اعتبارا من 12أبريل 2021حتى االستئناف
المعلومات عن إدارة ودوام المدارس والمرافق المدرسية
ً
أبلغت وزارة التعليم والشباب والرياضة أنه فيما يتعلق باجتماع حكومة جمهورية التشيك في  6أبريل  ،2021تم إصدار ما يلي:
●

اإلجراء االستثنائي من وزارة الصحة لفحص األطفال والتالميذ والطالب في المدارس والمرافق المدرسية
اعتبارا من 12أبريل 2021تلتزم المدارس والمرافق المدرسية باختبار األطفال والتالميذ والطالب مرتين في األسبوع
○
ً
من خالل اختبارات  Agالمستضد (المضادات) ،وفي حالة القيام باختبارات RT-PCRيكفي مرة واحدة في األسبوع.
○ يمكن استخدام اختبارات المضادات غير اإلجتياحيّة أو اختبارات  PCRغير االجتياحيّة للقيام بالفحص الصحي.
○ ال ينطبق االختبار اإللزامي على االستشارات الفردية والتدريس الفردي بدوام كامل.

●

اإلجراء االستثنائي من وزارة الصحة عن تقييد دوام المدارس والمرافق المدرسية ،وتمكّن المرحلة األولى من ا ِالرتِ َخاء التواجد
اعتبارا من 12أبريل 2021:
الشخصي في مرافق التعليم حديثًا
ً

في رياض األطفال
○ األطفال الذين يكون تعليمهم في مرحلة ما قبل المدرسة إلزاميًا في مجموعة تتكون من  15طفالً كحد أقصى،
○ أطفال رياض األطفال والفصول المنشأة بموجب المادة  ،16الفقرة 9من قانون المدرسة.
في المدارس االبتدائية
○ األطفال في الفصل السابق للمدرسة (التحضيري)،
○ تالميذ الصف األول في مدرسة يبلغ عدد تالميذ الصف األول فيها  75تالميذا على األكثر ،إذا كان مبنى هذا الصف
ً
مفصوال هيكليًا عن مبنى الصف الثاني من المدرسة االبتدائية ،بما في ذلك مقصف المدرسة،
األول
○ تالميذ الصف األول في مدرسة ال تستوفي الشروط المذكورة أعاله ،بحيث ال يحضر النصف األول من الصفوف في
في األسابيع الوترية وال يشارك النصف الثاني من الصفوف في األسابيع الزوجي (عندما يكون عدد الصفوف وترياً،
يمكن تقريب الرقم)،
○ األطفال في المرحلة اإلعدادية بمدرسة ابتدائية خاصة،
○ تالميذ المدارس االبتدائية أو الفصول المنشأة بموجب المادة  ،16الفقرة 9من قانون المدرسة،
○ االستشارات الجماعية لتالميذ الصف الثاني المعرضين لخطر الرسوب المدرسي أو تالميذ الصف التاسع وفقًا
الحتياجاتهم التي تم تقييمها من قبل المدرسة وفي المواد الالزمة المتحانات القبول ،بحد أقصى  6طالب في مجموعة
واحدة.
في حصص الرعاية بعد المدرسة (بعد الدوام) والنوادي المدرسية
○ األطفال والتالميذ الذين تم السماح لهم بالمشاركة في التعليم بدوام كامل بموجب هذا اإلجراء الخاص ،بشرط وجود
أطفال أو تالميذ من فصل واحد فقط بدوام كامل في القسم أو المجموعة.
تجانس الصفوف والمجموعات إلزامي باستثناء االستشارات الجماعية المسموح بها في المدارس االبتدائية.
○ يستمر تقديم األنشطة الرياضية كجزء من التعليم في رياض األطفال.
● إجراء استثنائي لوزارة الصحة لحماية الجهاز التنفسي
ينص هذا اإلجراء االستثنائي لوزارة الصحة على وجوب ارتداء القِناع في المدارس بحيث:
○ يلتزم الموظفون والمعلمون بارتداء قناع التنفس في رياض األطفال ،وال يلزم األطفال في رياض األطفال بارتداء قناع
وقائي لتغطية فمهم وأنفهم،
○ يلتزم الموظفون والمعلمون بارتداء قناع التنفس في المدرسة االبتدائية ،ويلتزم التالميذ (بما في ذلك الصف التحضيري )
بارتداء قناع جراحي (طبي) على األقل.
يمكن العثور هنا على مقاطع فيديو تعليمية لكل من اختبارات ( Agالمضادات) الموزعة مركزياً.
المصدرhttps://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 :
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