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مقدمة:
عددا من الكوادر البشرية
تُ عدّ المدارس من أهم المنشآت التعليمية ،والمدرسة بطبيعتها تضم
ً

(طالب ،وهيئة تعليمية ،وإدارية ،وموظفين) ،األمر الذي يحتم عليها اتخاذ التدابير الوقائية،

تعتبر بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية ،ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار

واالحترازية ،ووضع إرشادات ،وأدلة تساعد على الحد من تفشي األمراض الوبائية بشكل عام،

أو تفشي األمراض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادر التعليمي والطلبة .إن طبيعة

وفيروس كورونا ( )COVID-19بشكل خاص.

المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد

الوبائي بيئة تعليمية صحية في جميع المدارسُ ،أعدّ هذا الدليل
األمراض تهيئة
التعليم على
وحرصا
على ً
وزارةأو تفشي
من انتقال
الحد من

اإلرشادي الوقائي.
ومرض كوفيد 19-بشكل خاص.
ة بشكل عام

الهدفّمنّإصدارّالدليل:

 1ضمانّالعودةّاآلمنةّألفرادّالقطاعّالتعليميّوتوفيرّالبيئةّالصحيةّالسليمة.
 2الحدّمنّانتشارّفيروسّ COVID-19فيّالمدارس.

 3حمايةّالطلبةّوبقيةّفئاتّالمجتمعّالمدرسي.
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ماّالمقصودّبفيروسّكوروناّالمستجدّ COVID-19؟
بّأمراضاّ
ً
فيروساتّكورونا؛ّهيّعائلةّكبيرةّمنّالفيروساتّالتيّتسب
فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب
كنزالتّالبردّالشائعةّ،أوّاألمراضّاألكثرّحدةّ،مثل :متالزمةّالشرقّ
أمراض تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األكثر حدة مثل
األوسطّالتنفسيةّ(ّ،)MERS-COVومتالزمةّالجهازّالتنفسيّالحادةّ
متالزمة الشرق األوسط التنفسية ( )MERS-CoVومتالزمة الجهاز
الوخيمةّ(.)SARS-COV
التنفسي الحادة الوخيمة ()

أعراضّاإلصابة:

ارتفاعّدرجةّالحرارة

قدّيؤديّإلىّإلتهابّرئوي.

(أعلىّمنّ 38درجةّمئوية).

قدّيصابّالبعضّبفقدان
ُ
حاسةّالشمّ،أوّالتذوق.
قدّيصابّالمريض
ُ

السعالّالجافّالشديد.

(باإلسهال).

ضيقّفيّالتنفس.

تختلف أعراض المرض باختالف الفئات العمرية ،حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن

بعض األطفال ال تظهر عليهم أعراض الحرارة ،كما أن بعض صغار السن يصعب عليهم
التعبير عن األعراض ،وقد تظهر عليهم بعض عالمات االضطراب أو البكاء.
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كيفّينتشرّفيروسّكوروناّالمستجدّ( )COVID-19؟
تُّعدّ المدارس من األماكن المعرضة النتقال المرض بشكل كبير،

بين مرتاديها من معلمين وإداريين وطالب ،وبقية فئات المجتمع

المدرسي.

االنتقال المباشر :من خالل الرذاذ المتطاير من المريض أثناء

الكحة ،أو العطاس ،أو الكالم إذا كان الشخص يقف على مسافة
أقل من متر ونصف من الشخص المصاب.

النتقال غير المباشر :لمس األسطح ،واألدوات الملوثة ،أو
ااال

تقييمّالمخاطر:

مصافحة المصاب ،ومن ثم لمس العين ،أو األنف ،أو الفم.

خطورةّمرتفعة:
 |1فصول ،وأنشطة ،وفعاليات كاملة العدد.

 |2ال يمكن تطبيق التباعد االجتماعي مسافة مترّ ونصف بين الطالب في الفصول ،أو في أي
نشاط آخر.

 |3ضمّ أكثر من فصل ،أو صف في األنشطة الجماعية ،مثل( :المسابقات الرياضية الجماعية بين
الصفوف).

خطورةّمتوسطة:
استخدام األدوات فيها بين الطلبة.
 |4أنشطة يتم
خطورةّمتوسطة:
 |1الفصول ،واألنشطة ،والفسح التي يتشارك فيها عدد قليل من الطالب.
 |2يبقى الطالب مع نفس المجموعة وال يتم الضم بين الفصول.

 |3يتم تطبيق التباعد االجتماعي وإبقاء مسافة مترّ ونصف سواء في الفصول الدراسية ،أو في
أي نشاط آخر.

 |4ال يتم استخدام األدوات بين الطالب ،مثل( :حصص التربية الفنية ،والمعامل).

خطورةّمنخفضة:
التعلمّعنّبعدّ،وأيّنشاطّيتمّتطبيقهّعنّبعد.
ُ
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م

مستوىّالخطورةّ

نـــــــــــــوعّالخطــــــــــــــــــــــــورة

1

تنقل الطالب بالحافلةّالمدرسيةّدونّتركّمسافةّمترّونصفّبينهم.

