyboard/mouse

التعليميــة وخاصــة الصفــوف والمراحيــض فــي نهايــة الــدوام المســائي.
ّ

• افراغ سالل المهمالت وتغيير االكياس وقت االستراحة وعند نهاية الدوام.

مالحظة رقم :2
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول بروتوكــول التنظيــف والتعقيــم وكيفيــة تنظيــف وتعقيــم األشــياء واألســطح

ّ
والشــرفات والمصاعد
للممرات والســالم
 التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري والمتكررّ

لمســا ،اإلطــاع علــى القســم الخامــس مــن هــذا الدليــل.
األكثــر
ً

وعنــد اللــزوم وفــق التالي:
مرة في النهار.
• أرضية الممرات ،الساللم والمصاعدّ :

 - 7دور المتعلّمين في المساهمة في تنفيذ اإلجراءات

• أزرار ومقابض المصاعد والدرابزين :تعقيم بشكل متكرر خالل النهار التعليمي.
وجــوب متابعــة تطبيــق اإلجــراءات المذكــورة ادنــاه والمتعلقــة بــدور المتعلّميــن مــن قبــل
 التنظيف اليومي والتعقيم الدوري للمراحيض بعد كل مستخدم وفق التالي:• تنظيــف مقعــد المرحــاض وغطائــه ومقبــض الســيفون ومقبــض البــاب وقفلــه ومــوزع ورق

والتعليميــة والمرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي.
اإلداريــة
الهيئتيــن
ّ
ّ

المراحيض.

الوقاية الشخصية:

• تفريــغ ســلة المهمــات علــى األقــل مرتيــن فــي اليــوم بعــد االســتراحة وعنــد نهايــة

 -غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل في األوقات التالية

الــدوام.

وعند الحاجة:
• بعد استخدام المرحاض

 -التنظيف اليومي للملعب وعند اللزوم

• قبل وبعد تناول الطعام

يوميــا ووضعهــا فــي المســتوعب المخصــص لــكل
• التقــاط أو كنــس االوراق وبقايــا الطعــام
ً

• بعد تنظيف األنف أو السعال أو العطس

منهــا بعــد اســتراحة المتعلّميــن وفــي نهايــة الــدوام.

• عند اتساخ اليدين

يوميا وعند اللزوم وتغيير الكيس في كل منها.
• تفريغ المستوعبات
ً
بمعقــم كحولــي ال تقــل نســبة الكحــول فيــه عــن  %٧٠فــي األوقــات التاليــة
 فــرك اليديــنّ
 -توثيــق ســاعات تنفيــذ عمليــة التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري فــي االســتمارة

وعنــد الحاجــة:

«تتبــع التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري والمتكــرر لجميــع مرافــق
المتعلقــة بــــ
ّ
التعليميــة» والمرفقــة ربطــاً( .يمكــن للمرشــد الصحــي البيئي/المســؤول
المؤسســة
ّ

• عند الدخول والخروج من الباص المدرسي

الصحــي أن يســاعد عامــل النظافــة فــي توثيــق عمليــة التنظيــف والتعقيــم).

التعليمية
• على مدخل المؤسسة
ّ
الصف
• عند الدخول والخروج من ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٧٣

٧٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

• بعد لمس األسطح

يمكــن للمتعلّــم الــذي ال تظهــر عليــه أيــة عــوارض ،العــودة إلــى المدرســة بعــد مــرور 14

ـأن تشــارك األغــراض الشــخصية ممنــوع
الصــف،
ً
• فــي حــال لمــس أغــراض اآلخريــن فــي ّ
علمــا بـ ّ

يومــا بعــد آخــر احتــكاك مــع الشــخص المصــاب بعــدوى كوفيــد .19-وإذا كان المتع ّلــم يعيــش
ً

خاصــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد.19-

حضوريــا بعــد مــرور
فــي المــكان نفســه مــع الشــخص المصــاب ،يمكنــه العــودة إلــى التعلــم
ً

 -عــدم لمــس الوجــه خاصــة العينيــن ،الفــم واألنــف (فــي الحــاالت االضطراريــة ضــرورة غســل

يومــا مــن تاريــخ الشــفاء التــام للشــخص المصــاب والــذي توقــف عــن إظهــار أي عــارض،
14
ً
علــى أن يتــم اإلســتحصال علــى تقريــر طبــي مــن الجهــات المعنيــة يثبــت ذلــك.

 -احتــرام آداب العطــس والســعال (فــي الكــوع المثنــي أو فــي منديــل ورقــي يتــم التخلــص

بالخطــة الشــاملة لتأميــن عــودة آمنــة إلــى
العامــة المرتبطــة
االلتــزام بالتوجيهــات
ّ
ّ
التعليميــة
المؤسســة
ّ

ـدا أوالً).
اليديــن جيـ ً

ـورا وبطريقــة آمنــة فــي ســلة نفايــات مغلقــة).
منــه فـ ً

التعليميــة وكل أفــراد الهيئتيــن
التجــاوب والتعــاون المســتمر مــع إدارة المؤسســة
ّ

 -احتــرام التباعــد االجتماعــي (مســافة متــر ونصــف بينــك وبيــن شــخص آخــر) ،وتجنــب االكتظاظ

واإلداريــة الســيما المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي والمكلفيــن
التعليميــة
ّ
ّ
الخطــة:
بتنفيــذ ومتابعــة اإلجــراءات الوقائيــة مــن عــدوى كوفيــد 19-لحســن ســير تنفيــذ
ّ

 -وضــع كمامــة علــى األنــف والفــم عنــد الخــروج مــن المنــزل وقبــل الدخــول إلــى البــاص

 -في الباص المدرسي:

التعليميــة فــي حــال المتع ّلــم ال يســتقل الباص،
المدرســي أو قبــل الدخــول إلــى المؤسســة
ّ

• االلتزام بكل التوجيهات الصادرة عن مرافق سائق الباص المدرسي.

والتقيــد باســتخدامها الســليم (االطــاع علــى اإلرشــادات المشــار اليهــا فــي الصفحــة رقــم
ّ

• التجاوب معه ليتم أخذ الحرارة قبيل الدخول إلى الباص.

 85مــن الدليــل).

بالمعقم الكحولي عند دخول الباص ومغادرته.
جيدا
• فرك اليدين
ّ
ً

التعليمية/الممــرات ،المراحيض ،المالعب.
خاصــة فــي المؤسســة
ّ

ـدده لــه مرافــق ســائق البــاص والحفــاظ علــى المســافة
• الجلــوس علــى المقعــد الــذي حـ ّ
 -عدم مشاركة الطعام أو االغراض الخاصة مع اآلخرين.

اآلمنــة بينــه وبيــن باقــي المتعلّميــن.
والتقيــد باســتخدامها الســليم
• االلتــزام بوضــع الكمامــة المســتمر علــى األنــف والفــم
ّ

 -التخلــص اآلمــن مــن الكمامــة الملوثــة إذا كانــت مخصصــة لإلســتخدام الواحــد فــور اإلنتهــاء

(اإلطــاع علــى اإلرشــادات المفصلــة فــي الجــزء الثانــي مــن الدليــل).

مــن اســتخدامها ،إذ توضــع فــي كيــس مخصــص ومحكــم اإلغــاق أو تذكيــر األهــل بضــرورة

• الحفاظ على الهدوء خالل الجولة.

يوميــا إذا كانــت مصنوعــة مــن القمــاش (اإلطــاع علــى اإلرشــادات
غســلها وتعقيمهــا
ً

التعليميــة
ـدا لتوجيهــات مرافــق ســائق البــاص عنــد الوصــول إلــى المؤسســة
• االصغــاء جيـ ً
ّ

المفصلــة فــي الجــزء الثانــي مــن الدليــل).

لتنظيــم خــروج المتعلّميــن مــن البــاص.

 -البقــاء فــي المنــزل فــي حــال اإلحتــكاك المباشــر بــأي حالــة إصابــة بعــدوى كوفيــد19-

التعليمية:
 عند الوصول إلى المؤسسةّ

يومــأ مــن تاريــخ آخــر احتــكاك ،علــى أن يقــوم األهــل
أو مشــتبه بإصابتهــا ،وذلــك لمــدة 14
ً
ـورا علــى الخــط الســاخن  01/594459وا ّتبــاع كافــة التوجيهــات
بإبــاغ وزارة الصحــة
العامــة فـ ً
ّ
الصــادرة عنهــا ،الســيما إجــراءات العــزل المنزلــي.

التعليمية والمشــار إليه بســهام وعالمات
• اتبــاع مســار التنقــل المعتمــد داخــل المؤسســة
ّ
ـورا إلــى الصــف حيــث يكــون أســتاذ/مدرس أول حصــة تعليميــة فــي
علــى األرض والتوجــه فـ ً
انتظــار المتعلّمين.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

• عــدم اإلحتــكاك بالرفــاق والزمــاء فــي الملعــب والممــرات واحتــرام قواعــد التباعــد
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االمنــة أي متريــن ونصــف) خــال حصــة التربيــة البدنية/الرياضيــة.

االجتماعــي وتفــادي التجمعــات كمــا هــو مذكــور أعــاه.
 عند المغادرة: -في الصف:

• عنــد انتهــاء اليــوم الدراســي ،االلتــزام بتوقيــت المغــادرة بحســب الجدولــة المقــررة وا ّتبــاع

بالمعقــم الكحولــي عنــد الدخــول أو الخــروج مــن الصــف وعنــد لمــس
• تعقيــم اليديــن
ّ

توجيهــات األســتاذ/المدرس الــذي ســينظم خــروج المتعلّميــن مــن الصــف مجموعــة تلــو

األســطح.

