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انتشارعدمانضمذلكضمنومنالتعليمية،المنشآتلجميعأولويةالسليمةالتعليمبيئةتعتبر
طبيعةإن.والطلبةالتعليميالكادروبينالتعليميةالمرافقفيالوبائيةاألمراضتفشيأو

تساعدأدلةوإرشاداتوضعيحتموالطلبةالكوادرمنكبيرعددمنتحتويهوماالتعليميةالمنشآت
الوبائياألمراضتفشيأوانتقالمنالحدعلى

.خاصبشكل19-كوفيدومرضعامبشكلة

البشريةالكوادرمنعدًداتضمبطبيعتهاوالمدرسةالتعليمية،المنشآتأهممنالمدارسُتعد  
مالذياألمر،(وموظفينوإدارية،تعليمية،وهيئةطالب،) ئية،الوقاالتدابيراتخاذعليهايحت 

عام،بشكلالوبائيةاألمراضتفشيمنالحدعلىتساعدوأدلةإرشادات،ووضعواالحترازية،
.خاصبشكل(COVID-19)كوروناوفيروس
الدليلاهذُأعد  المدارس،جميعفيصحيةتعليميةبيئةتهيئةعلىالتعليموزارةمنوحرًصا

.الوقائياإلرشادي

:مقدمة

:  الهدفّمنّإصدارّالدليل

.سليمةضمانّالعودةّاآلمنةّألفرادّالقطاعّالتعليميّوتوفيرّالبيئةّالصحيةّال
.فيّالمدارسCOVID-19الحدّمنّانتشارّفيروسّ

.  حمايةّالطلبةّوبقيةّفئاتّالمجتمعّالمدرسي

1

2

3
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ببتسالتيالفيروساتمنكبيرةعائلةهيكورونافيروسات
ثلمحدةاألكثراألمراضإلىالشائعةالبردنزالتمنتتراوحأمراض
الجهازومتالزمة()MERS-CoVالتنفسيةاألوسطالشرقمتالزمة
()الوخيمةالحادةالتنفسي

؟COVID-19ماّالمقصودّبفيروسّكوروناّالمستجدّ

بّأمراًضاّفيروساتّكورونا؛ّهيّعائلةّكبيرةّمنّالفيروساتّالتيّتسب
رقّمتالزمةّالش: كنزالتّالبردّالشائعة،ّأوّاألمراضّاألكثرّحدة،ّمثل

،ّومتالزمةّالجهازّالتنفسيّالحادةّ()MERS-COVاألوسطّالتنفسيةّ
.SARS-COV()الوخيمةّ

:أعراضّاإلصابة

ارتفاعّدرجةّالحرارة
.(درجةّمئوية38أعلىّمنّ)

.السعالّالجافّالشديد

.ضيقّفيّالتنفس

.قدّيؤديّإلىّإلتهابّرئوي

قدُّيصابّالبعضّبفقدان
. حاسةّالشم،ّأوّالتذوق

قدُّيصابّالمريض
(.باإلسهال)

أنإلىالدراساتبعضأشارتحيثالعمرية،الفئاتباختالفالمرضأعراضتختلف
معليهيصعبالسنصغاربعضأنكماالحرارة،أعراضعليهمتظهرالاألطفالبعض
.البكاءأواالضطرابعالماتبعضعليهمتظهروقداألعراض،عنالتعبير
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؟)COVID-19(كيفّينتشرّفيروسّكوروناّالمستجدّ

كبير،بشكلالمرضالنتقالالمعرضةاألماكنمنالمدارسعد  تُّ
مجتمعالفئاتوبقيةوطالب،وإداريينمعلمينمنمرتاديهابين

.المدرسي
أثناءالمريضمنالمتطايرالرذاذخاللمن:المباشراالنتقال
ةمسافعلىيقفالشخصكانإذاالكالمأوالعطاس،أوالكحة،
.المصابالشخصمنونصفمترمنأقل

أوالملوثة،واألدواتاألسطح،لمس:المباشرغغييررااالالننتتققاالل
.الفمأواألنف،أوالعين،لمسثمومنالمصاب،مصافحة