خطورةّعالية

2

التزاحمّعندّالدخولّوالخروجّمنّالمدرسة.

خطورةّعاليةّ

3

االصطفافّالصباحي.

خطورةّعاليةّ

4

الفصولّالدراسيةّدونّوجودّتباعدّعلىّاألقلّّمسافةّمترّونصفّ،أوّ
عدمّوجودّتهويةّجيدة.

خطورةّعاليةّ

5

األنشطةّالجماعيةّ،مثل( :حصصّالتربيةّالبدنيةّ،أوّالمعامل) بدونّ
تطبيقّالتباعد.

خطورةّعاليةّ

6

األنشطةّالتيّيتمّاستخدامّاألدواتّالمشتركةّبينّالطالب.

خطورةّعاليةّ

7

المقاصفّالمدرسيةّ،وقضاءّالفسحةّفيّالفناءّدونّالتباعدّاالجتماعي.

خطورةّعاليةّ

8

عدمّوجودّآليةّلرصدّالحاالتّالتنفسيةّعندّالدخولّللمدرسة.

خطورةّعاليةّ

9

عدمّوجودّآليةّتطهيرّللمرافقّأوّعاملّمدرب.

خطورةّعاليةّ

10

عدمّوجودّكادرّمدربّعلىّأساسياتّمكافحةّالعدوى.

خطورةّعاليةّ

11

عدمّوجودّمنطقةّأوّمكانّعزلّللحاالتّالتنفسيةّمعروفةّوموضحة.

خطورةّعاليةّ

12

تنقلّالطالبّبالحافلةّالمدرسيةّمعّالتباعدّمسافةّمترّونصف بينهم.

خطورةّمتوسطةّ

13

الفصولّالدراسيةّمعّوجودّتباعدّمسافةّمترّونصفّوتهويةّجيدةّ

خطورةّمتوسطةّ

14

األنشطةّالجماعيةّمعّضمانّالتباعدّاالجتماعيّمسافةّمترّونصف
وعدمّالمخالطة.

خطورةّمتوسطةّ

15

قضاءّالفسحةّفيّالفصلّالدراسيّوتناولّوجبةّاإلفطار

خطورةّمتوسطة

16

التعليمّعنّبعد.
ُ

خطورةّمنخفضة
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االستعدادّواالستجابةّ

الدليل اإلرشادي الوقائي

10

للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا
 1442هـ

كيفّيكونّاالستعدادّوالتعاملّمعّفيروسّ COVID-19منّقبلّ

المدارسّومعاهدّومراكزّالتربيةّالخاصة؟

تُ كلف إدارة المدرسة من تراه بأخذ قياس الحرارة ،عند دخول

الطالب ،والموظفين ،وتسجيل بيانات من لديه حرارة مرتفعة من
الطالب ،والتعامل مع حالته ،ثم التنسيق إلعادته للمنزل.

تضع المدرسة الخطة المناسبة لجميع األنشطة ،واألدوار التي

يمر بها المعلم ،أو الطالب ،خالل يومه الدراسي من مختلف

الفئات التعليمية (النقل المدرسي – الفصول الدراسية – أماكن

التجمعات – المقصف المدرسي – دورات المياه – العيادات

المدرسية  ...إلخ).

ضمان التباعد االجتماعي بين الطالب في أماكن تجمعهم ،في

الفصول الدراسية ،وغيرها من المرافق.

تحديد آليات التواصل الخاصة بالموظفين ،وأولياء األمور والمركز

الصحي.

ماّدورّاألسرة؟
البد أن يكون هناك تواصل ،ومشاركة في المعلومات ،واإلرشادات بين

المدرسة واألسرة تشمل:

تعزيز الصحة العامة لألبناء وتشمل :التغذية الجيدة الغنية

بالفواكه ،والخضار ،والنوم الكافي في الليل ،وتقليل

السكريات ،وتشجيعهم على زيادة النشاط البدني.
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توصية أولياء األمور بتزويد أبنائهم بمستلزمات الوقاية

الشخصية للطالب ،مثل( :الكمامات ،والجل الكحولي الجيبي)

حسب سن الطفل ،وقدرته على االستفادة منها ،واستيعابه
ألهميتها.

توفيرّمستلزماتهّالشخصية :مثل( :الطعامّ،وقواريرّالمياهّ،

وجميعّأدواتهّالمدرسية).

التوعية :توعية األبناء بأهمية اإلجراءات الوقائية من

وخصوصا التباعد الجسدي
وعمليا،
نظريا،
األمراض التنفسية،
ً
ً
ً

وغسل األيدي بالماء ،والصابون ،والتخلص اآلمن من

المناديل المستعملة ،وآداب العطاس.

تحديث التقرير الطبي للطالب ذوي اإلعاقة ،ممن لديهم
مشاكل صحية تستلزم ذلك.

تحفيز أولياء األمور على استالم أبنائهم

المحددة.