التعليميــة مــن قبــل المكلفيــن بتنفيــذ
أخــرى ،لتتــم مرافقتهــم إلــى مخــارج المؤسســة
ّ

• المحافظــة علــى توزيــع المقاعــد الدراســية كمــا هــو لضمــان المســافة اآلمنــة بيــن متع ّلــم

ومتابعــة هــذه اإلجــراءات.

وآخــر (متــر ونصــف).

التعليمية والمشــار إليه باشــارات وعالمات
• اتباع مســار التنقل المعتمد داخل المؤسســة
ّ

• عــدم تشــارك األغــراض الخاصــة مــع اآلخريــن وإعادتهــم إلــى العلبــة الخاصــة بــه والتــي

على األرض.

تحتــوي علــى كل مســتلزماته المدرســية (أقــام تلويــن ،مســطرة ،ممحــاة ،اكل ،الــخ)

• الحفاظ على مسافة آمنة بين متعلّم وآخر.

• االلتــزام بالجلــوس علــى المقعــد المدرســي المخصــص لــكل متعلــم ،وعدم تبــادل المقاعد
الصف.
ـد مــن
ّ
والحـ ّ
التنقــل فــي أرجــاء ّ
• االلتزام بعدم التنقل بين الصفوف.
• إعالم األستاذ/المدرس فور ًا عند الشعور بأي عارض مرضي وا ّتباع توجيهاته.
والتقيد باستخدامها السليم.
• االلتزام بوضع الكمامة المستمر على األنف والفم
ّ
التقيد بكل اإلجراءات الوقائية المذكورة أعاله في فقرة «الوقاية الشخصية».
•
ّ
• التجــاوب مــع إرشــادات أســتاذ/مدرس الحصــة فــي وقــت االســتراحة لتمضيتهــا فــي الصــف
جــو مــن الهــدوء ليتمكــن الجميــع مــن االســتفادة مــن هــذا الوقــت ألخــذ قســط مــن
فــي ّ
الراحــة.
 في الملعب:• االلتــزام باإلصطفــاف فــي المــكان المخصــص لشــعبته والوقــوف علــى النقــاط المحــددة
علــى أرض الملعــب فــي حــال تــم ا ّتخــاذ قــرار نــزول المتعلّميــن الــى الملعــب فــي وقــت
االســتراحة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.
• االلتــزام بالوقــوف علــى النقــاط المحــددة لإلنتظــار أمــام الحانــوت المدرســي/المطعم
المدرســي/الكافيتيريا لضمــان التباعــد االجتماعــي فــي حــال تــم ا ّتخــاذ قــرار بفتــح الحانــوت
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.
• اإللتــزام بالمســاحة المخصصــة لــكل متعلــم والمحــددة علــى أرض الملعــب (المســافة

صح ّية وآمنة
المساهمة في تأمين بيئة مدرسية ّ
 المحافظــة علــى نظافــة المبنــى المدرســي بــكل مرافقــه واعتبــار المؤسســة بيتهــمالثانــي وذلــك مــن خــال:
• عــدم رمــي النفايــات فــي الملعــب ،أو داخــل الصفــوف (داخــل الطــاوالت)  ،أو الممــرات
والســالم وإ ّنمــا داخــل ســال المهمــات المخصصــة وااللتــزام بالفــرز فــي حــال توفــر
حاويــات الفــرز المختلفــة فــي مبنــى المؤسســة.
• عدم رمي المحارم الورقية في المرحاض والمغاسل وإ ّنما في السالل المخصصة.
• عدم رش المياه على أرض المراحيض وأمام المشارب.
• عدم البصق نهائياً.
• عدم الكتابة على الجدران كافة  ،وعلى الطاوالت وسور الملعب.
• عدم نفض ممحاة اللوح لتفادي الغبار الصادر عنها.
حصــة تعليميــة
الصــف فــي أول ّ
 تعقيــم المتع ّلــم لطاولتــه الدراســية :حيــث يقــوم أســتاذ ّمعقــم كحولــي لألسطح/ســبيرتو
وبعــد وقــت االســتراحة بالمــرور بيــن المتعلّميــن لــرش
ّ
(نســبة الكحــول ال تقــل فيــه عــن  )%70علــى كل طاولــة دراســية ،ويقــوم المتع ّلــم بــدوره
باســتعمال منديــل ورقــي لمســح طاولتــه وتعقيمهــا.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

 -التخلــص اآلمــن والفــوري مــن المناديــل الورقيــة الملوثــة (بعــد تنظيــف األنــف أو الســعال
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بتوعك أو عارض مرضي أثناء الدوام المدرسي
توجيهات عامة في حال الشعور
ّ

أو العطــس) فــي ســلة المهمــات.
 االســتعمال الصحيــح للمراحيــض وغســل اليديــن فــور االنتهــاء مــن اســتخدامها بالمــاءوالصابــون لمــدة  20ثانيــة علــى األقــل.
الصح ّية البيئية:
التربية
ّ
 المشــاركة الفعالة والتجاوب مع المرشــد الصحي البيئي/المســؤول الصحي أو األســتاذ/المدرس عند تقديم أي نشــاط .
 التعبيــر عــن المشــاعر وطــرح األســئلة حــول فيــروس الســارس  -كــوف  2 -المســبب لمــرضكوفيــد 19-لتوضيــح كل المعلومــات المرتبطــة بهمــا وتبديــد المخــاوف مــن خــال التشــديد

فورا
 إبالغ المرشد الصحي البيئي/المسؤول الصحي أو األستاذ/المدرسً
 التجــاوب مــع المســؤول الصحــي ألخــذ الحــرارة واســتبدال الكمامــة بأخــرى طبيــة إذااســتدعت الحاجــة.
 ا ّتباع التوجيهات والبقاء في غرفة الصحة لحين وصول األهل.• العــودة إلــى المؤسســة عنــد الشــفاء التــام وتقديــم تقريــر طبــي يفيــد بذلــك إلــى إدارة
المؤسســة.
الصح ّيــة عنــد
 - 8دور األهــل وأوليــاء األمــور فــي تنفيــذ اإلجــراءات وتعزيــز الســلوكيات
ّ

علــى فعاليــة تنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة .

األطفــال

الصــف ،والزمــاء والرفــاق مــن خــال تشــارك المعلومــات المهمــة
 إفــادة باقــي أفــرادّ

الوقاية الشخصية:

والصحيحــة.
 حـ ّـث األصدقــاء علــى اعتمــاد المصــادر الموثوقــة/وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،وزارة
العامــة ،وزارة الداخليــة وزارة االعــام والمنظمــات /منظمــة الصحــة العالميــة،
الصحــة
ّ
أيــة معلومــة.
الصليــب االحمــر واليونيســف للحصــول أو لالستفســار عــن ّ

 غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.بمعقم كحولي ال تقل نسبة الكحول فيه عن  %٧٠عند الحاجة.
 فرك اليدينّ
 -عــدم لمــس الوجــه خاصــة العينيــن أو الفــم أو األنــف (فــي الحــاالت االضطراريــة ضــرورة

 تقديــم الدعــم لزمالئهــم خاصــة الذيــن لديهــم أي عــوارض مرضيــة مــن خــال اســتخداموســائل التواصــل عــن ُبعــد.

جيــدا أوالً).
غســل اليديــن
ً
 احتــرام آداب العطــس والســعال (فــي الكــوع المثنــي أو فــي منديــل ورقــي يتــم التخلــصـورا وبطريقــة آمنــة).
منــه فـ ً
 -احترام التباعد االجتماعي (مسافة متر ونصف بينك وبين شخص آخر)  ،وتجنب االكتظاظ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٧٩

٨٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

التعليميــة
 وضــع كمامــة علــى األنــف والفــم عنــد التوافــد علــى مداخل/مخــارج المؤسســةّ

 -غســل اليديــن بالمــاء والصابــون فــور الوصــول إلــى المنــزل وبشــكل متكــرر وعنــد الحاجــة

والتقيد باســتخدامها الســليم.
ّ

(وفــق اإلرشــادات المشــار اليهــا فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا مــن الدليــل).

 -اإلســتخدام الســليم للكمامــة والتخلــص اآلمــن منهــا إذا كانــت مخصصــة لإلســتخدام الواحــد

 -التخلص اليومي واآلمن للنفايات الصلبة.

يوميــا إذا كانــت مصنوعــة مــن القمــاش (اإلطــاع علــى اإلرشــادات
أو غســلها وتعقيمهــا
ً
المفصلــة فــي الجــزء الثانــي مــن الدليــل).

التعليمية
التنسيق والتعاون المستمر بين األهل وإدارة المؤسسة
ّ

 -البقــاء فــي المنــزل فــي حــال اإلحتــكاك المباشــر بــأي حالــة إصابــة بعــدوى كوفيــد 19-أو

إضافيا ومحوري ًا
فإن لهــم دور ًا
بالتــوازي مــع دور األهــل األساســي فــي العمليــة التربوية،
ً
ّ

العامــة
يومــا مــن تاريــخ آخــر احتــكاك ،وإبــاغ وزارة الصحــة
مشــتبه بإصابتهــا ،وذلــك لمــدة 14
ً
ّ

الصح ّيــة ،التــي يجــب
فــي تعزيــز التوعيــة لــدى أوالدهــم با ّتبــاع الســلوكيات والممارســات
ّ

فـ�ورا علـ�ى الخـ�ط السـ�اخن  01/594459وااللتــزام بالتوجيهــات الصــادرة عنهــا الســيما
ً

أن تبــدأ منــذ الصغــر ،حتــى تصبــح ثقافــة يمارســها األطفــال فــي حياتهــم اليوميــة.