:  رتقييمّالمخاط

: خطورةّمتوسطة

.عنّبعدالتعلم عن ُبعد، وأي نشاط يتم تطبيقه 

.الطالبمنقليلعددفيهايتشاركالتيوالفسحواألنشطة،الفصول،|1
.الفصولبينالضميتموالالمجموعةنفسمعالطالبيبقى|2
فيأوراسية،الدالفصولفيسواءونصفمتر  مسافةوإبقاءاالجتماعيالتباعدتطبيقيتم|3
.آخرنشاطأي

.(والمعاملالفنية،التربيةحصص):مثلالطالب،بيناألدواتاستخداميتمال|4

: خطورةّمرتفعة

.العددكاملةوفعالياتوأنشطة،فصول،|1
أيفيأو،الفصولفيالطالببينونصفمتر  مسافةاالجتماعيالتباعدتطبيقيمكنال|2

.آخرنشاط
بيناعيةالجمالرياضيةالمسابقات):مثلالجماعية،األنشطةفيصفأوفصل،منأكثرضم  |3

.(الصفوف
.الطلبةبينفيهااألدواتاستخداميتمأنشطة|4

: خطورةّمتوسطة

: خطورةّمنخفضة
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ممسستتووىى  االلخخططووررةة  ننــــــــــــــــــــــــــووعع  االلخخططــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووررةةمم

خطورةّعالية.ينهمبالحافلةّالمدرسيةّدونّتركّمسافةّمترّونصفّبالطالبتنقل1

خطورةّعاليةّ.  التزاحمّعندّالدخولّوالخروجّمنّالمدرسة2

خطورةّعاليةّ.االصطفافّالصباحي3

ف،ّأوّالفصول الدراسية دون وجود تباعد على األقل  مسافة متر  ونص4
خطورةّعاليةّ.  عدمّوجودّتهويةّجيدة

ونّبد( حصصّالتربيةّالبدنية،ّأوّالمعامل: )األنشطةّالجماعية،ّمثل5
خطورةّعاليةّ.تطبيقّالتباعد

خطورةّعاليةّ.األنشطةّالتيّيتمّاستخدامّاألدواتّالمشتركةّبينّالطالب6

خطورةّعاليةّ.  تماعيالمقاصفّالمدرسية،ّوقضاءّالفسحةّفيّالفناءّدونّالتباعدّاالج7

خطورةّعاليةّ.  عدمّوجودّآليةّلرصدّالحاالتّالتنفسيةّعندّالدخولّللمدرسة8

خطورةّعاليةّ.  عدمّوجودّآليةّتطهيرّللمرافقّأوّعاملّمدرب9

خطورةّعاليةّ.  عدمّوجودّكادرّمدربّعلىّأساسياتّمكافحةّالعدوى10

خطورةّعاليةّ.  عدمّوجودّمنطقةّأوّمكانّعزلّللحاالتّالتنفسيةّمعروفةّوموضحة11

خطورةّمتوسطةّ.بينهمتنقلّالطالبّبالحافلةّالمدرسيةّمعّالتباعدّمسافةّمترّونصف12

خطورةّمتوسطةّدةّالفصولّالدراسيةّمعّوجودّتباعدّمسافةّمترّونصفّوتهويةّجي13

األنشطةّالجماعيةّمعّضمانّالتباعدّاالجتماعيّمسافةّمترّونصف14
خطورةّمتوسطةّ.  وعدمّالمخالطة

خطورةّمتوسطةقضاءّالفسحةّفيّالفصلّالدراسيّوتناولّوجبةّاإلفطار15

خطورةّمنخفضة.التعليم عن ُبعد16
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االستعدادّواالستجابةّ
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منّقبلCOVID-19ّكيفّيكونّاالستعدادّوالتعاملّمعّفيروسّ
المدارسّومعاهدّومراكزّالتربيةّالخاصة؟

دخولعندالحرارة،قياسبأخذتراهمنالمدرسةإدارةُتكلف
منعةمرتفحرارةلديهمنبياناتوتسجيلوالموظفين،الطالب،
.للمنزلإلعادتهالتنسيقثمحالته،معوالتعاملالطالب،

