
كيف سيبدو الحضور الشخصي للدوام الدراسي أذا في حالة فتح المدارس في ربيع 
2021



ينصح بشدة     
باستخدام لقاح   

األنفلونزا

، كان لقاح اإلنفلونزا مطلوبًا من 2021-2020بدًءا من العام الدراسي -
.جميع الطالب

زا ، من المهم دائًما تلقي لقاح اإلنفلونزا لتقليل مخاطر اإلصابة باألنفلون-
(  بما في ذلك خطر دخول المستشفى)وتقليل شدة المرض إذا مرض المرء 

بسبب األنفلونزا ، وكذلك منع انتشار األنفلونزا لآلخرين

يناير ألغت إدارة الصحة العامة شرط لقاح األنفلونزا 15يوم الجمعة -
ومع ذلك،. لألطفال في سن المدرسة

. اليزال يتم التشجيع وبقوة على أخذ لقاح اإلنفلونزا خالل جائحة كورونا-
ي على سيساعد لقاح اإلنفلونزا في تقليل التأثير العام ألمراض الجهاز التنفس

السكان ، وحماية السكان المعرضين للخطر من األمراض الشديدة ، وتقليل 
. العبء الكلي على نظام الرعاية الصحية .



معقم اليدين

توصي إدارة الصحة  ،استجابة لتفشي مرض فايروس كورونا-

العامة في ماساتشوستس والمركز الوطني لمكافحة األمراض بغسل 

اليدين بشكل متكرر أو استخدام معقمات األيدي التي تحتوي على

.الكحول عندما ال يكون غسل اليدين متاًحا بسهولة

حتوائه يعتبر معقم اليدين عقاًرا ال يحتاج إلى وصفة طبية بسبب ا-

.  على الكحول ، وقد تفضل بعض العائالت أال يستخدمه أطفالهم

ستتمكن هذه العائالت من االنسحاب من حصول طالبها على معقم 

ستتوفر . اليدين المعتمد على الكحول أثناء وجودهم في المدرسة

. لدسيبرنغفينماذج إلغاء االشتراك على الموقع االلكتروني لمدارس 



بالنسبة للطالب 
الذين يتم إعطاؤهم 

األدوية في 
المدارس ، سيتم 

تطبيق اإلرشادات 
التالية

الوصي وطبيب الطالب لتحديد طرق تناول / ستعمل الممرضات مع الوالد -
.األدوية في المنزل

الطالب الذين يحتاجون إلى تناول الدواء أثناء تواجدهم في المدرسة ، سيبقون -
.في الصفوف الدراسية حتى تأتي الممرضة إلعطائهم

سيتم اصطحاب الطالب إلى غرفة التمريض ، حيث سيكون هناك حد لطالب -
.واحد فقط في كل مرة



إحضار األدوية إلى المدرسة

اعد تحدد العائالت موعدًا مع ممرضة المدرسة إلحضار أدويتهم ، بحيث تتعاقب أوقات التسليم الستيعاب التب-
.االجتماعي

سيخزن هؤالء الطالب . إذا تمت الموافقة من قبل ممرضة ، يمكن للطالب إدارة نفسه وحمل أدويته معهم-
.الشخصيةمتعلقاتهمأدويتهم في 

سيتم إجراء عالجات البخاخات في غرفة ذات تهوية عالية الجودة ، بواسطة ممرضة ترتدي قناًعا وستتم -
باإلضافة إلى ذلك ، ستعمل الممرضات مع طبيب الطالب لتحديد ما . إجراءات التطهير الصارمة بعد كل عالج