في األوقات

تحديد الحالة الطبية للطالب ذوي اإلعاقة ،ممن لديهم

مشكالت صحية ،تعوق من االلتزام باإلجراءات االحترازية

(لبس الكمامة).
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النقلّالمدرسي
تعتمد شريحة من طلبة المدارس على الحافالت المدرسية التي قد تكون بيئة خصبة
النتقال المرض ،لذلك يجب اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

نظافةّاليدينّوآدابّالعطاس:
جيدا قبل وبعد الخروج من الحافلة باستخدام جل
غسل اليدين
ً

كحولي ال يقل تركيزه عن .%60

تجهيز الحافالت بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي؛ لضمان
عملية نظافة األيدي.

يقوم سائق الحافلة أو المرافق بالتأكد من تعقيم الطالب

لليدين.

تغطية األنف ،والفم أثناء السعال ،والعطاس بمنديل ،أو

استخدم الجزء الداخلي من المرفق ،ثم التخلص من المناديل
المستعملة في سلة المهمالت.

غسل اليدين بالماء ،والصابون لمدة  40ثانية على األقل ،أو

استخدام معقم األيدي تركيزه  %60كحول على األقل في أقرب
وقت ممكن عند الوصول.

بأيد غير مغسولة.
تجنب لمس العينين ،واألنف ،والفم ّ

التباعدّاالجتماعي:
فارغا.
ً
ترك الصف األول

التزام الطالب بذات المقعد طيلة وقت الرحلة.

عدم السماح بوقوف الطالب داخل الحافلة خالل الرحلة.

يجب أن ال يتجاوز عدد الطالب داخل الحافلة طيلة مدة الرحلة عن

 %50من إجمالي الطاقة االستيعابية للحافلة ،والمحافظة على
التباعد الجسدي داخلها من خالل اتباع السياسة الموصى بها
(صفان في الحافلة).

الدليل اإلرشادي الوقائي

للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا
 1442هـ

13

التباعد االجتماعي بمسافة متر ونصف على األقل عند انتظار

الحافلة.

ترك مقعد على األقل بين كل طالب وطالب.

ترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة.

ارتداءّالكمامةّالطبيةّأوّالقماشية:
يقوم سائق الحافلة ،أو المرافق بالتأكد من ارتداء الطلبة

للكمامة.

إلزام أولياء األمور بتزويد أبنائهم بالكمامة قبل الخروج من
المنزل ،للمساعدة على عدم انتقال العدوى.

تجنبّلمسّاألسطح:
الحد من لمس األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر داخل
الحافلة مثل :مقابض األبواب والنوافذ.

الحرص على التهوية الجيدة للحافلة ،وفتح النوافذ كلما أمكن.

تطهيرّالحافلة:
يوميا مرتين على األقل ،أو أكثر ـ
تُ طهر الحافلة بعد خروج الطالب
ً

إن دعت الحاجة ــ السيما األسطح التي يكثر لمسها  ،مثل:
وفقا لدليل التطهير والتعقيم
ً
(النوافذ ،واألزرار ،والمقابض؛
للمركز الوطني للوقاية من األمراض المعدية "وقاية" على الرابط
اآلتيcovid19.cdc.gov.sa :
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السائقينّوالمرافقين:
يجبّعلىّالسائقينّ،والمرافقينّارتداءّكماماتّالوجهّفيّجميعّ

األوقاتّأثناءّالعمل.

توجيهّالموظفينّ(السائقّوالمرافق) التباعّتعليماتّوزارةّ

الصحةّ،والجهاتّذاتّالعالقةّحولّفيروسّ، COVID-19قبلّ

السماحّأليّمنّالموظفينّباستئنافّالعملّ،بماّفيّذلكّ

الموظفينّالعائدينّمنّالسفر.

التأكدّمنّإجراءّفحصّدرجةّالحرارةّ،وإبالغّالجهاتّالمعنيةّبشأنّ

أيّحاالتّتزيدّدرجةّحرارتهاّعنّ[ 38درجةّمئوية] ألحدّ

الموظفينّ،أوّالسائقينّ،أوّالطالبّ،وعزلّالحالةّوإحالتهاّإلى
منشأةّالرعايةّالصحية.

مطالبةّجميعّالموظفينّ(السائقّوالمرافق) بتطبيقّالحجرّ
الذاتيّفيّحالّظهورّأيّمنّأعراضّفيروسّ.COVID-19
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الدخولّواالنصرافّمنّوّإلىّالمدرسة:
تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ،ونهاية الدوام ،بما يمنع

التزاحم ،وضمان التباعد مسافة متر ونصف على األقل بين

الطالب.

وضع أماكن كافية لفحص الطلبة ،والكادر قبل الدخول للمدرسة،

وقياس درجة الحرارة ،والتأكد من لبس الكمامة.

في حال وجود أعراض ألحد الطلبة يتم عزله بهدوء وسرية دون

التسبب بإحراجه أمام بقية زمالئه.

عدم استخدام نظام البصمة في إثبات الحضور لمنسوبي

المدرسة والطالب.

عدم السماح ألي طالب ،أو موظف من الدخول إال بارتداء

الكمامة الطبية ،أو القماشية ,مع األخذ بالحسبان الحاالت

الصحية التي تُ منع من ارتداء الكمامة.

وضع الملصقات على األرض لتوضيح المسافات بين الطالب ،بما
يحقق التباعد االجتماعي.