إجــراءات العــزل المنزلــي والمنــوه عنهــا فــي الجــزء الثانــي مــن الدليــل.

وعلــى ضــوء الحالــة االســتثنائية التــي يعيشــها العالــم فــي مواجهــة فيــروس الســارس
كــوف  ،2-فــإن توعيــة األهــل ألوالدهــم علــى أهميــة تنفيــذ كل اإلجــراءات الوقائيــة

صح ّية سليمة
تأمين بيئة منزلية ّ
 تأمين مياه آمنةصح ّيــة ،مــع التشــديد علــى
 التنظيــف اليومــي والتعقيــم الــدوري لضمــان بيئــة منزليــة ّالتعقيــم المتكــرر لألســطح التــي تلمســها اليــدان (وفــق بروتوكــول التنظيــف اليومــي
والتعقيــم الــدوري المشــار اليــه فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل).

أساســيا لحمايــة
الصح ّيــة الســليمة ،تُعــد أمــر ًا
والمحافظــة علــى العــادات والســلوكيات
ً
ّ
صحــة المجتمــع ككل ومنهــا غســل وتعقيــم اليديــن ،ا ّتبــاع آداب العطــس والســعال ،عــدم
لمــس الفــم واألنــف والعينيــن قبــل غســل اليديــن ،الــخ.
وتشــدد وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى أهميــة الوقايــة وتعزيــز الوعــي المجتمعــي
لمواجهــة فيــروس الســارس كــوف  ،2-وتركــز علــى أهميــة الشــراكة مــع األهــل لتحقيــق
معــا علــى تطبيــق اإلرشــادات الوقائيــة وترســيخها لــدى كل أفــراد
ذلــك ،مــن خــال العمــل ً
صحيــا ونمــط حيــاة.
األســرة ،لتصبــح ســلوك ًا
ً

 التخلــص اآلمــن مــن وســائل الحمايــة الشــخصية الملوثــة (كمامــة ،كفوف ،الخ) فــور اإلنتهاءمــن اســتخدامها ،إذ توضــع فــي كيــس مخصــص ومحكــم اإلغــاق (وفــق اإلرشــادات المشــار

يساهم األهل في هذه الشراكة من خالل:

اليهــا فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل).

الصح ّيــة أمــام أوالدهــم إذ إن األوالد
 اعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة وتنفيــذ الســلوكياتّ

 -غســل اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت (المصنوعــة مــن القمــاش) اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣهــا أفــراد العائلة ﯾﻮﻣﯿ ًﺎ • تفادي

دائمــا بأهلهــم ويتعلّمــون مــن خــال التطبيــق والممارســة.
يتم ّثلــون
ً

التنقــل فــي المنــزل باألحذيــة التــي اســتخدمت فــي الخــارج وخلعهــا فــور الوصــول إلــى

 -االلتــزام بــكل القــرارات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي والعمــل بموجبهــا

بمعقــم منزلــي
المنــزل وتعقيــم كعــب األحذيــة
ّ

(والمنــوه عنهــا فــي النشــرة المرســلة مــن قبــل ادارة المؤسســة التعليميــة).

التعليميــة/
 التعقيــم اليومــي ألغــراض أوالدهــم التــي يتــم اســتخدامها فــي المؤسســةّ

التقيــد بجدولــة مواعيــد وصول/مغــادرة المتعلّميــن بحســب الحلقــات والمراحــل التعلميــة
ّ

الحقیبــة المدرســیة ،الكتــب ،االقــام ،الــخ.

التعليميــة.
منعـ ًا لالكتظــاظ علــى مداخــل المؤسســة
ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

 -تأميــن كمامــة ،مصنوعــة مــن القمــاش كحــد أدنــى ،لــكل ولــد مــن أوالدهــم لتغطيــة الفــم

٨١

٨٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

متابعة صحة األوالد من قبل أولياء امرهم

واالنــف ،علــى أن يضعهــا علــى وجهــه فــور خروجــه مــن المنــزل ولحيــن عودتــه وغســلها
وتعقيمهــا (وفــق اإلرشــادات المشــار اليهــا فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل).

صباحــا قبــل
 التنبــه ألي عــارض مرضــي أو ارتفــاع فــي درجــة حــرارة أوالدهــم وأخــذ الحــرارةً
التعليميــة.
الذهــاب الــى المؤسســة
ّ

هاتفيــا فــي اليــوم ذاتــه الــذي يتغيــب فيــه ولدهــم عــن
التعليميــة
 إبــاغ إدارة المؤسســةً
ّ
المؤسســة لشــرح ســبب الغيــاب وإرســال تقريــر طبــي فــي المرحلــة األولــى لتحديــد الحالــة
حضوريــا فــي
المرضيــة ،وارســال تقريــر يثبــت الشــفاء التــام لتمكيــن المتع ّلــم مــن المشــاركة
ً
التعليم.

مالحظة:
االخــذ بعيــن االعتبــار مــدى دقــة ميــزان الحــرارة المســتخدم إذ هنالــك تفــاوت بالدقــة بيــن أنــواع الموازيــن
المســتخدمة (ميــزان لــأذن ،ميــزان رقمــي لألشــعة تحــت الحمــراء للجبيــن ،ميــزان للفــم أو فتحــة الشــرج
حيــث يعتبــر األخيــر اكثــر دقــة) .إذا تــم أخــذ الحــرارة فــي الفــم أو فتحــة الشــرج تُعتمــد درجــة الحــرارة كدرجــة
نهائيــة ،وفــي حــال تخطــت  37.5يتــم اســتبقاء الولــد فــي المنــزل .أمــا إذا ُأخــذت مــن خــال ميــزان رقمــي

التعليميــة لضمــان
 التعــاون والتجــاوب مــع المكلفيــن علــى مداخل/مخــارج المؤسســةّ

للجبيــن أو األذن ،يتــم إضافــة  0.5درجــة علــى درجــة الحــرارة المشــار إليهــا فــي الميــزان ( إذ إن دقــة درجــة

حفاظــا علــى ســامة الجميــع.
التباعــد االجتماعــي ومنــع االكتظــاظ
ً

الحــرارة تتفــاوت بيــن ميــزان وآخــر مــن  0.2إلــى  1درجــة).

التعليميــة والمرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي
 التعــاون مــع إدارة المؤسســةّ

 -متابعــة لقاحــات أوالدهــم وإلزامیــة إعطائهــا في موعدھا بحســب الرزنامــة الوطنية ﺣﺘﻰ

لمــلء او تحديــث الملــف الصحــي االجتماعــي للمتعلّــم (خــاص بالمــدارس والثانويــات

ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ كوفيــد 19-وﺑﺘﺪاﻋﯿﺎتهــا اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،

خاصــة لناحيــة المعلومــات المتعلقــة باألمــراض التنفســية الحــادة /األمــراض
الرســمية) ،
ً
ّ

التعليميــة ســتعمل فــي بدايــة العــام الدراســي علــى إحالــة أي
علمــا بــأن إدارة المؤسســة
ّ
ً

المزمنة/ضعــف مناعــة وذلــك حفاظــ ًا علــى صحــة ولدهــم وبهــدف تقديــم كل الدعــم
علمــا بــأن جميــع المعلومــات هــي ســرية ولــن يتــم مشــاركتها مــع أحــد.
اللــازم،
ً
 التعــاون والتجــاوب مــع ادارة المؤسســة لتنفيــذ جميــع اإلجــراءات الوقائيــة خــال العــامالدراســي وتقديــم الدعــم حيــث يجــب:

الصح ّيــة األوليــة بهــدف أخــذ كل
متع ّلــم متسـ ّـرب مــن اللقاحــات مــع ذويــه إلــى مراكــز الرعايــة
ّ
اللقاحــات المســتحقة والجرعــات التذكيريــة الالزمــة وذلــك قبــل تســجيله.

صح ّيــة
صح ّيــة قبــل مغــادرة المنــزل وإرســال وجبــة ّ
 التشــديد علــى ضــرورة تنــاول وجبــة ّالتعليميــة ،واعتمــاد نظــام غذائــي صحــي ومناســب
خفيفــة مــع أوالدهــم إلــى المؤسســة
ّ

 التواصــل مــع المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي ألي استفســار او للتعبيــر عــنأيــة مخــاوف ،الــخ.
 االســتحصال علــى تقریــر طبــي مــن الجهــات المختصــة للولــد الــذي یعانــي مــن أمــراضالصح ّيــة اإلســتثنائية التــي يعانــي منهــا .وبنــاءً
مزمنــة ومناعــة ضعیفــة يحــدد فيــه الحالــة
ّ
دقيقــا ،تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم العالــي با ّتخــاذ
عليــه ،وإذا كان وضعــه الصحــي
ً
اإلجــراءات المناســبة والتــي تتماشــى مــع خصوصيــة وضعــه الصحــي لحمايتــه.

