
 

 

 

 
 

 األمني

 19-كوفید



 

 

 

  19-کوفید   أمان   بروتوكول 

 المعھد   إلى  الوصول 

 الجھاز  في  أعراض  عندھم   ن الذي   شخاصألل  البقاء و  الدخول  ممنوع
  37.5°  تفوق  ھمجسم التنفسي أو درجة حرارة  

  اشخاص قادمین من مناطق مھددة او االشخاص الذین ممنوع دخول
 االخیرة   14  ـال  االیام  في  لفیروس ا   حاملين  شخاص أ   مع  اتصال  ھم لدی   كان

 

  او  الصحي  للحجر   الخاضعین  لالشخاص   الدخول   ممنوع        

  مع  اتصال  على  كانوا   اذا   المنزلي   للعزل   الخاضعین 

 بذلك  علم على  كانوا  إذا  للفیروس،  حامليناشخاص  

 
 

  مختلفة  وخروج   دخول  أوقات

 مختلفة  وخروج  دخول   أبواب  توفیر 

 

  من  ضه تفوی  مع شخص بالغ تم  الدخول إلى المدرسة مع أحد الوالدین او 

 المسؤولیة   یمارس   شخص   قبل  من  أو  الوالدین  طرف 

  في  بما   العدوى  من  للوقایة   العامة   للقواعد  وفقا تم  ل ي خو والد   األبویة،  

 المدرسة   داخل  اإلقامة   فترة  خالل القناع استخدام    كذل

 

  تسجیل منظم للزوار المقبلین مع اإلشارة إلى البیانات الشخصیة 

  وتسجیل )السكن عنوان    ،ميالدال  تاریخ   ، ة النسب   االسم،(  منھم   لكل

 اإلقامة   مدة   و  الوصول   تاریخ  و  الھاتف رقم 



 

 للطالب إلزامیة أقنعة

 واألساتذة

 بالنسبة لألشخاص المصابین

 إعاقات تتعارضبأمراض أو 

 واألنشطة األقنعة استخدام مع

 الریاضیة

 إلزامیا لیس

 األساتذة دعم

 ، القناع مع ، یستخدمون قد

 القفازات واألجھزة لحمایة

 واألغشیة والوجھ العیون

 المخاطیة

 !ام  دائ أنفسنا نحمي دعونا



 

 19-کوفید أمان بروتوكول

 

 

 ) ودینامیكي ثابت موضع ( واحد

 

 

 

 

 

 



 

 -كوفید من تعبو صحي حجر
19 

 دبع عن الحصص

 لمدة صحي حجر

 قابل أحد مصابین

كورونا  فیروسب

ار احضللرجوع یجب 

  لبيةنتيجة المسحة الس

قابلو اللقاح یاخذ لم لمن

 فیروسأحد مصابین ب

  كورونا

 رضاحا یجب للرجوع

 السلبية المسحةيجة نت

 فیروسب اإلصابة بعد

احضاریجب   كورونا

 

للطالب و( بكورونا

 (األساتذة



 

 تتاح منتجات لتطھیر األیدي في غیاب الماء

 

 



 العاملین (  الخضراء  الشھادات                                تنظیف

 )المدرسة  في
 

 
  الشؤون   إدارة  الرقابة   وتتولى     

  حین  إلى   مندوبیھا   أحد أو    االجتماعیة 

  وزاریةج برام                 الدخول إلى

 مخصصة

 

  المختصة   الصحیة   السلطات  وتصدر 
  التلقیح التصدیق على أي إعفاء من  

  اريس   وھو    ، ورقي  شكل  في

 30  حتى  المفعول
 2021  سبتمبر /أیلول

 
  من  ھو  الخضراء   الشھادة  تقدیم/حیازة عدم 

  ه ل   مبرر   ال  غیاب "  بأنھا   وصفت  التي   القاعدة "

 المدرسة   في  البقاء  یستطیعون   ال   لموظفینا   و 

 
 
 

  الوقف  یسري  ،الخامس   الیوم  من   واعتبارا 

  العمل  إلى  العودة  أو  مرتب   دون  العمل   عن

 الخضراء   الشھادة   على   الحصول بمجرد

  2021  سبتمبر/أیلول  1  ومن 

 دیسمبر/األول  كانون   31  وحتى 

  ،   الطوارئ   حالة  إنھاء  ،   2021
  المدارس   موظفي   جمیع  على  یجب

  یمتلكوا   أن  الوطني  التعلیم  نظام  في
 الخضراء   الشھادات

 
 

 
  بالحیازة   االلتزام 

 واإلظھار 

 
 
 
 
 
 

  الیوم  بین  للغیاب  وبالنسبة         

  ال  ،  والیوم الرابع              األول

 یستحق 

 ، أجرا   الموظفون 

  400 وھناك أیضاً غرامة قدرھا 

 یورو   1000 تىح  یورو

 األحكام 

  الصرف  و  لیوميالتنظيف ا     ا  التنظیف

  -  البیئات   لجمیع    الدوري  الصحي

 السجالت  حفظ 

 الدراسیة؛   الفصول و  العمل  أماكن   تنظیف  یجب 

   الرياضية  صاالتال  . 1

   المشتركة  المناطق .   2

 المقصف و  الطعام  تناول   مناطق. 3

 المالبس   تغییر  غرفو  المراحیض  . 4

   أو المختبر العمل   محطاتو  المعدات. 5
   المختلطة مات ااالستخد 

 اللعبو  التعلیمیة   المواد   .6
 للتالمس   العالي  التردد ذات  ئعةالشا   األسطح  .٧

 تنفس 
الكا ضمان   الغرف،التھویة  لجمیع    فیة 

الحفا  الخارجیة   على   ظ مع    التركیبات 

 قدر   مفتوحة  أو  باستمرار   للمراحیض

 اإلمكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراحیض

  على   الیوم  في   مرتین  للتنظیف  یتعرضون

  األقل، وربما أیضاً مع إدخال السوائل 

 ف رالصجاري  م  القاتلة للفیروسات في 

 للمراحیض  الصحي 