يالتواألدواراألنشطة،لجميعالمناسبةالخطةالمدرسةتضع
مختلفمنالدراسييومهخاللالطالب،أوالمعلم،بهايمر

أماكن–الدراسيةالفصول–المدرسيالنقل)التعليميةالفئات
العيادات–المياهدورات–المدرسيالمقصف–التجمعات
.(إلخ...المدرسية

يفتجمعهم،أماكنفيالطالببيناالجتماعيالتباعدضمان
.المرافقمنوغيرهاالدراسية،الفصول
المركزواألموروأولياءبالموظفين،الخاصةالتواصلآلياتتحديد
.الصحي

ماّدورّاألسرة؟

بينواإلرشاداتالمعلومات،فيومشاركةتواصل،هناكيكونأنالبد
:تشملواألسرةالمدرسة

غنيةالالجيدةالتغذية:وتشمللألبناءالعامةالصحةتعزيز
لوتقليالليل،فيالكافيوالنوموالخضار،بالفواكه،
.البدنيالنشاطزيادةعلىوتشجيعهمالسكريات،
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قايةالوبمستلزماتأبنائهمبتزويداألمورأولياءتوصية
(يبيالجالكحوليوالجلالكمامات،):مثل،للطالبالشخصية

عابهواستيمنها،االستفادةعلىوقدرتهالطفل،سنحسب
.ألهميتها

مياه،ّالطعام،ّوقواريرّال: )مثل: توفيرّمستلزماتهّالشخصية
(.وجميعّأدواتهّالمدرسية

منالوقائيةاإلجراءاتبأهميةاألبناءتوعية:التوعية
الجسديباعدالتوخصوًصاوعملًيا،نظرًيا،التنفسية،األمراض
مناآلمنوالتخلصوالصابون،بالماء،األيديوغسل

.العطاسوآدابالمستعملة،المناديل
ملديهممناإلعاقة،ذويللطالبالطبيالتقريرتحديث
.ذلكتستلزمصحيةمشاكل
األوقاتفيأبنائهماستالمعلىاألمورأولياءتحفيز

.المحددة
لديهمممناإلعاقة،ذويللطالبالطبيةالحالةتحديد

االحترازيةباإلجراءاتااللتزاممنتعوقصحية،مشكالت
.(الكمامةلبس)
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النقلّالمدرسي

صبةخبيئةتكونقدالتيالمدرسيةالحافالتعلىالمدارسطلبةمنشريحةتعتمد
:اآلتيةاإلجراءاتاتخاذيجبلذلكالمرض،النتقال

جلامباستخدالحافلةمنالخروجوبعدقبلجيًدااليدينغسل
.%60عنتركيزهيقلالكحولي
مانلضالمكتبي؛الكحولأوالكحولبموزعاتالحافالتتجهيز
.األيدينظافةعملية
بالطالتعقيممنبالتأكدالمرافقأوالحافلةسائقيقوم
.لليدين
أوبمنديل،والعطاسالسعال،أثناءوالفماألنف،تغطية
المناديلمنالتخلصثمالمرفق،منالداخليالجزءاستخدم

.المهمالتسلةفيالمستعملة
أواألقل،علىثانية40لمدةوالصابونبالماء،اليدينغسل

أقربفياألقلعلىكحول%60تركيزهاأليديمعقماستخدام
.الوصولعندممكنوقت
.مغسولةغيربأيد ّوالفمواألنف،العينين،لمستجنب

:نظافةّاليدينّوآدابّالعطاس

:التباعدّاالجتماعي

.فارًغااألولالصفترك
.الرحلةوقتطيلةالمقعدبذاتالطالبالتزام
.الرحلةخاللالحافلةداخلالطالببوقوفالسماحعدم
نعالرحلةمدةطيلةالحافلةداخلالطالبعدديتجاوزالأنيجب

لىعوالمحافظةللحافلة،االستيعابيةالطاقةإجماليمن50%
هابالموصىالسياسةاتباعخاللمنداخلهاالجسديالتباعد