 اختيــار المصــادر التثقيفيــة الصحيحــة والموثوقــة للمعلومــات ،وعــدم االنصيــاع وراءالشــائعات وتناقلهــا بيــن أفــراد األســرة ،والعمــل علــى تصحيــح المعلومــات المغلوطــة،
وكذلــك توجيــه األوالد إلــى كيفيــة اختيــار المصــادر الموثوقــة للحصــول علــى المعلومــة
الصحيحــة فــي ظــل االنتشــار الواســع والعشــوائي للمعلومــات علــى وســائل التواصــل
علمــا بــأن المعلومــات المغلوطــة قــد تزيــد مــن حــاالت القلــق والخــوف غيــر
االجتماعــي،
ً
المبــرر بيــن أفــراد العائلــة.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الرابع :األدوار والمسؤوليات لضمان بيئة تعليمية
صح ّية وسليمة.
ّ

٨٣

٨٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

توجيهــات عامــة فــي حــال ظهــور أي مــن العــوارض المرضيــة المرتبطــة بعــدوى كوفيــد١٩-

يومــا بعــد آخــر احتــكاك مــع الشــخص المصــاب بعــدوى كوفيــد .19-وفــي حــال
بعــد مــرور 14
ً

و/أو حــرارة مرتفعــة

كان المتع ّلــم يعيــش فــي ذات المــكان مــع الشــخص المصــاب ،يمكنــه العــودة إلــى التعلــم
يومــا مــن تاريــخ الشــفاء التــام للشــخص المصــاب والــذي توقــف عــن
حضوريــا بعــد مــرور 14
ً
ً

فــي حــال ظهــور حــرارة مرتفعــة (فــوق  37.5درجــة) أو وجــود أي مــن المؤشــرات المرضيــة

إظهــار أي عــارض ،علــى أن يتــم اإلســتحصال علــى تقريــر طبــي مــن الجهــات المعنيــة يثبــت

ألحــد أفــراد العائلــة ،االلتــزام بمــا يلــي:

ذلــك.

التعليمية.
• عدم إرسال أي من األوالد الى المؤسسة
ّ
التعليميــة فــي اليــوم ذاتــه والتــي بدورهــا تتكفــل بإبــاغ وزارة
• إبــاغ إدارة المؤسســة
ّ

ـورا علــى الخــط الســاخن  01/594459وا ّتبــاع كل التوجيهــات
• إبــاغ وزارة الصحــة
العامــة فـ ً
ّ
الصــادرة عنهــا.

الصح ّيــة البيئيــة فــي جهــاز
التربيــة والتعليــم العالــي علــى الخــط الســاخن لوحــدة التربيــة
ّ

التعليميــة فــي النهــار ذاتــه (والتــي بدورهــا تتكفــل بإبــاغ وزارة
• إبــاغ إدارة المؤسســة
ّ

اإلرشــاد والتوجيــه علــى الرقــم . 772186/01

الصح ّيــة البيئيــة فــي جهــاز
التربيــة والتعليــم العالــي علــى الخــط الســاخن لوحــدة التربيــة
ّ

العامــة علــى الخــط الســاخن  01/594459للحصــول علــى
• التواصــل مــع وزارة الصحــة
ّ
والتقيــد بــكل التوجيهــات ال ســيما تلــك المتعلقــة بإجــراء فحــص الكشــف
اإلرشــادات الالزمــة
ّ

االرشـ�اد والتوجيـ�ه .)01/772186

عــن عــدوى كوفيــد )RT-PCR( 19-والتمــاس الرعایــة الصحیــة مبكــراً.
وخصوصــا اإلجــراءات المتعلقــة
العامــة
التقيــد بــكل التوجيهــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة
•
ً
ّ
ّ
بالحجــر المنزلــي.
العامــة الموكليــن بمتابعــة حالــة العائلــة
• التعــاون والتجــاوب مــع متطوعــي وزارة الصحــة
ّ
الصح ّيــة مــن خــال التواصــل الهاتفــي.
ّ
الصح ّيــة والتجــاوب معهــا لضمــان
• التعــاون مــع البلديــة الموكلــة بمتابعــة حالــة العائلــة
ّ
حســن ســير تنفيــذ الحجــر المنزلــي.

توجيهــات عامــة فــي حــال اإلحتــكاك بحالــة إصابــة بفيــروس الســارس كــوف  2-أو مشــتبه
بإصابتهــا
 فــي حــال احتــكاك أحــد أفــراد العائلــة بحالــة إصابــة بعــدوى كوفيــد 19-أو مشــتبه بإصابتهــا،االلتــزام بمــا يلي:
يومــا مــن تاريــخ
التعليميــة وذلــك لمــدة 14
• عــدم إرســال أي مــن األوالد الــى المؤسســة
ً
ّ
آخــر احتــكاك .يمكــن للمتعلّــم الــذي ال تظهــر عليــه أيــة عــوارض ،أن يعــود إلــى المدرســة

العامة.
• اعتماد إجراءات الحجر المنزلي الصادرة عن وزارة الصحة
ّ

والتنبــه لظهــور أي عــارض مرضــي /ســعال
• مراقبــة الــذات واألوالد خــال هــذه الفتــرة
ّ
وعطــس ،ضیــق أو صعوبــة فــي التنفــس ،حــرارة مرتفعــة ،الــخ.

العامة إلبالغها بالتطورات
فورا بوزارة الصحــة
• فــي حــال ظهــور أي عــارض مرضــي اإلتصــال
ً
ّ

والتقيــد بــكل التوجيهات الصادرة عنها.
ّ

العامــة الموكليــن بمتابعــة حالــة العائلــة
• التعــاون والتجــاوب مــع متطوعــي وزارة الصحــة
ّ
الصح ّيــة مــن خــال التواصــل الهاتفــي.
ّ

الصح ّيــة والتجــاوب معهــا لضمــان
• التعــاون مــع البلديــة الموكلــة بمتابعــة حالــة العائلــة
ّ
حســن ســير تنفيــذ الحجــر المنزلــي.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية

٨٥

٨٦

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - 1اإلستخدام السليم للكمامة
اســتناد ًا إلــى مــا نعرفــه عــن طــرق انتقــال عــدوى كوفيــد 19-وأثــر قطــرات الجهاز التنفســي/

توفــر كمامــات مــع واجهــة بالســتيكية شــفافة لتمكيــن األشــخاص
وتجــدر اإلشــارة إلــى
ّ

الــرذاذ (المنبعثــة عبــر الــكالم ،الســعال ،العطــس) فــي انتشــار فيــروس الســارس  -كــوف 2 -

الذيــن يعانــون مــن ضعــف ســمعي مــن قــراءة الشــفاه عنــد اآلخــر والتواصــل اإلعتيــادي مــع

وربطــا باألدلــة الصــادرة عــن بعــض الدراســات
(  )SARS-CoV-2المســبب لهــذه العــدوى،
ً

اآلخريــن.

الســريرية والمختبريــة التــي تبيــن أن تغطيــة األنــف والفــم بكمامــة ســواء أكانــت طبيــة
أم مصنوعــة مــن القمــاش( Cloth mask/مصنوعــة مــن ثــاث طبقــات مــن القمــاش كحــد

التعليمية؟
من يجب أن يضع كمامة (طبية أو مصنوعة من القماش) في المؤسسة
ّ

أدنــى ،وبمقــاس مالئــم لوجــه الشــخص بحســب الفئــة العمريــة) تقلــل مــن انتشــار الــرذاذ،
تشــدد علــى إلزاميــة اســتخدام الكمامــة فــي
فــإن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
ّ
ّ
التعليميــة (أو واقــي الوجــه Face shield /لبعــض الحــاالت التــي ســنحددها
المؤسســات
ّ
ّ

التعليمية.
وكل العاملين في المؤسسة
والتعليمية
اإلدارية
كل أفراد الهيئتين
ّ
ّ
ّ
ّ
• ّ

• كل المتعلّميــن فــي جميــع الحلقــات التعليميــة بــدءًا مــن الحلقــة األولــى مــن التعليــم

أدنــاه) للمســاعدة فــي منــع قطــرات الجهــاز التنفســي/الرذاذ مــن انتشــارها فــي الهــواء

األساســي ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار االســتثناءات المذكــورة أدنــاه.

والوصــول إلــى األشــخاص اآلخريــن أو الســقوط وااللتصــاق باألســطح.

التعليميــة (األهــل ،عامــل الصيانــة ،مــن يس ـلّم الســلع
كل شــخص راشــد يدخــل المؤسســة
ّ
• ّ

يجــوز اعتبــار واقــي الوجــه Face shield/بمثابــة البديــل عــن الكمامــة غيــر الطبيــةcloth/
 maskلبعــض الحــاالت المبينــة الحقـ ًا فــي ســياق الفقــرة المتعلقــة باإلســتثناءات مــع األخــذ

يستقل الباص المدرسي.
كل من
ّ
• ّ

• سائق الباص المدرسي ومرافقه في الجولة.

بعيــن االعتبــار بانهــا أقــل فعاليــة مــن الكمامــة فــي مــا يتعلــق بمنــع انتشــار الــرذاذ او

التعليمية (عند التوافد والمغادرة).
• األهل أثناء تواجدهم على مداخل المؤسسة
ّ

جوانــب الوجــه وأســفل الذقــن.

من ُيستثنى من وضع الكمامة ويمكنه االستعاضة عنها بواقي الوجه؟

للحانــوت المدرســي ،الــخ).

