
 

 

 بفيروس يتعلق فيما ٢٠٢١/٢٠٢٠ الدراسي العام في المدرسية والمرافق المدارس تشغيل ":الكتيب" من اإللزامية األجزاء

 ١٩-كوفيد

 والرياضة والشباب التعليم وزارة تعتبرها والتي السارية القانونية اللوائح على بناءً  الصلة ذات الملزمة القواعد عن معلومات هذه
ا المدارس بتشغيل يتعلق فيما ضرورية  .٢٠٢٠ سبتمبر ١ من اعتبار 

 عند القناع بارتداء االلتزام ينطبق أن يمكن ذلك، ومع .المدرسة مرفق أو المدرسة مبنى في القناع بارتداء التزام يوجد ال - القناع

 ما أي العامة، الصحة حماية مجال في األمني التحذير لمستوى القناع ارتداء وجوب إدخال يخضع .الجماهيرية األحداث تنظيم

 ذات اإلقليمي النظافة مركز سيقدم ،(البرتقالي اللون) الثاني التحذير مستوى في المنطقة تضمين حالة في .المرور بإشارة يسمى

 .المدرسية والمرافق المدارس في المشتركة والقاعات المناطق في القناع بارتداء التزاًما الصلة

 وباالمتثال اإلقليمي النظافة مركز تعليمات باتباع دائًما المدرسة ستلتزم ،١٩-كوفيد بفيروس المرتبطة المحددة الطوارئ حاالت في

 .الصحة وزارة أو الصلة ذات اإلقليمي النظافة مركز قبل من للمنطقة عنها اإلعالن يتم والتي حاليًا السارية الطوارئ تدابير لجميع

 :١٩-كوفيد بفيروس بعدوى باإلصابة االشتباه حالة في المدرسة خطوات

 بموجب االلتزام بهذا يفون إنهم حيث .١٩-كوفيد فيروس ـ ذلك في بما المعدية، األمراض وانتشار ظهور منع المدارس واجب من

 األطفال عن لحادا المرض عالمات عليه تظهر الذي المراهق أو الطفل بفصل" إلزامهم خالل من العامة الصحة حماية قانون

 (.العامة الصحة حماية قانون من (٣) ٧ المادة) "بالغ فرد قبل من عليه اإلشراف وضمان اآلخرين والمراهقين

  الحمى مثل) المعدية األمراض عالمات عن بحثًا نشط بشكل الطالب / التالميذ / األطفال عن بالكشف ملزمة غير المدرسة إن

 والشم، التذوق حاسة وفقدان واإلسهال والمفاصل العضالت وآالم والصداع الحلق والتهاب نفسالت وضيق األنف وسيالن والسعال

 :عنها الكشف عند التالي اإلجراء اختيار ويتم األعراض لهذه االهتمام من المزيد إيالء المناسب من ولكن ،.(إلخ

 للطالب / للتلميذ / للطفل السماح يتم لن - رسةالمد إلى الطالب / التلميذ / الطفل وصول عند بالفعل األعراض تظهر عندما ·

 القانوني، ممثله حضور بشرط هذا ينطبق قاصراً  تلميذاً  أو طفالً  المعني كان حالة في المدرسة؛ مبنى في بالدخول

 رغي القاصر التلميذ أو للطفل القانوني األمر ولي ولكن المدرسة إلى التلميذ / الطفل وصول عند بالفعل األعراض تظهر ·

 مغادرة / استالم / اصطحاب إلى الفورية بالحاجة وإبالغه الفور على القانوني األمر ولي إخطار يتم سوف - موجود

 التالية، النقطة في المذكور اإلجراء اتباع فسيتم ممكنًا، ذلك يكن لم وإن المدرسة؛ من الطفل

 في ووضعه فوًرا له القناع توفير سيتم المدرسة؛ في الطالب / التلميذ / الطفل وجود أثناء واضحة وهي األعراض تظهر ·

 القانوني األمر ولي يُبلغ الوقت نفس وفي المدرسة، في الحاضرين اآلخرين عن معزولة أو مسبقًا مرتبة منفصلة غرفة

 مغادرة فعليه البالغ البالط / للتلميذ بالنسبة أما الفور؛ على المدرسة من التلميذ / الطفل نقل بهدف القاصر التلميذ / للطفل