.(الحافلةفيصفان)
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ارانتظعنداألقلعلىونصفمتربمسافةاالجتماعيالتباعد
.الحافلة

.وطالبطالبكلبيناألقلعلىمقعدترك
.الحافلةفيصفينكلبينالمقاعدمنفارغصفترك

: ارتداءّالكمامةّالطبيةّأوّالقماشية

الطلبةارتداءمنبالتأكدالمرافقأوالحافلة،سائقيقوم
.للكمامة

نمالخروجقبلبالكمامةأبنائهمبتزويداألمورأولياءإلزام
.العدوىانتقالعدمعلىللمساعدةالمنزل،

:تجنبّلمسّاألسطح

داخلمتكرربشكللمسهايتمالتياألسطحلمسمنالحد
.والنوافذاألبوابمقابض:مثلالحافلة
.مكنأكلماالنوافذوفتحللحافلة،الجيدةالتهويةعلىالحرص

: تطهيرّالحافلة

ر ـأكثرأوقل،األعلىمرتينيومًياالطالبخروجبعدالحافلةُتطه 
:مثل،لمسهايكثرالتياألسطحالسيماــالحاجةدعتإن

والتعقيمالتطهيرلدليلوفًقاوالمقابض؛واألزرار،النوافذ،)
رابطالعلى"وقاية"المعديةاألمراضمنللوقايةالوطنيللمركز
covid19.cdc.gov.sa:اآلتي
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:السائقينّوالمرافقين

ميعّيجبّعلىّالسائقين،ّوالمرافقينّارتداءّكماماتّالوجهّفيّج
.األوقاتّأثناءّالعمل
رةّالتباعّتعليماتّوزا( السائقّوالمرافق)توجيهّالموظفينّ

،قبلCOVID-19ّالصحة،ّوالجهاتّذاتّالعالقةّحولّفيروسّ
السماحّأليّمنّالموظفينّباستئنافّالعمل،ّبماّفيّذلكّ

.الموظفينّالعائدينّمنّالسفر
أنّالتأكدّمنّإجراءّفحصّدرجةّالحرارة،ّوإبالغّالجهاتّالمعنيةّبش

ألحدّ[ درجةّمئوية38]أيّحاالتّتزيدّدرجةّحرارتهاّعنّ
الموظفين،ّأوّالسائقين،ّأوّالطالب،ّوعزلّالحالةّوإحالتهاّإلى

.منشأةّالرعايةّالصحية
جرّبتطبيقّالح( السائقّوالمرافق)مطالبةّجميعّالموظفينّ

.COVID-19الذاتيّفيّحالّظهورّأيّمنّأعراضّفيروسّ
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:الدخولّواالنصرافّمنّوّإلىّالمدرسة

يمنعابمالدوام،ونهايةبداية،عندوالخروجالدخولعمليةتنظيم
بيناألقلعلىونصفمترمسافةالتباعدوضمانالتزاحم،
.الطالب
رسة،للمدالدخولقبلوالكادرالطلبة،لفحصكافيةأماكنوضع

.الكمامةلبسمنوالتأكدالحرارة،درجةوقياس
دونوسريةبهدوءعزلهيتمالطلبةألحدأعراضوجودحالفي

.زمالئهبقيةأمامبإحراجهالتسبب
لمنسوبيالحضورإثباتفيالبصمةنظاماستخدامعدم

.والطالبالمدرسة
بارتداءإالالدخولمنموظفأوطالب،أليالسماحعدم

الحاالتبالحسباناألخذمع,القماشيةأوالطبية،الكمامة
.الكمامةارتداءمنُتمنعالتيالصحية
بما،الطالببينالمسافاتلتوضيحاألرضعلىالملصقاتوضع
.االجتماعيالتباعديحقق
.(ونصفمتر)الطلبةوقوفلمكانباألرضيةعالماتوضع

إنالطالبوانصرافلدخولومنفصلةمتعددة،بواباتاستخدام
.أمكن
فيالطالبعلىاليوميواإلشرافالصباحية،المناوبةتفعيل