وضع عالمات باألرضية لمكان وقوف الطلبة (متر ونصف).

استخدام بوابات متعددة ،ومنفصلة لدخول وانصراف الطالب إن

أمكن.

تفعيل المناوبة الصباحية ،واإلشراف اليومي على الطالب في

المدرسة.

منع ،أو تقليل الزيارات ،وإن لزم األمر تطبق جميع االحترازات.

االصطفافّالصباحي:
إلغاءّاالصطفافّالصباحيّ،وتوجيهّالطالبّإلىّفصولهمّ
مباشرةّ،لتحقيقّالتباعدّاالجتماعي.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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الفصولّالدراسية:
إعادة ترتيب ،أو تشكيل الفصول الدراسية ،بما يضمن التباعد بين

الطالب بمسافة متر ونصف ،مع مراعاة أن ال تكون المقاعد وج ًها
لوجه.

الحرص على التهوية الجيدة للفصول ،وفتح النوافذ كلما أمكن.

االستفادة من الغرف المناسبة ،مثل( :المعامل ،ومصادر التعلم)

في تحويلها كفصول دراسية.

منع تبادل األدوات الخاصة كاألقالم وغيرها.

المرافقّالمدرسية:
الحرص على التطهير ،والتعقيم الدوري ،لمرافق المدرسة،
واألماكن التي يستخدمها أكثر من شخص ،مثل :دورات المياه.

أن تكون عملية النظافة ،والتطهير مرتين على األقل ،خالل اليوم

الدراسي.

التشديد على تطهير األسطح ،التي يتم لمسها باستمرار ،مثل:

(مقابض األبواب ،ومقابس األنوار ،واألرفف).

وضع جدول دوري لتنظيف الفصول ،والمرافق األخرى ،باستخدام

وفقا لدليل وقاية) عبر الرابط اآلتي:
المطهرات المناسبةً ( ،

 covid19.cdc.gov.saويعتمد من صاحب الصالحية.

التأكيد على توفر مستلزمات النظافة ،والتطهير ،والعمالة
الالزمة بشكل مستمر.

الحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ كلما أمكن.
التخلص اآلمن من النفايات.

إلغاء برادات المياه ،وإلزام الطلبة ،والهيئة التعليمية ،واإلدارية
بإحضار مياه شرب خاصة بهم لالستخدام الشخصي.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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الهيئةّالتعليميةّواإلداريةّفيّالمدرسة:
إلزام جميع العاملين باتخاذ االحترازات الوقائية (لبس الكمامة –
التباعد  -عدم مشاركة األدوات  -غسل اليدين بشكل دوري -
عدم المصافحة).

التأكيد على تنظيف وتطهير المرافق التي يتم استعمالها من

قبل الهيئة التعليمية واإلدارية (غرفة المعلمين – المكاتب
اإلدارية).

منع تناول الوجبات الجماعية.

المقصفّووجباتّالغذاء:

ُيلغى البيع والشراء باالصطفاف عند المقصف المدرسي.
يتم تقديم الوجبات داخل الفصول.

السماح للطالب بتناول وجبات اإلفطار في الفصول.

حث أولياء األمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية ،وتوضيح
أهمية ذلك في مكافحة العدوى.

توصية الطالب بإحضار األطعمة من المنزل.

إمكانية السماح لمتعهد المقصف بالمرور على الطلبة داخل
الفصول ،لبيع بعض األطعمة المغلفة ،والمعقمة قبل انتهاء

الحصة مع االلتزام باالشتراطات الصحية ،وبإشراف من المعلم
لضمان تحقق التباعد الجسدي.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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األنشطةّغيرّالصفية:
أي نشاط غير صفي ال يحقق معايير التباعد االجتماعي.
إلغاء ُ ّ

الحرص على التباعد االجتماعي عند أداء الصلوات ،بما يضمن عدم

التزاحم عند أماكن الوضوء ،والتشديد على استخدام السجادة

الشخصية.

الزياراتّالخارجية:
يجب على المدرسة أن تشدد على تقنين الزائرين من خارج بيئة

المدرسة بشكل كبير ،وأن تقتصر تلك الزيارات للضرورة القصوى،
مع التأكيد على اتباع اإلجراءات االحترازية ،مثل( :قياس درجة

الحرارة  ،ارتداء الكمامة).

تخصيص مكان مناسب الستقبال الزوار مثل أولياء األمور.

التدريبّعلىّأسسّومعاييرّمكافحةّالعدوىّفيّالمدرسة:
تدريب المرشد الصحي أو من ينوب عنه ليقوم باإلشراف،
وتطبيق معايير مكافحة العدوى في المدرسة.

تدريب الهيئة التعليمية ،واإلدارية على اإلجراءات االحترازية،

والوقائية.

تدريب الطلبة على تطبيق اإلجراءات االحترازية ،والوقائية.

العياداتّالمدرسية:
وطبيا وتهيئتها
ًّ
مكتبيا،
تجهيز العيادات المدرسية ،أو مقر مناسب
ً

لعزل حاالت االشتباه باإلصابة.