 .ممكن وقت أسرع في المدرسة مبنى

 عبر العام بالطبيب االتصال عليه يجب أنه البالغ، الطالب أو القانوني، األمر ولي بإبالغ المدرسة ستقوم الحاالت هذه جميع في

 .تالية خطوات من اتخاذه يجب فيما يقرر أن الطبيب وعلى الهاتف،

 مستمرة معد   مرض أعراض من يعاني لطالب / لتلميذ / لطفل المدرسة دخول سيُسمح - معدي ضمر عالمات يظهر مزمن مرض

 في فقط المدرسة بدخول ،(والسعال األنف التهاب) الحساسية إعراض ذلك في بما مزمن، مرض مظاهر من كمظهر تبين والتي

 مصابا ليس الطفل أن بتقريره يؤكد أن يجب الذي هو والمراهقين لألطفال العام الطبيب .معدي مرض من يعاني ال أنه أثبت حال

 .فقط واحدة مرة شهادة هكذا تقديم يتم .المدرسة مبنى بدخول للطفل سيُسمح الطبية، الشهادة هذه تقديم بعد .معد   بمرض

 عن التعليم وسيتم العادي، الكامل الدوام شكل إلى الطالب / التالميذ / األطفال تعليم يعود سبتمبر، ١ من اعتباًرا - بعد عن التعليم

 إجراءات أو أزمة بسبب فيها، يتم التي الحاالت هي وهذه التعليم لقانون المعد التعديل في عليها المنصوص الحاالت في فقط بعد

 صف) فصل / مجموعة من الطالب / التالميذ / األطفال لغالبية الشخصي التواجد منع الصحي، الحجر أمر بسبب  أو عادية غير

ً  أما .األقل على واحدة دورة / قسم / (رسيمد  القانوني األمر ولي أو المدرسة لمدير يمكن فال أعاله، المذكورة الحاالت عن خالفا

 .بعد عن التعلم إلى االنتقال بشأن قرار اتخاذ

 الموسيقية والمعاهد الثانوية والمدارس االبتدائية المدارس على المذكورة الحاالت في الطريقة بهذه التعليم بتوفير االلتزام ينطبق

 اللغة امتحانات بإجراء الصالحية ذات الرسمية اللغات ومدارس األساسية االبتدائية الفنون ومدارس العليا المهنية والمدارس

 طفالاأل معظم يتغيب أن بشرط المدرسي، قبل بالتعليم الملزمين لألطفال بعد عن التعليم توفير األطفال رياض واجب من .الوطنية

 أو بأكملها األطفال روضة عن األطفال هؤالء معظم يتغيب أن أو األطفال، لهؤالء حصريًا مخصص (مدرسي صف) فصل عن

 بظروف يتعلق فيما) بعد عن التعلم إلى المتأثرين الطالب / التالميذ / لألطفال كامل بدوام التدريس تحويل يتم .لها تابع مرفق من

 يبقوا أن يفضل .كامل بدوام التعليم نظام في بالحظر يتأثروا لم الذين اآلخرون الطالب / التالميذ / طفالاأل سيستمر (.بعد عن التعلم

 .الوقت نفس في المجموعة نفس من جزًءا



 

 

 يكون الذين األطفال على فقط االلتزام فينطبق األطفال، رياض لتالميذ بالنسبة أما .بعد عن التعلم والطالب التالميذ واجب من

 .إلزاميًا المدرسة قبل ما مرحلة في تعليمهم

 .الطالب / التالميذ / األطفال لظروف التقييم، ذلك في بما بعد، عن التعليم بتكييف المدرسة تلتزم

 هو كما مماثلة بطريقة ذلك بعد المدرسة دوام يسير .بعد عن التعليم بتوفير المدرسة تلتزم فال سبق لما المخالفة الحاالت في أما

 اإلمكانيات سمحت إذا - يوصى ذلك، ومع .المدرسة في طالب / تالميذ / أطفال يوجد ال عندما أي العادي الوضع في حالال

 على المتضررين، الطالب / التالميذ / لألطفال وذلك األقل على جزئيًا بعد عن التعليم على بالحفاظ - بذلك للمدرسة التنظيمية

 .ديةالفر ظروفهم مراعاة مع تطوعي أساس

 ٢٠٢٠ أغسطس ٢٤ في والرياضة والشباب التعليم لوزارة االلكتروني الموقع المصدر
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