.المدرسة
.االحترازاتجميعتطبقاألمرلزموإنالزيارات،تقليلأومنع،

:االصطفافّالصباحي

إلغاءّاالصطفافّالصباحي،ّوتوجيهّالطالبّإلىّفصولهمّ
.مباشرة،ّلتحقيقّالتباعدّاالجتماعي
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:الفصولّالدراسية

بينباعدالتيضمنبماالدراسية،الفصولتشكيلأوترتيب،إعادة
ًهاوجالمقاعدتكونالأنمراعاةمعونصف،متربمسافةالطالب
.لوجه

.مكنأكلماالنوافذوفتحللفصول،الجيدةالتهويةعلىالحرص
(لمالتعومصادرالمعامل،):مثلالمناسبة،الغرفمناالستفادة

.دراسيةكفصولتحويلهافي
.وغيرهاكاألقالمالخاصةاألدواتتبادلمنع

:المرافقّالمدرسية

المدرسة،لمرافقالدوري،والتعقيمالتطهير،علىالحرص
.المياهدورات:مثلشخص،منأكثريستخدمهاالتيواألماكن

ليوماخاللاألقل،علىمرتينوالتطهيرالنظافة،عمليةتكونأن
.الدراسي
:مثل،باستمرارلمسهايتمالتياألسطح،تطهيرعلىالتشديد

.(واألرففاألنوار،ومقابساألبواب،مقابض)
دامباستخاألخرى،والمرافقالفصول،لتنظيفدوريجدولوضع

:ياآلتالرابطعبر(وقايةلدليلوفًقا)المناسبة،المطهرات
covid19.cdc.gov.saالصالحيةصاحبمنويعتمد.

ةوالعمالوالتطهير،النظافة،مستلزماتتوفرعلىالتأكيد
.مستمربشكلالالزمة

.أمكنكلماالنوافذوفتحالجيدةالتهويةعلىالحرص
.النفاياتمناآلمنالتخلص
داريةواإلالتعليمية،والهيئةالطلبة،وإلزامالمياه،براداتإلغاء

.الشخصيلالستخدامبهمخاصةشربمياهبإحضار
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:الهيئةّالتعليميةّواإلداريةّفيّالمدرسة

–امةالكملبس)الوقائيةاالحترازاتباتخاذالعاملينجميعإلزام
-دوريبشكلاليدينغسل-األدواتمشاركةعدم-التباعد
.(المصافحةعدم

منلهااستعمايتمالتيالمرافقوتطهيرتنظيفعلىالتأكيد
بالمكات–المعلمينغرفة)واإلداريةالتعليميةالهيئةقبل

.(اإلدارية
.الجماعيةالوجباتتناولمنع

:المقصفّووجباتّالغذاء

.المدرسيالمقصفعندباالصطفافوالشراءالبيعُيلغى
.الفصولداخلالوجباتتقديميتم

.الفصولفياإلفطاروجباتبتناولللطالبالسماح
وضيحوتالغذائية،بالوجبةأبنائهمتزويدعلىاألمورأولياءحث

.العدوىمكافحةفيذلكأهمية
.المنزلمناألطعمةبإحضارالطالبتوصية
داخلالطلبةعلىبالمرورالمقصفلمتعهدالسماحإمكانية
هاءانتقبلوالمعقمةالمغلفة،األطعمةبعضلبيعالفصول،
مالمعلمنوبإشرافالصحية،باالشتراطاتااللتزاممعالحصة
.الجسديالتباعدتحققلضمان
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:األنشطةّغيرّالصفية

.اعياالجتمالتباعدمعاييريحققالصفيغيرنشاطأُيّإلغاء
عدميضمنبماالصلوات،أداءعنداالجتماعيالتباعدعلىالحرص
السجادةاستخدامعلىوالتشديدالوضوء،أماكنعندالتزاحم

.الشخصية

:الزياراتّالخارجية

يئةبخارجمنالزائرينتقنينعلىتشددأنالمدرسةعلىيجب
لقصوى،اللضرورةالزياراتتلكتقتصروأنكبير،بشكلالمدرسة