القطيــرات .وإذا توجــب اســتخدام واقــي الوجــه ،يجــب التأكــد مــن مالءمــة التصميــم لتغطيــة

• المتعلّمون في الروضات.
• األشخاص الذين لديهم مشاكل تنفسية/حساسية ،ربو.
• األشــخاص الذيــن لديهــم احتياجــات خاصة/غيــر قادريــن علــى إزالــة الكمامــة بأنفســهم
بــدون مســاعدة.
طبيا يفيد بعدم استطاعته وضع الكمامة ألسباب مرضية.
تقريرا
يقدم
• أي شخص
ً
ً
ّ

مالحظة:
معقــم كحولــي
ـم شــطفه بالمــاء وتعقيمــه باســتعمال
ّ
يجــب تنظيــف واقــي الوجــه بالمــاء والصابــون ،ثـ ّ
(نســبة الكحــول فيــه ال تقــل عــن  ،)%70ومــرة واحــدة فــي النهــار علــى األقــل .كمــا ينبغــي االمتنــاع عــن لمــس
ـورا بالمــاء والصابــون بعــد ذلــك.
الوجــه أثنــاء التنظيــف والتعقيــم وغســل اليديــن فـ ً

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية

٨٧

٨٨

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - 1اإلستخدام السليم للكمامة
يتوجب عليه ارتداء كمامة طبية؟
من
ّ
كل مــن يظهــر عليــه ارتفــاع فــي درجــة حــرارة الجســم أو أي مــن العــوارض المرضيــة
• ّ
ـم إرســاله الــى المنــزل
(المذكــورة سـ ً
ـابقا فــي هــذا الدليــل) خــال الــدوام الدراســي ريثمــا يتـ ّ
الصح ّيــة اللتمــاس العنايــة الطبيــة المبكــرة.
أو مركــز الرعايــة
ّ
كل مــن يعتنــي/أو علــى ا ّتصــال مباشــر بشــخص تظهــر عليــه عــوارض مرضيــة (مثـ ًـا المرشــد
• ّ

الصحــي البيئي/المســؤول الصحي).

كل مــن لديــه أمــراض مزمنــة :أمــراض رئويــة حــادة (علــى ســبيل المثــال :الربــو الحــاد) ،أو
• ّ
المناعــة الضعيفــة (كالــذي يخضــع للعــاج الكيميائــي أو عــاج الكورتيــزون طويــل األمــد),
أمــراض القلــب والشــرايين وأمــراض الســكري فــي حــال عــدم التم ّكــن مــن ضمــان التباعــد
االجتماعــي (علــى األقــل مســافة متــر ونصــف).
عامــا فــي حــال عــدم التم ّكــن من ضمــان التباعد
• األشــخاص الذيــن يزيــد عمرهــم عــن الســتين ً
االجتماعــي (علــى األقل مســافة متــر ونصف).
مالحظة رقم :1
ٍ
كاف للحمايــة مــن عــدوى كوفيــد ،19-إنمــا يجــب أن يتــازم مع اعتمــاد كل اإلجراءات
وضــع الكمامــة فقــط غيــر
الوقائيــة المذكورة أدناه:
 تجنب التجمعات واألماكن المكتظة الحفاظ على المسافة اآلمنة (على األقل مسافة متر ونصف) بين شخص وآخرمعقم كحولي
 غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو تعقيمهما باستخدامّ
 اعتماد آداب العطس والسعالجيدا
 االمتناع عن لمس الفم واألنف والعينين قبل غسل اليدينً
مالحظة رقم :2
 ال ت ُِعد استخدام الكمامة المخصصة لإلستعمال الواحد قم باستبدال الكمامة بأخرى نظيفة وجافة في حال أصبحت رطبة أو ممزقة ال تلمس الجهة الخارجية للكمامة ال تنزع الكمامة للتحدث مع اآلخرين ال تشارك كمامتك مع اآلخرين -ال تضع الكمامة أسفل األنف أو الذقن

مالحظة رقم :3
يجــب غســل الكمامــة المصنوعــة مــن القمــاش يوميــ ًا واإللتــزام باإلســتخدام الواحــد للكمامــة الطبيــة
والتخلــص اآلمــن منهــا .للمزيــد مــن التفاصيــل حــول اإلســتخدام الســليم للكمامــة ،االطــاع علــى الدليــل
التعليميــة حــول اإلجــراءات الوقائيــة لمنــع إنتقــال وإنتشــار فيــروس ســارس  -كــوف2-
للمؤسســات
الصحــي
ّ
ّ
()SARS-CoV-2المســبب لعــدوى كوفيــد19-
الجزء الثاني :معلومات تثقيفية وتوعوية حول الوقاية الشخصية والمجتمعية.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية

٨٩

٩٠

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - 2كيفية تنظيف وتعقيم األشياء واألسطح األكثر لمس ًا
لمســا كأســطح الطــاوالت ،ومقابــض األبــواب ،والحمــام
 تنظيــف وتعقيــم األســطح األكثــرً

 -آلية تنظيف وتعقيم األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر:

ومــا بداخلــه مــن مغاســل وحنفيــات ،واألســطح المتعلقــة باالســتحمام وأدواتــه ،ومفاتيــح

كالقفــازات والمالبــس الواقيــة واألحذيــة
ـدات الوقايــة الشــخصية
ّ
• االســتخدام الســليم لمعـ ّ

اإلضــاءة ،ومقابــض النوافــذ ،وأســطح المكاتــب وأجهــزة التحكــم عــن ُبعــد ،ولوحــة مفاتيــح
الكمبيوتــر ،واألجهــزة اإللكترونيــة اللوحيــة ،والهاتــف.

الواقية.
• الفرك باستخدام المياه النظيفة/اآلمنة والمنظفات المنزلية المعروفة.
المعقم.
• الشطف بشكل مكثف إلزالة كل بقايا المنظفات التي قد تتفاعل مع
ّ

 -يجــب التأكــد مــن نظافــة وتعقيــم جميــع المراحيــض ومقابــض األبــواب ،ومرافــق غســل

كمعقــم (كلــور يحتــوي علــى
بيــض منزلــي
ّ
• بعــد الشــطف المناســب ،التعقيــم باســتخدام ُم ّ

اليديــن بانتظــام.

 ٪0.1هيبوكلوريــت الصوديــوم.)1

 -يجب اتباع الخطوات التالية في التنظيف والتعقيم:

الملوثــة بســوائل الجســم (خاصــة اإلفرازات/الســوائل عــن
 آليــة تنظيــف وتعقيــم األســطحّ

• تنظيف األسطح من األقل تلو ًثا أو اتساخ ًا الى األماكن األكثر تلوثا أو اتساخاً.

بيــض المنزلــي اساســه الكلــور (بنســبة ٪0.1
الم ّ
طريــق الجهــاز التنفســي والبــراز) باســتخدام ُ

• تنظيف األسطح من األعلى إلى األسفل.

مــن هيبوكلوريــت الصوديــوم):

• تنظيف األسطح بطريقة منتظمة.

• ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية المناســبة (القفــازات والكمامــة) مــع الحفــاظ علــى

• التنظيــف والتعقيــم الفــوري لألســطح الملوثــة بســوائل الجســم أو باإلفــرازات مــن الجهــاز

غســل اليديــن وبعــد ارتداء/اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية.

التنفسي.
ّ

• اســتخدام مناشــف قابلــة المتصــاص الســوائل أو االفــرازات مــن األســطح ذات االســتعمال
لمـ ّـرة واحــدة .والتخلــص الفــوري مــن المناشــف فــي مســتوعب للنفايــات مخصــص للنفايــات
المعديــة ،وتكــون ذات غطــاء محكــم.
• تنظيــف األســطح جيــدا باســتخدام الميــاه والمنظفــات المنزليــة عبــر الفــرك ومــن ثــم
الشــطف.
كمعقــم (كلــور يحتــوي علــى ٪ 0.1
مبيــض منزلــي
• يلــي الشــطف التعقيــم باســتخدام
ّ
ّ
هيبوكلوريــت الصوديــوم).
للمعقــم أن يبقــى علــى األســطح لمنــح الوقــت الكافــي للتفاعــل مــع الكلــور
• الســماح
ّ
(حوالــي  10دقائــق).
والمعــدات القابلــة إلعــادة
• أخيــر ًا يجــب تنظيــف وتعقيــم جميــع ُمســتلزمات التنظيــف
ّ
االســتخدام.
ـم تحديــث نســبة تركيــز محلــول هيبوكلوريــت الصوديــوم وتخفيضهــا مــن  % 0.5إلــى  .% 0.1اقتضــى
الص ّحــة
 1بحســب توصيــات
ّ
ّ
العالميــة ،تـ ّ
منظمــة ّ
ربطــا والصــادر فــي بدايــة جائحــة كورونــا يوصــي باســتخدام نســبة تركيــز  % 0.5بحســب توصيــات
ألن التعميــم المرفــق ً
توضيــح هــذه المعلومــة ّ
العالميــة آنــذاك.
الص ّحــة
ّ
ّ
منظمــة ّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

٩١

القسم الخامس :إرشادات صحية

٩٢

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - 2كيفية تنظيف وتعقيم األشياء واألسطح األكثر لمس ًا
• فــي هــذه الحالــة ،ال ينبغــي إعــادة اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية مثــل الكمامــة

بيــض المنزلي-الكلــور ( بتركيــز  )%5إلــى ليتــر
الم ّ
• أو إضافــة  4مالعــق (أو  20مللتــراً) مــن ُ

والقفــازات ذات االســتعمال الواحــد؛ بــل يوصى باســتخدام القفــازات التي يتم التخلص منها

واحــد مــن الميــاه النظيفــة للحصــول علــى محلــول بحجــم ليتــر واحــد جاهــز للتعقيــم(1:50

ـددة االســتعماالت يجــب تنظيفهــا
المتعـ ّ
(الالتكــس أو النتريــل) .وإذا تــم اســتخدام القفــازات ُ

تخفيــف  ٪5مــن مبيــض المنزلي-الكلــور).

