
 حرضة الأهل الكرام 

جراءات والتدابري الصحّية الوقائية    خالل تواجد التالميذ يف املبىن املدريس. الإ

، وحفاظا عىل حصة  HYBRIDEتسهيال لفتتاح الس نة ادلراس ية وفقا لدلوام املدمج 

تالمذتنا ووقاية من جاحئة كوروان. يطلب من اكفة املعنيني التّقيّد ادلقيق والّصارم ابلإجراءات  

 الآتية: 

ىل املدرسة   أأّول: يف املزنل وقبل التوجه اإ

 قياس درجة حرارة التلميذ  -

ىل املدرسة )الكونتني س يكون مقفال(  -  تناول الفطور قبيل الانطالق اإ

 التقيّد التام بدوام املدرسة، وجتنّب أأي تأأخري  -

بقاء التلميذ اذلي تظهر عل  -  ،37.5رارة تزيد عن يه أأعراض مرضية يف البيت. مكثل )حاإ

سهال، أأمل يف الرأأس، أأو احلنجرة ، أأوجاع يف املعدة، ضيق التنفس، نقص يف  اإ

 .يرشح الوضعال احلصول عىل تقرير طيب املناعة...(، وعىل الأهل الكرام يف هذه احل

 معقّم أأو رض تزويد التلميذ بقناعني، )وعدم اس تعامل القناع البالستييك(، ومبس تح -

 درجة  70س بريتو 

 بة.الاس تحامم أأقهل مرة يف اليوم، وتعقمي احلقي  -

 اثنيا: يف املدرسة: 

ىل املدرسة سيتوىل موظفان حفص درجة  -  حرارة التالمذة عند دخوهلم اإ

ىل  - فراداي وبشلك متباعد عن زمالهئميتوجه التالمذة فورا اإ  صفوفهم، اإ

 جبسب الأسامء املوزعة عىل الطبقات مهنم اجللوس يف املقعاعد اخملصصة للك -

 عدم مغادرة غرفة الصف، واحملافظة عىل تباعد أأقهل مرتين -



طفاء املروحة بشلك دامئ، و  - عدم ملس مفاتيح  ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة، واإ

عارة أأي أأغراض خاصة أأو التشارك يف الطعام والرشاب. الكهرابء، وعدم اس تعارة   أأو اإ

حضار قنينة مياه أأو " -  للرشب.  "، نظيفة ومعقمة حتتوي ماءGourdeاإ

 ال. م فعّ يدا خصوصا بعد اخلروج من "التواليت"، واس تعامل معّق غسل اليدين ج -

 اثلثا: متابعة ومراقبة التنفيذ 

 أأعاله موضوع العنوان "اثنيا". متابعة دقيقة للّك الإجراءات املبينة  -

 احملافظة عىل مسافة أآمنة بني التالمذة، وأأثناء وجودمه يف املدرسة.  -

 عزل التلميذ اذلي تظهر عليه أأعراض مقلقة، والتصال ابلأهل ، متهيدا للمعاجلة.  -

بعاد اخملاطر، و ّن تعاوننا س يكفل اإ وابء أأو  اان هللا أأي . وقّ "درمه وقاية خري من قنطار عالج "اإ

 سوء. ومحى امجليع. 

دارة مدرسة الس ّيدة فرير فرن الش باك                                                           اإ