التأكد من توفر مستلزمات الوقاية من الفيروس،
(المعقمات ،الكمامات ،أجهزة

مثل:

قياس حرارة).

الدليل اإلرشادي الوقائي
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التوعيةّالصحيةّبالمشاركةّمعّوزارةّالصحة:
تحديد الفئات المستهدفة (الطلبة /الهيئة التعليمية واإلدارية /

األسر).

تحديد المواضيع ذات األولوية ،والتي تشمل:
 |1التعريف بالفيروس ،وأعراضه ،وطرق انتقاله.
 |2السلوكيات الشخصية الصحية الواجب اتباعها ،كغسل اليدين،
وآداب السعال ،والعطاس.

 |3اإلجراءات االحترازية الواجب تطبيقها في المدرسة.
توعيةّأولياءّاألمورّباألمراضّالمزمنةّالتيّقدّتزيدّاحتماليةّ

اإلصابةّبمضاعفاتّفيّحالّاإلصابةّبفيروسّّ،COVID-19وتقومّّ

وزارةّالصحةّ،والمركزّالوطنيّللوقايةّمنّاألمراضّومكافحتهاّ

بإعدادّالمادةّالعلميةّالخاصةّبذلكّ،وتحديدّاألمراضّالمزمنة.

قيام إدارة الصحة المدرسية في مديريات الشؤون الصحية

والتجمعات الصحية بالمنطقة والمحافظة بإعداد خطة التوعية

الصحية المدرسية ،ومشاركة إدارات الشؤون الصحية المدرسية
في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات في تنفيذها.

تقوم إدارة الصحة المدرسية في مديريات الشؤون الصحية ،او

التجمعات الصحية بالمنطقة بإعداد خطة الزيارات الميدانية،
للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية في المدارس.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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وضعّآليةّللتواصلّبينّالمركزّالصحيّوالمدرسة:
التواصل بين المدرسة ،والمركز الصحي المشرف عليها وفق
عملية الربط المعتمدة.

تعبئة نماذج التواصل بين المدرسة ،والمركز الصحي (وفق

النماذج المرفقة).

جدولة زيارات ميدانية من قبل المراكز ،للتأكد من تطبيق
اإلجراءات الصحية الواردة في الدليل اإلرشادي.

تكثيف أنشطة التوعية الصحية المدرسية المتعلقة بمكافحة

العدوى بالتنسيق بين المركز الصحي ،والمدرسة.

التأكد من توفير مستلزمات الوقاية في المدارس ،والموصى بها
من قبل "وقاية".

وجود آلية إبالغ متفق عليها عن الحاالت المشتبهة ،والمخالطة

في المدرسة.

18

الدليل اإلرشادي الوقائي

للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا
 1442هـ

21

الرصدّواإلبالغّعنّالحاالتّالمشتبهّبإصابتهاّوالمخالطة:
الرصد:

يتمّالرصدّوفقّالمخططّالمرفق.

رصدّالحاالتّالتنفسية:
متابعة الحضور اليومي في حالة زيادة عدد غياب الطالب الناتجة
عن أمراض شبيهه بأعراض االنفلونزا.

البدء في ساعات الصباح األولى بعملية مسح للطالب؛ الكتشاف
ظهور أعراض شبيه بأعراض اإلنفلونزا.

في حالة ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة ،سعال ،سيالن أنف،
ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد.

إعداد قائمة بالمتغيبين بسبب أعراض شبيهة بأعراض اإلنفلونزا.
االحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض ،أو أعراض تنفسية ،في حال
االحتياج لها ألغراض التقصي الوبائي للحاالت المؤكدة ،مع إشعار

إدارة التعليم بذلك.

مراقبةّالغيابّالمتكرر:

مراجعة أنماط الغياب االعتيادية لدى الهيئة التعليمية،
واإلدارية ،والطالب.

إبالغ الجهات المعنية (الصحة المدرسية – المركز الصحي)
في حال وجود زيادة غير معتادة في غياب الطالب ،أو الهيئة
خصوصا إذا كان الغياب مرتبط بأعراض
التعليمية ،واإلدارية،
ً
تنفسية.

التخفيف من ضوابط الغياب ،واإلنذارات ،وتشجيع الطالب
بالبقاء في المنزل عند المرض حتى بدون عذر طبي.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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قرارّتعليقّالدراسة:
بناءّ
ُيسند قرار تعليق الدراسة في المدرسة بقرار من مدير التعليمً ،
على توصية مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.

ُيوصى بإيقاف العمل بالمدرسة مدة ( )5-2يوم ،بعد التأكد من وجود

حالة إيجابية داخل المدرسة.

ُيقيم الوضع خالل هذه الفترة من قبل الجهات الصحية المحلية ،وتُ عد

خطة عمل لرصد الحاالت المخالطة ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة من
تطهير ،وتعقيم.