مباشــرةً بالمنظفــات والمــاء وتعقيمهــا بنســبة  %0.1مــن هيبوكلوريــت الصوديوم/المبيــض

•مــن الجديــر بالذكــر أن عمليــة تحضيــر المحلــول مــن الكلــور هــي مســؤولية المرشــد الصحــي

المنزلي.

التعليميــة ،وفــي المنــزل يقــوم بــه البالغيــن
البيئي/المســؤول الصحــي فــي المؤسســة
ّ

جيدا بعد اإلنتهاء من التعقيم وخلع معدات الوقاية الشخصية.
• يجب غسل اليدين
ً

فــي العائلــة وليــس األوالد.
• يجــب ارتــداء أدوات الحمايــة الشــخصية خــال تحضيــر محاليــل التنظيــف وخصوصـ ًا عنــد تحضير

 -كيفيــة تنظيــف اإللكترونيــات مثــل الهواتــف ولوحــات المفاتيــح وأجهــزة التحكــم عــن ُبعــد

محلــول التعقيــم هيبوكلوريت الصوديوم.

واألجهــزة اللوحيــة وغيرهــا:

• يجــب تحضيــر محلــول التعقيــم واســتخدامه خــال ـ 24ســاعة فقــط مــن تاريــخ التحضيــر،

• اســتخدام مناديــل أو بخاخــات تحتــوي علــى  ٪70مــن الكحــول علــى األقــل والعمــل علــى

والتقيــد بذلــك ألن فعاليتــه تنخفــض مــع الوقــت.
ّ

تجفيــف هــذه األســطح.

التنبــه إلــى تاريــخ
• يجــب تج ّنــب تكديــس مــواد التنظيــف عبــر شــرائها وحفظهــا ،كمــا يجــب
ّ
انتهــاء صالحيــة اســتخدامها.
المعقــم بشــكل واضــح علــى المســتوعب الــذي يحويــه ،وحفظــه فــي
• يجــب كتابــة اســم
ّ

 -إلعداد محلول التعقيم بنسبة  %0.1من صوديوم الهيبوكلورايت:

ـعة الشــمس وعــن متنــاول األطفــال.
مــكان بــارد وجــاف وفيــه تهويــة وبعيـ ً
ـدا عــن أشـ ّ
كمعقــم ألنــه يتميــز بمــا يلــي :ســريع
• يوصــى باســتخدام المبيــض المنزلي/الكلــور
ّ
وفعــال
وفعــال علــى شــريحة واســعة مــن أنــواع الجراثيــم
المفعــول ،وتكلفتــه ُمنخفضــة،
ّ
ّ
للغايــة ضــد معظــم الفيروســات.
الفعال
إرشادات تتعلق بالتنظيف والتعقيم
ّ
 50ليتر من محلول
التعقيم بتركيز  %0.1من
صوديوم الهيبوكلورايت

=

اضافة ليتر واحد من
معقم الكلور بتركيز  %5من
صوديوم الهيبوكلورايت

+

 49ليتر ًا من المياه
النظيفة

ـؤدي
• إضافــة ليتــر مــن
ّ
معقــم الكلــور (بتركيــز  )%5الــى  49ليتــر ًا مــن الميــاه النظيفــة ممــا يـ ّ
معقــم مــن  50ليتــر ًا جاهــز ًا للتعقيــم.
إلــى تحضيــر محلــول
ّ
المعقــم إلــى  49جــزءًا مماث ـاً مــن الميــاه النظيفــة ( 1:50محلــول مــن
• أو إضافــة جــزء مــن
ّ
بيــض).
%5
ّ
الم ّ
المعقــم ُ

المعقمات.
 إن منظفات المنزلية ال تحل محلّ
المعقمات.
 ُيصار إلى استخدام المنظفات المنزلية أوالً ثم تليهاّ
 يوصــى بعــدم اســتخدام لــوازم التنظيــف غيــر المعروفــة (أصــول أو تركيبــات كيميائيــة غيــرمعروفة).
المعقمات.
 يوصى بعدم خلط المنظفات معّ

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية

٩٣

٩٤

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - 2كيفية تنظيف وتعقيم األشياء واألسطح األكثر لمس ًا
الملوثــة بســوائل
المعقــم (المبيــض المنزلــي) مباشــرة علــى األســطح
 تجنــب اســتخدامّ
ّ
الجســم أو باالفــرازات مــن الجهــاز التنفســي.
ُ -يصار إلى إغالق عبوات التنظيف والتعقيم بشكل صحيح.

الملوثة بسوائل الجسم أو باإلفرازات من
تنظيف وتعقيم األسطح
ّ
الجهاز التنفسي

١

والمعقمــات بشــكل واضــح وصحيــح علــى المســتوعب
نظفــات
ّ
الم ّ
 -يجــب كتابــة اســم جميــع ُ

تم استخدام مناشف ذات
في حال ّ
اإلستعمال المتعدد ،يجب تنظيفها
مباشرةً بالصابون والماء ،ومن
ثم شطفها وتعقيمها بمحلول
الكلور بتركيز  %0.1هيبوكلورايت
الصوديوم.

جيد ًا باستخدام
تنظيف األسطح ّ
العادية
مياه نظيفة والمنظفات
ّ
ثم الشطف

ـعة الشــمس
الــذي يحويــه ،وحفظــه فــي مــكان بــارد وجــاف وفيــه تهوئــة وبعيـ ً
ـدا عــن أشـ ّ
وعــن متنــاول األطفــال.
فعاليــة مــادة التعقيــم ولذلــك
 إن المــواد العضويــة الموجــودة علــى األســطح تُق ّلــل مــن ّالمعقــم
ثــم التعقيــم باســتخدام
ّ
ُيعمــل علــى التنظيــف بالمــاء والصابــون يليــه الشــطف ّ

7

2
استخدام مناشف ذات اإلستعمال
الواحد ،قابلة المتصاص السوائل
أو االفرازات من األسطح والتخلص
منها في كيس محكم االغالق
يوضع في مستوعب النفايات ذات
غطاء محكم.

كمــا هــو موصــى بــه.
والمعقمــات ومحلــول التعقيــم) فــي مــكان
نظفــات
 يجــب تخزيــن المــواد الكيميائيــةّ
(الم ّ
ُ
جـ ٍ
ـعة الشــمس وعــن متنــاول األطفــال والحيوانــات
ـاف وبــارد وفيــه تهوئــة وبعيـ ً
ـدا عــن أشـ ّ

تنظيف وتعقيم جميع ُمستلزمات
ومعدات الوقاية الشخصية
التنظيف
ّ
القابلة إلعادة االستخدام فوراً.

األليفــة.
 -يجب تحضير محلول التعقيم في منطقة جيدة التهوية.

٦

3
االستخدام السليم لمعدات الوقاية
الشخصية (القفازات والمالبس
الواقية) وغسل اليدين قبل وبعد
استعمال القفازات.

 يجب العمل على فتح النوافذ واستخدام المراوح أو التهويةالمعقم واالبتعاد عن المكان لبعض الوقت
عند استخدام
ّ

التخلص السليم من معدات الوقاية
الشخصية (القناع والقفازات)
ذات االستعمال الواحد في مستوعبات
النفايات ذات غطاء محكم وال يعاد
إستخدامها.

تشتد الرائحة.
عندما
ّ
 تنظيف وتعقيم جميع ُمستلزمات التنظيفوالمعدات القابلة إلعادة االستخدام فوراً.
ّ

4

5
يلي الشطف التعقيم،
مبيض منزلي معقم
باستخدام ّ
(كلور يحتوي على %0.1
هيبوكلوريت الصوديوم).

السماح للمعقم أن يبقى على
األسطح لمنح الوقت الكافي
للتفاعل مع الكلور
(حوالي  ١٠دقائق).

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية

٩٥

٩٦

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - ٣سالمة الغذاء
إرشــادات عامــة للمتعامليــن مــع الطعــام فــي المطبــخ المدرســي والحانــوت والكافيتريــا

 -غســل اليديــن بشــكل متكــرر ،وفــي حــال اســتخدام القفــازات  ،يجــب تغييرهــا قبــل وبعــد

(وفــق توصيــات برنامــج األغذيــة العالمــي)

إعــداد الطعــام وعنــد اإلنتقــال مــن التعامــل مــع الطعــام النــيء إلــى الطعــام المطهــو
وعنــد الحاجــة.

تتوجــه هــذه الفقــرة إلــى كل مــن يتعامــل بالمــواد الغذائيــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
ّ
العمــال المــوكل إليهــم اســتالم وتخزيــن وتحضيــر وتقديــم المــواد الغذائيــة ،وكل مــن

 -تغطية تامة مقاومة للماء ألي جرح أو خدش.

يتعامــل مباشــرةً مــع المــواد الغذائيــة المكشــوفة أو غيــر المغلّفــة كجــزء مــن عملهــم،
ً
(مثــا
والموظفيــن الذيــن قــد يلمســون األســطح التــي علــى تمــاس بالمــواد الغذائيــة

والتنبــه
 أخــذ حــرارة كل موظــف (باســتخدام ميــزان رقمــي باألشــعة تحــت الحمــراء للجبيــن)ّ

مرافــق التجميــد والتبريــد) واألســطح األخــرى فــي المــكان حيــث يتــم التعامــل مــع المــواد

لوجــود اي عــارض مرضي/حــرارة مرتفعــة ( 37ونصــف درجــة مئويــة ومــا فــوق)  ،ســعال

المؤسســات
الغذائيــة المكشــوفة .ولذلــك تنطبــق اإلرشــادات الــواردة أدنــاه علــى :مديــري
ّ

وعطــس ،ضيــق أو صعوبــة فــي التنفــس ،الــخ.