.إذا كانت هناك أنظمة بديلة آمنة ومناسبة لهذا العالج



أغطية الوجه

سيُطلب من الطالب في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر -

ارتداء غطاء للوجه في المدرسة وفي ساحات المدرسة ما لم يكن 

.لديهم إعفاء طبي أو يأخذون استراحة من الكمامة

سيتم تشجيع الطالب على ممارسة ارتداء أغطية الوجه قبل -

أسبوعين من بدء استخدام الدوام الهجين ، أو بعبارة أخرى ، 

.دسيُطلب منهم البدء في ارتداء أغطية الوجه أثناء التعلم عن بُع

سيُطلب من الطالب أيًضا ممارسة فواصل القناع ، والتي تشمل-

.إزالة أغطية الوجه وإعادة ارتدائها



دخول المدرسة 
والخروج منها

.أقدام على األقل6يجب أن يظل الطالب دائًما على بعد -

أقدام في خارج 6سيتم استخدام المخارط أو عالمات أخرى لتحديد مسافات -
.البناية

.سوف يستخدم الطالب مداخل متعددة-

سيراقب الموظفون استخدام الطالب لألقنعة والتباعد االجتماعي والتحرك -
.في ممر المدرسة

الدخول والخروج



الصفوف الدراسية

:في الصفوف الدراسية سيكون هناك

مجموعات الطالب والمقاعد المخصصة-

محطات نظافة اليدين-

التباعد االجتماعي -

استراحة من القناع-

التعقيم/ التنظيف -



الوجبات الغذائية
.سيتم توزيع الوجبات على كل طالب واحدًا تلو اآلخر مع الحفاظ على التباعد االجتماعي

:سيقوم الطالب

استخدام مطهر اليدين-

اخذ وجبتهم ، ومنشفة ورقية ، ومناديل معقمة-

العودة إلى منضدتهم-

استخدم منديل معقم على أيديهم     

مسح المنضدة بالمناديل المعقمة-

ضع منشفة ورقية على مكتبهم-

انتظر حتى يحصل جميع الطالب على وجبتهم ويعودوا إلى مقاعدهم-

قم بإزالة القناع ووضع القناع على منشفة ورقية-

كل وال تشارك الطعام مع األخريين-

ضع القناع مرة أخرى-

تخلص من النفايات واحدًا تلو اآلخر-



استخدام الحمام

لن يُسمح للطالب باستخدام الحمام خالل أوقات االنتقال -

سيتم تخصيص الحمامات حسب موقع الصف الدراسي وسيكون لدى كل مدرسة خطة بشأن الصفوف التي يمكنها -
الوصول إلى حمام معين وفي وقت معين

المجموعة/ بالنسبة للحمامات الكبيرة ، يمكن السماح بعدة طالب في الحمام في نفس الوقت إذا كانوا من نفس الصف -

ستستخدم المدارس نظام تسجيل الخروج من الحمام لتقليل عدد الطالب في الحمامات في وقت واحد وسيراقب أحد -
الموظفين الدخول إلى الحمام

سيتأكد الموظفون من أن الطالب يستخدمون أدوات الكتابة الخاصة بهم لتسجيل الخروج-

سيتم توفير المناشف الورقية في كل حمام وسيتم تعطيل مجففات الهواء-

سيُطلب من الطالب استخدام معقم اليدين قبل وبعد استخدام الحمام-



االنتقاالت

سيتم االحتفاظ باالنتقاالت إلى الحد األدنى-

سيتم اتباع أنماط حركة واضحة لتجنب االزدحام ، -

والحفاظ على المجاميع ، وتقليل االختالطات الغير 

.ضرورية بين األشخاص

ستكون هناك أنماط حركة في اتجاه واحد للممرات -

.والكافيتريات

ستظهر األسهم أنماط الحركة-

ستكون انتقاالت الصف متعاقبة-



غرفة االنتظار 
الطبية

غرفة االنتظار الطبي هي مساحة منفصلة عن غرفة الممرضة 
:لرعاية الطالب الذي

تظهر عليه أعراض مرض فايروس كورونا -

من تعرف على نتيجة فحص إيجابية أثناء وجوده في المدرسة-



تأكد من أن طفلك يفهم ويتبع سياسة تغطية الوجه-

ابق طفلك في المنزل إذا كان مريضا-

:يجب أن تعلم العائالت أن

ال . يجب أخذ الطالب المرضى الذين يغادرون المدرسة -
يمكنهم ركوب الحافلة على اآلباء تحديد موعد للدخول إلى 

سيكون التباعد االجتماعي إلزاميًا: المدرسة

يجب على العائالت المساعدة 
في الحفاظ على سالمة األطفال