تمديد فترة تعليق الدراسة (على سبيل المثال ،التعليق ألكثر من

أسبوعين) على حسب مرئيات الجهات الصحية.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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برامجّومعاهدّالتربيةّالخاصة:
يجب أن يتم تخصيص إجراءات خاصة لبرامج ،ومعاهد التربية الخاصة باإلضافة إلى

البروتوكوالت ،واإلرشادات العامة ،لما تواجهه هذه الفئة من تحديات عدة ومن هذه

الفئات الخاصة:

 |1صعوباتّالتعلم.

 |2اإلعاقةّالبصريةّ(المكفوفونّوضعافّالبصر).
 |3اإلعاقةّالسمعيةّ(الصمّوضعافّالسمع).
 |4اإلعاقةّالعقلية.

 |5اضطرابّطيفّالتوحد.

 |6فرطّالحركةّوتشتتّاالنتباه.
 |7تعددّاإلعاقة.

 |8اإلعاقةّالجسميةّوالصحية.
 |9اضطراباتّاللغةّوالكالم.
 |10الصمّالمكفوفين.
 |11بطءّالتعلم.

توجيهاتّعامةّللتعاملّمعّالطالبّذويّاإلعاقة:
تدريبّجميعّالطالبّعملياّعلىّاإلجراءاتّاالحترازيةّلمدة
ً

أسبوعين.

تشجيعّالطالبّعلىّالتعبيرّعنّاحتياجاتهّ،وّالحدّمنّخروجهّمنّ

الفصلّإالّبمتابعةّالمعلم.

اّشفافاّللوجهّعندّالتعاملّ
ً
استعمالّمعلمّالتربيةّالخاصةّواقي
ً
معّالطلبةّذويّاإلعاقة.

توفيرّاإلرشاداتّالمالئمة؛ّّوفقاّلطبيعةّكلّإعاقةّواحتياجاتها.
ً

الحد من األدوات ،والمواد ذات االستخدام المتعدد من عدة

أشخاص داخل الفصل.

توظيف المناهج ،و ربطها بالتطبيقات االحترازية.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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والختالف االحتياجات على حسب اإلعاقة؛ وجب وضع احترازات خاصة

لكل فئة:

استخدام األلعاب ،أو الدمى لشرح األعراض (الرشح ،والسعال
والحمى) وماذا يجب على الطالب القيام به في حالة شعور

مثال( :الشعور بالصداع ،أو آالم المعدة ،أو
الطالب بالمرضّ ً ،

ارتفاع الحرارة ،أو اإلرهاق الزائد) وكيف لهم أن ُيهدئوا من

روع شخص مريض كأن يظهروا التعاطف معه ،ولكن مع عدم
إغفال االحتياطات الواجبة لمنع العدوى.

تشجيع الطالب على غسل اليدين بشكل متكرر ،دون إشعاره

بالخوف ،من خالل غسل اليدين لمدة عشرين ثانية؛ من خالل
نشاط محبب للطالب ،مثل األناشيد لمدة  40ثانية.

التأكد من االستماع إلى شكوى الطالب ،وإجابة تساؤالتهم
بطريقة تناسب فئتهم العمرية.

تخصيص بعض حصص األنشطة في اليوم الدراسي لبث

محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية ،وكيفية الوقاية
ً

منها ،والممارسات الصحيحة للعناية ،والنظافة الشخصية.

اإلجراءاتّاالحترازيةّلذويّاضطرابّطيفّالتوحدّواضطراب
فرطّالحركةّوتشتتّاالنتباه:
عدم السماح للطالب بالخروج من الفصل إال للضرورة،

وبمتابعة من المعلم.

توفيرّوسائلّإرشاديةّعنّاالحتياجاتّالالزمةّ،
مثل( :غسلّاليدينّ،والتباعدّاالجتماعي).
تصميمّاإلرشاداتّباستخدامّالصورّالرمزيةّوفقّنظامّ
برنامجّ( البوردّميكر).

الدليل اإلرشادي الوقائي
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اإلجراءاتّاالحترازيةّلذويّاإلعاقةّالبصريةّالمكفوفينّوضعافّالبصر:

الحرص على تطهير وسائل التعليم بشكل دوري مثل آلة برايل،
حيث إنها من األسطح كثيرة اللمس من قبل الطالب ذوي
اإلعاقة البصرية.

الحرص على نظافة ،وتطهير األماكن ،والمرافق ،واألدوات

المساعدة المستخدمة؛ مثل( :الدرابزينات مما يحتاجه الطالب
لالستدالل ،والوصول إلى األماكن المختلفة.

تثبيت أماكن المعقمات ،ووضع عالمات استداللية للطالب .
إلزام الطالب المكفوفين ،والطالبات الكفيفات باستخدام العصا
مجاالّ أكبر في التباعد ،وتجنب
البيضاء في التنقل إلعطائهم
ً

المالمسة ،ويجب أخذها معهم إلى المنزل مع الحرص على
التعقيم.

اإلجراءاتّاالحترازيةّلإلعاقةّالسمعية:

التركيز على توفير إرشادات لإلجراءات االحترازية عن طريق لغة

اإلشارة ،أو الفيديوهات التعليمية.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالب ذويّاإلعاقةّالعقلية:
تصميم اإلرشادات باستخدام شخصيات كرتونية ،أو صور ذات

طابع جذاب للطالب.

اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالبّذويّاإلعاقةّالحسية:
توفير وسائل إرشاد مناسبة لنمط اإلعاقة بصري (لغة برايل)

سمعي ( لغة اإلشارة ).

اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالبّذويّاإلعاقةّالحركية:
تهيئة البيئة وتكييفها ،من خالل :توفير المعقمات ،والقفازات

بجانب المنحدرات ،وفي أماكن قريبة من مستوى الحركة.

اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالبّذويّصعوباتّالتعلم:
توفير اإلرشادات بصورة ملصقات ،و إرشادات رمزية.

الدليل اإلرشادي الوقائي
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النماذج
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آليةّالتعاملّمعّالحاالتّالمشتبهّبإصابتها:

آليةّالتعامل

معّالحاالتّالمشتبهّبإصابتها:
أوالّ :العزل
ً
.1
.2
.3
.4

االتصالّعلىّ 937لإلبالغّعنّالحالةّ،واتباعّتعليماتّالطبيب.
نصح الحالةّالمشتبه بإصابتها بتغطية األنف

والفم بمنديل أثناء العطاس ،ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات.

إذا لم يتوفر منديل فينصح بالعطاس في مرفق اليد.

إذا احتاج لدورة المياه أثناء االنتظار للفريق الطبي ،فينصح باستخدام دورة مياه
منفصلة ،وإذا لم يتوفر فيجب تعقيم دورة المياه بعد استخدامه له جيداًّ
بالمعقمات الموصى بها.

ثانيا :تبليغّالجهةّالصحية
ً
.1

االتصالّعلىّ 937لإلبالغّعنّالحالةّ،وإتباعّتعليماتّالطبيب.

.3

نقلّالمشتبهةّبهّعنّطريقّوليّاألمرّّ،أوّاإلسعافّ،إذاّاستلزمّذلك.

.2
.4

عزلّالمشتبهةّبهّ،وإعطائهّقناعّطبي.

حصرّالمخالطينّبالشخصّالمشتبهةّبه.

ً
ثالثا :تبليغّاألسرة
.1

طمأنةّاألسرةّبحالةّالطالبّ،بأنّاإلجراءاتّالتيّستتخذّلصالحّالحالةّّالمشتبهّ

.2

التأكدّمنّاألسرةّبصحةّالبياناتّالتيّدونتّمنّالحالةّّالمشتبهّبهاّعن تاريخّ

.3

إعطاءّاسمّالمستشفىّالذيّوجهّالطالبّإليه.

بهاّوالمخالطينّلها.
وطريقةّالتعرض.
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مسارّالطلبةّفيّجائحةّكورونا
1

2

3

4

طالبّسليم

طالبّذوّعينةّ
إيجابية

طالبّمخالط
ُ
لحالهّمؤكدة

طالبّمشتبه
ُ
بإصابته

( الّتوجدّعليهّأعراض
وغيرّمخالطّ)
ُ

• يدخلّالمدرسة.

• يلتزمّباإلجراءاتّ

الوقائيةّواالحترازية

والنظافةّالعامة.

(مصاب)

• الّيدخلّالمدرسة.
يتمّعزلهّمنزلياّأو
•
ً
صحيا.
ً

• الّيدخلّالمدرسة.

• التواصلّمعّالجهاتّ
الصحيةّ)937( :
تطمنّ،تأكد.

• ُيعطىّتقريرّغياب.

• الّيدخلّالمدرسة.

• التواصلّمعّالجهاتّ
الصحيةّ)937( :
تطمنّ،تأكد.

• ُيعطىّتقريرّغياب.
• ُيعطىّتقريرّطبي
يسمحّبعودتهّ
للمدرسة.

األعراض

حرارةّفوقّ 38درجةّ
مئوية

كحةّجافة

كتمةّفيّالتنفس

صعوبةّفيّالبلع

•

منّأمضىّعشرةّأيامّمنّتاريخّأخذّالعينةّاإليجابيةّ،وليسّلديهّأعراضّفهوّمتعافّ،وغيرّمعدّلآلخرين،

•

ومنّكانتّعليهّأعراضّثمّاختفتّعلىّاألقلّمدةّ 3أيامّبدونّأعراضّ،علىّأنّيكونّأمضىّعشرةّأيامّمنّبدايةّ
ُ

ويستطيعّممارسةّحياتهّبشكلّطبيعيّ،والّيلزمهّإجراءّالفحصّالمخبريّالثباتّالتعافي.
األعراضّ،الّيلزمهّإرفاقّتقريرّطبيّإلثباتّالتعافي.
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مسارّآليةّالتعاملّمعّالطلبةّفيّجائحةّكورونا
1

الحالةّاألولى

وصفّالحالة:
طالب ذو عينة إيجابية (مع أعراض أو
بدون أعراض).

2

طالبّمخالطّلحالةّإيجابيةّمثل:
(أسرتهّأوّزمالئهّفيّالفصل).

اإلجراءّالمطلوب:

• الّيذهبّإلىّالمدرسة.
• الدخولّعلىّتطبيقّوزارةّالصحةّإلجراءّ
المسحةّالطبيةّتطبيقّ(تطمنّأوّتأكد) أو
االتصالّعلىّ.937
• إشعارّالمدرسةّبنتيجةّالعينة.