التعليميــة ،مستشــمر الحانــوت المدرســي ،المرشــد الصحــي البيئي/المســؤول الصحــي،
ّ

مالحظة:

عمــال النظافــة ،عمــال الصيانــة ،عمــال التوصيــل ،المراقــب الصحــي (تفتيــش حــول ســامة

يتــم إضافــة  0.5درجــة علــى درجــة الحــرارة المشــار اليهــا فــي الميــزان ( إذ إن دقــة درجــة الحــرارة تتفــاوت

الغــذاء) ،الــخ .

بيــن ميــزان وآخــر مــن  0.2الــى  1درجــة).

 .1اإلجــراءات الوقائيــة الشــخصية الواجــب اعتمادهــا فــي الحانــوت المدرســي/الكافيتيريا/

 -فــي حــال وجــود اي عــارض مرضــي أو ارتفــاع فــي الحــرارة ،يتــم االعتــذار مــن الشــخص

المطبخ المدرســي

المعنــي لعــدم اســتقباله فــي المؤسســة ويوصــى بطلــب العنايــة الطبيــة المبكــرة
العامــة.
والتواصــل علــى الخــط الســاخن لــوزارة الصحــة
ّ

 الحفاظ على النظافة الشخصية:• إرتداء مالبس نظيفة كل يوم.

 -احتــرام آداب العطــس والســعال (فــي الكــوع المثنــي أو فــي منديــل ورقــي يتــم التخلــص

• التأكد من أن تكون األظافر قصيرة.

ـورا وبطريقــة آمنــة) وعــدم التحــدث أثنــاء طهــو الطعــام.
منــه فـ ً

• غســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة  20ثانيــة علــى األقــل فــور الوصــول إلــى مــكان
مــرة كل  20دقيقــة وعنــد الحاجــة.
العمــل ،وبشــكل متكــرر خــال النهــار
بمعــدل ّ
ّ
• غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المراحيض.
 وضع كمامة من القماش كحد أدنى لكل من يتعامل مع المواد الغذائية. عــدم لمــس الوجــه والشــعر أثنــاء تحضيــر الطعــام .فــي حــال اللمــس ،يجــب غســل اليديــنعلــى الفــور بالمــاء والصابــون لمــدة  20ثانيــة علــى األقــل.

 اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية :إرتــداء مئــزر (أو مريــول) نظيــف ،الكمامــة ،القفــازاتومشــبك الشــعر عنــد اســتخدام المــواد الغذائيــة.
 - ٢اإلجراءات الوقائية في المطبخ المدرسي
 تعييــن شــخص واحــد لــكل مهمــة فــي المطبــخ :مثـ ًـا شــخص محــدد للتحضير ،وواحــد للطهو،وآخــر للخدمة.

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية

٩٧

٩٨

الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - ٣سالمة الغذاء
 -احترام المسافة اآلمنة بين شخص وآخر (مسافة متر ونصف على األقل).

 التقيــد بفصــل وعــزل ألــواح التقطيــع وأدوات المطبــخ (مثــل الســكاكين وغيرهــا) بين مختلفاألطعمة النيئــة والمطبوخة.

 مــن األفضــل عــدم التواجــه أثنــاء العمــل فــي المطبــخ الواحــد (أي أن يتحاشــى األشــخاصوجهــا لوجــه).
أن يكونــوا
ً

 - ٣الحانوت المدرسي (أو الدكان)

 -يجــب غســل وتعقيــم جميــع أدوات المطبــخ واألجهــزةُ .يفضــل إســتخدام المــاء الســاخن

 -التشــديد علــى مســتثمر الحانــوت (إذا كان الحانــوت متوفـ ًـرا داخــل المبنــى) بضــرورة وضــع

(فــوق  60درجــة مئويــة) والمســحوق المخصــص لتنظيــف المعــدات واألوانــي المطبخيــة.

الكمامــة عنــد تعاملــه بالســلع والتواصــل مــع الزبون/المتع ّلــم ،وغســل اليديــن بشــكل متكــرر
معنيــا
أو تعقيمهمــا بيــن زبــون وآخــر (بعــد تســلّم النقــود) وعــدم الســماح لمــن ليــس
ً

مســطح الخدمــات والتحضيــر ،مفاتيــح
 تنظيــف وتعقيــم المناطــق المشــتركة (األرضيــة،ّ
الكهربــاء ،مقابــض األبــواب ،الــخ) بشــكل متكــرر.

بالعمــل داخــل الحانــوت بالدخــول إليــه.
 -فــي حــال تعــدد الموظفيــن داخــل الحانــوت ،مــن األفضــل عــدم التواجــه أثنــاء العمــل (أي أن

 -توفر نقطة لغسل اليدين صالحة لإلستخدام ومزودة بالمياه اآلمنة والصابون.

وجهــا لوجه).
يتحاشــى األشــخاص أن يكونــوا
ً

معقم كحولي لليدين ال تقل نسبة الكحول فيه عن . 60%
توفر
ّ
ّ

 -احترام المسافة اآلمنة بين شخص وآخر (مسافة متر ونصف على األقل).

 -غسل اليدين قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

مســطح الخدمــات والتحضيــر ،مفاتيــح
 تنظيــف وتعقيــم المناطــق المشــتركة (األرضيــة،ّ
الكهربــاء ،مقابــض األبــواب ،الــخ).

 غســل وتعقيــم الفواكــه والخضــروات بشــكل صحيــح ،واســتخدام الميــاه النظيفــة أثنــاءتحضيــر الطعــام (ملــح ،خــل أو حبــوب تعقيــم).

 -توفر نقطة لغسل اليدين ،صالحة لإلستخدام ومزودة بالمياه اآلمنة والصابون.

 -طهــو المنتوجــات النيئــة واللحــوم بدرجــات حــرارة آمنــة (خاصــة اللحــوم واأللبــان والمنتجــات

معقم كحولي لليدين ال تقل نسبة الكحول فيه عن .60%
توفر
ّ
ّ

الحيوانية).
 عدم االحتكاك الجسدي بين مستثمر الحانوت/الموظفين والمتعلّمين. التقيــد بفصــل وعــزل األطعمــة النيئة/غيــر المغســولة مــع األطعمــة المطهــوة/والمغســولة.

 منــع االكتظــاظ أمــام الحانــوت المدرســي :وضع/لصــق إشــارات علــى األرض لتحديــد أماكــناالنتظــار أمــام الحانــوت المدرســي عنــد شــراء الوجبــة الخفيفــة لضمــان المســافة اآلمنــة

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
سارس  -كوف)SARS-CoV-2( 2-
المسبب لعدوى كوفيد19-

القسم الخامس :إرشادات صحية
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الجزء األول :البروتوكول الخاص
باألدوار والمسؤوليات

 - ٣سالمة الغذاء
اإلداريــة
بيــن متع ّلــم وآخــر (علــى األقــل مســافة متــر ونصــف)  ،وتكليــف أفــراد مــن الهيئتيــن
ّ

 -جدولــة عمــل الموظفيــن بشــكل يضمــن تنفيــذ المهــام المطلوبــة ولكن من دون التسـ ّـبب

والتعليميــة بمراقبــة المتعلّميــن أمــام الحانــوت وأثنــاء تواجدهــم فــي الملعــب لحثهــم
ّ

آن واحــد فــي
باالكتظــاظ أو التجمعــات،
والتنبــه ألعــداد الموظفيــن أثنــاء تواجدهــم فــي ٍ
ّ

علــى اعتمــاد كل اإلجــراءات الوقائيــة (المســافة اآلمنــة ،اإلســتخدام الســليم للكمامــة

منطقــة تحضيــر الطعــام.

ونظافــة اليديــن).
 مــداورة الموظفيــن علــى العمــل واالســتراحة بشــكل يخفــف مــن عــدد الموظفيــنآن واحــد ويضمــن التباعــد االجتماعــي.
المتواجديــن فــي الكافتيريــا فــي ٍ
 تنفيــذ كل إجــراءات التنظيــف والتعقيــم للمعــدات ،واألوانــي ،وألــواح التقطيــع واألســطحمســطح الخدمــات والتحضيــر ،مفاتيــح
ونقــاط االتصــال العاليــة (األرضيــة ،الطــاوالت،
ّ
الكهربــاء ،مقابــض األبــواب ،الــخ).
 تنظيــم توافــد المتعلّميــن الذيــن يدخلــون الكافتيريــا وح ّثهــم علــى االلتــزام بالوقــوف1.5 M

علــى اإلشــارات المحــددة علــى األرض لتجنــب االكتظــاظ ،ومــع احتــرام المســافة اآلمنــة.
 أخــذ حــرارة كل شــخص يدخــل الكافيتريــا (باســتخدام ميــزان رقمــي باألشــعة تحــت الحمــراءوالتنبــه لوجــود أي عــارض مرضي/حــرارة مرتفعــة ( 37ونصــف درجــة مئويــة ومــا
للجبيــن)
ّ

 - 4الكافيتريا

فــوق) ،ســعال وعطــس ،ضيــق أو صعوبــة فــي التنفــس ،الــخ.

