الثّانويّة اإلنجيليّة الوطنيّة

تعميم إجراءات الدخول الى المدرسة
في سبيل الحفاظ على ص ّحة ك ّل فرد من مدرستنا ،وتفاديًا إلتنتاار الباا كبروتنا ،يُطلب من األهل والت ّالميذ
الت ّعاون مع المدرسة واإللتزام ااإلجرا ات التّالية:

 -1مسؤولية األهل:
قبل المجيء إلى المدرسة:
-

تنظيف وتعقيم كل أغراض الت ّلميذ عند الذّهاب إلى المدرسة والعبدة منها.
ارسال سائل معقّم مع ك ّل تلميذ يحتبي على  %07كحبل ،ومحارم ورقيّة لالستعمال ال ّ
ي في
اخص ّ
صفبف والح ّمامات والمداخل االمعقّمات ااكل
المدرسة (مع األخذ ااإلعتبار أ ّن المدرسة
ستزود ال ّ
ّ
مستمر).
ّ
التأ ّكد من عدم ارتفاع حرارة التّلميذ صباحا ً قبل تب ّجهه إلى المدرسة.
ُمالزمة الت ّلميذ البيت عند ال ّ
اعبر اأيّة عبارض مرضيّة (حرارة  37.5او أكثر ،سعال ،ضيق تنفّس،
ي ،إسهال.)...
ألم في الجهاز الهضم ّ
يمنع منعا ً ااتا ً إعطا البلد دوا ً ُمخفّض للحرارة وارساله إلى المدرسة.
ي عند عبدة الت ّلميذ الغائب إلى المدرسة حتّى ولب كان الغياب ليبم واحد.
ضرورة إحضار تقرير طب ّ
ي شخص في المنزل ومن العائلة أو أي شخص مخالط
ااالغ
ّ
الممرضة في المدرسة في حال إصااة أ ّ
افيروس كبروتنا.
ي.
إاالغ اإلدارة في حال عبدة أحد افراد البيت من ال ّ
سفر ،وضرورة إلتزامه االحجر المنزل ّ
سماح االدّخبل إلى حرم المدرسة ّإّل عند الضرورة (يجب طلب مبعد قبل المجي ).
عدم ال ّ
يُمنع أي تنبع من الت ّج ّمعات قرب مدخل المدرسة (اإللتزام االبقا داخل السيّارة).
إحضار صبرة عن دفتر اللّقاحات على أن يكبن الت ّلميذ قد أتنهى لقاحاته الدّوريّة لحينه ،وعدم استقبال
ي.
ي تلميذ لم يُبرز س ّجله ال ّ
أ ّ
صح ّ
صحة.
ي لهذا العام حسب تعليمات وزارة ال ّ
ضرورة اجرا لقاح اّلتنفلبتنزا المبسم ّ

إجراءات بعد عودة الت ّلميذ الى المنزل:
-

خلع الحذا قبل الدّخبل إلى البيت.
تنظيف الحذا ووضعه للت ّهبئة.
غسل اليدين.
جبل داخل البيت وغسلها.
خلع الث ّياب مباشرة قبل الت ّ ّ
ي.
اإلستحمام اليبم ّ
تنظيف وتعقيم كل أغراض الت ّالميذ عند الذّهاب والعبدة من المدرسة.

 -2في المدرسة:
إجراءات مطلوبة من التّالميذ:
-

ي داخل المدرسة (مسافة آمنة 5.1م.).
اإللتزام االت ّباعد الجسد ّ
سعال )اباسطة الكبع) واارتدا كمامة.
التزام الت ّالميذ اآداب ال ّ
سماح اإعارتها أو استعارتها.
صة اك ّل تلميذ ،واالتّالي عدم ال ّ
إستعمال أغراض القرطاسيّة ،والكتب الخا ّ
يُمنع إحضار األلعاب من البيت.

إجراءات ُمتّخذة من ِقبل المدرسة:
-

صف.
صف احسب المساحة على ان ّل يتعدّى عدد التالميذ  51في كل
خفض عدد التالميذ في ك ّل
ّ
ّ
صفبف وخلق مسافة  5.1م اين طاوّلت الت ّالميذ.
تنظيم ال ّ
ت ُحدّد ابااّة الدّخبل إلى المدرسة مع وجبد تناظر للمراقبة وقياس الحرارة وتعقيم اليدين.
ي.
على جميع من يدخل المدرسة أن يضع الك ّمامات الباقية واإللتزام االت ّباعد الجسد ّ
يت ّم أخذ الت ّالميذ من المدرسة من األاباب الخارجيّة وليس من داخل المبنى.
تأمين الت ّباعد اين الت ّالميذ ووضع معقّمات لأليدي في أماكن عديدة.
ف ،وك ّل تلميذ على مقعده.
تمضية وقت اّلستراحة في ال ّ
ص ّ
الت ّبعية والت ّاديد على تطبيق أسس النّظافة (غسل اليدين ،أداب العطس.)...
تبزيع منابرات و ُملصقات عن كبروتنا في مختلف األقسام ،وكذلك إرشاد التّالميذ حبل كيفيّة وضع
الك ّمامة وغسل اليدين.
يمنع اي تنبع من الت ّج ّمعات.
ّ
ومنظمة لعدم احتكاك التالميذ.
إستخدام الكافتيريا ااروط مدروسة
تهبئة الغرف ااستمرار.
صا المرضى منهم.
متااعة يبميّة للت ّالميذ المتغيّبين وخصب ً
صة للت ّالميذ او األشخاص الماتبه اإصااتهم.
تأمين غرفة عزل خا ّ
تعقيم الغرف التي يت ّم فيها استقبال الحاّلت الماتبه اها.
عدم إعطا دوا مضاد لاللتهاب في المدرسة.

في الحافالت (الباصات أو الفانات الخاصة):
-

مراعاة المساحة اين كل تلميذ وآخر ،وضع الك ّمامات.
ستؤخذ حرارة كل تلميذ قبل الصعبد الى الباص.
تنظيف وتعقيم الباصات اعد إيصال الت ّالميذ الى المدرسة وإلى منازلهم.
يجب أن تت ّبع الفاتنات الخاصة شروط التباعد من أخذ الحرارة واّلرتدا الكمامة وعدد التالميذ.
كل هذا من أجل أوالدنا وسالمتهم