الحالةّالثالثة

وصفّالحالة:
طالبّفيّحالةّاشتباه

4

• الّيذهبّإلىّالمدرسة.
• يقومّبإبالغّالمدرسة.
• العودةّإلىّالمدرسةّبعدّعشرةّأيامّمنّأخذّ
العينةّاإليجابيةّوإشعارّالمدرسةّبنتيجة العينة.

الحالةّالثانية

وصفّالحالة:

3

اإلجراءّالمطلوب:

اإلجراءّالمطلوب:
• الّيذهبّإلىّالمدرسة.
إبالغّالجهاتّالصحيةّعاجال :االتصالّعلىّ 937ومعرفةّ
ًّ
•
المطلوبّأوّالدخولّإلىّتطبيقّوزارةّالصحةّإلجراءّالمسحةّ
الطبيةّ(تطبيقّتطمنّ،تطبيقّتأكد).

الحالةّالرابعة

وصفّالحالة:
طالبّسليمّ(الّتوجدّلديهّأعراضّ
وغيرّمخالطّلحالةّمؤكدة).

اإلجراءّالمطلوب:

• يذهبّإلىّالمدرسة.
• يلتزمّباإلجراءاتّاالحترازيةّ،والوقائيةّ،والنظافةّ
العامة.
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أداةّتقييمّمدىّجاهزيةّالمدرسةّ /معهدّوّمركزّالتربيةّالخاصة:
المهمةّ
1

وضعّخطةّاستعدادّمكتوبةّمنّقبلّالمدرسةّ،بالتنسيقّمعّالجهاتّالمعنية.

2

وضعّسياسةّواضحةّلمكافحةّالعدوىّفيّالمدرسةّبالتعاونّمعّإداراتّالصحةّالعامة.

3

تكليفّشخصّمسؤولّعنّتطبيقّمعاييرّمكافحةّالعدوىّفيّالمدرسة.

4

وضعّخطةّتدريبيةّللطالبّ،والهيئةّالتعليميةّ،واإلداريةّعلىّاالجراءاتّاالحترازية.

5

تملكّالمدرسةّاإلمكاناتّلضمانّاستمراريةّعمليةّغسلّاأليديّ(المغاسلّ– الكحولّ

بنسبةّالّتقلّعنّ - %60حاوياتّالنفايات).

6

توفرّاالشتراطاتّالصحيةّبالنقلّالمدرسي.

7

إمكانيةّتطبيقّالتباعدّبينّالطالبّفيّالحافلةّالمدرسية.

8

توفرّقاعاتّتضمنّالتباعدّاالجتماعيّبمختلفّاألنشطةّالتعليمية.

9

توفرّفصولّدراسيةّتضمنّالتباعدّاالجتماعي.

10

11
12
13
14
15

16

وضعّآليةّلتعقيمّ،ونظافةّالبيئةّالمدرسةّالتعليميةّبشكلّدوريّ،وفقاّلتوصياتّ
ًّ

المركزّالوطنيّللوقايةّمنّاألمراضّ،ومكافحتها.

وضعّآليةّمرنةّلإلجازاتّالمرضيةّ،للكادرّالتعليميّ،وللطالبّفيّحالّإصابتهم بأعراضّ

عدوىّتنفسية.

توجدّآليةّواضحةّلرصدّالحاالتّالمشتبهّبإصابتها.
توجدّآليةّواضحةّلنقلّالحاالتّالمشتبهّبهاّمنّالمدرسةّالتعليميةّإلىّالمنشأةّ

الصحية.

استعدادّالمدرسةّلعزلّالحاالتّالمشتبهّبهاّفيّأماكنّمنفصلةّبعيدةّعنّالبقية
وجودّعيادةّمنفصلةّأوّمكانّمخصصّلتقديمّالرعايةّاألوليةّللحاالتّالتنفسيةّبهاّ،

وتقديمّاإلسعافاتّاألولية.

توجدّخطهّبديلةّللتعليمّفيّحالّتوقفتّالعمليةّالتعليميةّأوّتعليقهاّوربطهاّبخياراتّ

العودةّللمدارسّالمقترحةّمنّوكالةّالتعليمّالعام.

17

رصدّ،وتحديدّالكادرّالمعرضّللخطرّ،أوّمنّلديةّأمراضّمزمنة.

18

رصدّ،وتحديدّالطالبّالمعرضينّللخطرّ،أوّمنّلديهمّأمراضّمزمنة.

19

توفرّاإلرشاداتّالمالئمةّلفئاتّالطالبّذويّاإلعاقة.
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يوجد

الّيوجد

الّيمكنّ
تطبيقه

فئةّ

الطالب

قائمةّالتواصلّللمدرسة:
اسمّالمركزّالصحي

موقعّالمركز
ساعاتّالعمل
رقمّمديرّالمركزّالصحي
رقمّالمديرّالطبي
رقمّمنسقّالصحةّ
المدرسية
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نموذجّالتواصلّللمركزّالصحي:
اسمّالمدرسةّ

قائدّالمدرسة/رقم
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المشرفّالصحي/رقم

عددّالطالب

فئةّالطالب
(عامّ /ذويّإعاقة)