التعليميــة قــرار
يوصــى بعــدم فتــح أبــواب الكافيتيريــا ،وفــي حــال ا ّتخــذت المؤسســة
ّ
فتحهــا ،يجــب اإللتــزام بالشــروط التاليــة:

مالحظة:

 الحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة (مســافة متــر ونصــف علــى األقــل) بيــن شــخص وآخــرواإللتــزام بقــدرة اســتيعابية ال تتعــدى .50%
 وضع/لصــق إشــارات علــى األرض لتحديــد أماكــن االنتظــار أمــام الكافيتريــا ،وعلــى األرضيــةداخــل الكافتيريــا لتســهيل االمتثــال للمســافة اآلمنــة.

يتــم إضافــة  0.5درجــة علــى درجــة الحــرارة المشــار اليهــا فــي الميــزان ( إذ إن دقــة درجــة الحــرارة تتفــاوت
بيــن ميــزان وآخــر مــن  0.2الــى  1درجــة).

 فــي حــال وجــود أي عــارض مرضــي أو ارتفــاع فــي الحــرارة ،يتــم االعتــذار مــن الشــخصالمعنــي لعــدم اســتقباله فــي الكافيتريــا ويتــم توجيهــه إلــى المرشــد الصحــي البيئــي/
التعليميــة إلجــراء الــازم.
المســؤول الصحــي فــي المؤسســة
ّ
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 - ٣سالمة الغذاء
ومعقمــات األســطح (للــرش) ،والمناشــف الورقيــة
المعقمــات الكحوليــة لليديــن،
 توفيــرّ
ّ
التــي يمكــن التخلــص منهــا فــي نقــاط دخــول الكافتيريــا.
 تشجيع استخدام تقنية الدفع دون لمس (خاصة في الجامعات). غســل اليديــن المتكــرر وتنظيــف وتعقيــم جميــع المعــدات ،واألوانــي واألســطح ذاتالتمــاس مــع المــواد الغذائيــة.
جيــدا قبــل وبعــد تنــاول
 تعقيــم منطقــة تقديــم الطعــام وطــاوالت األكل والصوانــيً
الطعــام بمحلــول الكلــور أو صوديــوم هيبوكلوريــت .0.1٪
 يوصــى بعــدم عــرض منتجــات المخبــوزات غيــر المغلفــة للبيــع فــي الكافيتريــا أو فــيعــدادات الخدمــة الذاتيــة.
 فــي حــال ُعرضــت منتجــات المخبــوزات مــن دون تغليــف فــي الكافيتريــاُ ،يطلــب وضعهــافــي واجهات/خزائــن زجاجيــة للعــرض ،وحيــن ُيبــاع المنتــج ،يقــوم العامــل باســتخدام ملقــط
مخصــص لوضــع المنتــج فــي كيــس قبــل تســليمه إلــى الزبــون.

المالحق

للمؤسسات
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ّ
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المالحق

بروتوكوالت المدارس المطبوعة

التدريب على  IPCفي المدارس

مبيض تجاري سائل (تركيز  ٪5على األقل)

منظف سائل

ممسحة

دلو

مقشة

كاشطات مياه (قشاطة)

وزرة قابلة إلعادة اإلستعمال

قفازات سميكة

الصوديوم على األقل.

مبيض منزلي يرتكز على الكلور  -يحتوي على تركيز  %5هيبوكلورات

منظف متعدد اإلستعماالت.

دلو من البالستيك  -البولي إيثيلين  -سعة  13 - 10ليتر

https://youtu.be/3I96Csp6WuA

اإلستعمال  -مقاومة للمياه  -بسماكة من  150-200مايكرون.

 .9خدمات التحصين المجانية:

 .10أهمية الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن خالل جائحة كوفيد:19-
قطعة

قارورة 5ل

قارورة 5ل

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

قطعة

https://www.youtube.com/watch?v=XY1FHHTMYnw

قطعة

 .12ارشادات التنظيف والتعقيم:

علبة/قارورة

https://kidsgame.redcross.org.lb

قطعة

 .11ألعاب تثقيفية حول فيروس كورونا المستجد/السارس  -كوف :2-

قطعة

https://youtu.be/9AOniDGjqzY

مصنوعة من البالستيك  -مقاومة للحرارة والمواد الكيميائية  -قابلة إلعادة

https://youtu.be/c8OqUEZ9u9w

مصنوعة من مادة النيتريل ومقاومة للحرارة والمواد الكيميائية بسماكة ال
تقل عن  0.4مليميتر.

 .8بالوعي نواجه فيروس كورونا:

التنظيف والتعقيم (عامل تنظيف واحد لكل  100تلميذ)

https://youtu.be/9WF9MZZba2s

ملصق الوقاية من COVID

 .7كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا (الجزء الثاني):

أكياس نفايات

https://youtu.be/HadJAMxgxpI

لألحجام الكبيرة (الحجم حسب حجم السلة).

 .6كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا (الجزء األول):

سماكة  4مايكرون أو أكثر لألحجام ما دون ال  30ليتر و 5ميكرون أو أكثر

https://www.youtube.com/watch?v=pQKAeR0bpIo

سلة نفايات مع غطاء (ويفضل مع دعسة)  -الحجم حسب اإلستعمال.

 .5كيفية استخدام الكمامة الطبية:

سالل النفايات

https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk

منشفة ورقية (لفة كبيرة  -آلداب السعال والعطس)

 .4كيفية استخدام الكمامة المصنوعة من القماش بطريقة آمنة:

إدارة المخلفات والنفايات

https://youtu.be/aHsCZi3vqTg

ملصق الوقاية من COVID

 .3الحجر الصحي المنزلي للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا:

ألواح الصابون أو الصابون السائل

https://youtu.be/0FmYHAAu_0E

مرافق غسل اليدين

 .2أعراض فيروس كورونا وآلية التبليغ عن أي اصابة:

القناع الطبي

https://youtu.be/SF15znp8CWg

قناع من القماش

 .1طرق العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد/السارس  -كوف :2-

أقنعة الوجه

المواضيع المختلفة الواردة في هذا الدليل:

المواد األساسية الالزمة للوقاية من العدوى ومكافحتها		

جدول بكل الروابط االلكترونية لمجموعة من الفيديوهات والمناشير حول
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مواد التنظيف

مواد التعقيم /الكلور

مناديل ورقية لتنششيف اليدين

ورق حمام

معقم لليدين

صابون سائل

صابون

الصنف

مواد التنظيف

الساعة:

الساعة:

الساعة:

المسؤول المعني

تفتيش المرشد الصحي البيئي /او

الساعة:

الساعة:

الساعة:

المسؤول المعني

تفتيش المرشد الصحي البيئي /او

الساعة:

الساعة:

الساعة:

المسؤول المعني

تفتيش المرشد الصحي البيئي /او

والتعقيم

عامل النظافة اثناء قيامه بالتنظيف

القيام بزيارات فجائية لمتابعة

المرحاض

ورق

غالون

غالون

علبة

علبة

غالون

غالون

حبة

الوحدة

غالون

غالون

علبة

علبة

غالون

غالون

حبة

اليدين

لتنشيف

الكمية الموجودة

الحمام

ورقية

مناديل

الحمام

ورق

التأكد من وجود المواد

الئحة لمتابعة عمل عاملي النظافة خالل تنظيف المراحيض

تنظيف

إدخال

ومقابضها

المغسلة

وتعقيم

تنظيف

إخراج

ورقية

إدخال

موزع مناديل

وتعقيم

إخراج

واقفالها

األبواب

مقابض

مسح وتعقيم

إخراج

المرآة

تنظيف

إدخال

التأكد من وجود المواد

إدخال

إخراج

إدخال

إخراج

الحمام

موزع ورق

والغطاء

كرسي الحمام

تنظيف

تفريغ

تنظيف
وتعقيم

وتعقيم

القمامة

التاريخ

إدخال

إخراج

إخراج

إدخال

اإلسم

اإلمضاء

للمؤسسات
الدليل الصحي
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التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
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اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

استالم وجبة الطعام.

كونتوار البيع وكونتوار

المدرسي :الطاوالت ،اسطح

البيع .الكافيتيريا  /المطعم

الكافيتيريا الحانوت :نافذة

الحانوت :نافذة البيع

غرفة الصحة (بعد كل مريض)

درابزين الساللم

الساللم والشرفات

الممرات

تلمسها اليدان بشكل متكرر

الكهرباء وجميع األسطح التي

والنوافذ والخزائن ،مفاتيح

والمكاتب :مقابض االبواب

الصفوف والغرف

الغرف

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

التعقيم

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

اإلثنين

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الثالثاء

الئحة تتبع التنظيف اليومي والتعقيم الدوري والمتكرر لجميع مرافق المؤسسة التربوية

الباصات (قبل كل جولة)

(بعد كل مستخدم)

المراحيض والمغاسل

المشارب (بعد كل مستخدم)

الغرف

التعقيم

اإلثنين

الثالثاء

الئحة تتبع التنظيف اليومي والتعقيم الدوري والمتكرر لجميع مرافق المؤسسة التربوية

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

األربعاء

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

األربعاء

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الخميس

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الخميس

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الجمعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

السبت

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الساعة

الجمعة

السبت

للمؤسسات
الدليل الصحي
ّ
التعليمية حول اإلجراءات الوقائية
ّ
لمنع إنتقال وإنتشار فيروس
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اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

اإلسم:

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

مساءً

صباح ًا

 -استعمل مصطلح «صباحاً» للداللة على التنظيف قبل الدوام الصباحي و «مساءً» قبل دوام ب .ظ.

مالحظة - :لالطالع على بروتوكول التنظيف والتعقيم التعقيم الموجود ضضمن الدليل وااللتزام بتواتر التعقيم بحسب كل مرفق من مرافق المؤسسة

والمغاسل

الحمامات
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