ةدرجقياس):مثلاالحترازية،اإلجراءاتاتباععلىالتأكيدمع
.(الكمامةارتداء،الحرارة

.األمورأولياءمثلالزوارالستقبالمناسبمكانتخصيص

:  التدريبّعلىّأسسّومعاييرّمكافحةّالعدوىّفيّالمدرسة

باإلشراف،ليقومعنهينوبمنأوالصحيالمرشدتدريب
.المدرسةفيالعدوىمكافحةمعاييروتطبيق
ة،االحترازياإلجراءاتعلىواإلداريةالتعليمية،الهيئةتدريب

.والوقائية
.ةوالوقائياالحترازية،اإلجراءاتتطبيقعلىالطلبةتدريب

:العياداتّالمدرسية

وتهيئتهااوطبيًّمكتبًيا،مناسبمقرأوالمدرسية،العياداتتجهيز
.باإلصابةاالشتباهحاالتلعزل
:مثلالفيروس،منالوقايةمستلزماتتوفرمنالتأكد

أجهزةالكمامات،المعقمات،)
.(حرارةقياس
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:التوعيةّالصحيةّبالمشاركةّمعّوزارةّالصحة

/واإلداريةالتعليميةالهيئة/الطلبة)المستهدفةالفئاتتحديد
.(األسر

:تشملوالتياألولوية،ذاتالمواضيعتحديد

.انتقالهوطرقوأعراضه،بالفيروس،التعريف|1

يدين،الكغسلاتباعها،الواجبالصحيةالشخصيةالسلوكيات|2
.والعطاسالسعال،وآداب

.المدرسةفيتطبيقهاالواجباالحترازيةاإلجراءات|3

يةّتوعيةّأولياءّاألمورّباألمراضّالمزمنةّالتيّقدّتزيدّاحتمال
،ّوتقومCOVID-19ّّاإلصابةّبمضاعفاتّفيّحالّاإلصابةّبفيروسّ

اّوزارةّالصحة،ّوالمركزّالوطنيّللوقايةّمنّاألمراضّومكافحته
.ةبإعدادّالمادةّالعلميةّالخاصةّبذلك،ّوتحديدّاألمراضّالمزمن

الصحيةالشؤونمديرياتفيالمدرسيةالصحةإدارةقيام
يةالتوعخطةبإعدادوالمحافظةبالمنطقةالصحيةوالتجمعات

يةالمدرسالصحيةالشؤونإداراتومشاركةالمدرسية،الصحية
.تنفيذهافيوالمحافظاتبالمناطقالتعليمإداراتفي

اوالصحية،الشؤونمديرياتفيالمدرسيةالصحةإدارةتقوم
ة،الميدانيالزياراتخطةبإعدادبالمنطقةالصحيةالتجمعات

.المدارسفياالحترازيةاإلجراءاتتطبيقمنللتأكد
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وفقعليهاالمشرفالصحيوالمركزالمدرسة،بينالتواصل
.المعتمدةالربطعملية
وفق)الصحيوالمركزالمدرسة،بينالتواصلنماذجتعبئة

.(المرفقةالنماذج
تطبيقمنللتأكدالمراكز،قبلمنميدانيةزياراتجدولة

.اإلرشاديالدليلفيالواردةالصحيةاإلجراءات
مكافحةبالمتعلقةالمدرسيةالصحيةالتوعيةأنشطةتكثيف
.والمدرسةالصحي،المركزبينبالتنسيقالعدوى
بهاىوالموصالمدارس،فيالوقايةمستلزماتتوفيرمنالتأكد
."وقاية"قبلمن

طةوالمخالالمشتبهة،الحاالتعنعليهامتفقإبالغآليةوجود
.المدرسةفي

18

:  وضعّآليةّللتواصلّبينّالمركزّالصحيّوالمدرسة
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:الرصدّواإلبالغّعنّالحاالتّالمشتبهّبإصابتهاّوالمخالطة

تجةالناالطالبغيابعددزيادةحالةفياليوميالحضورمتابعة
.االنفلونزابأعراضشبيههأمراضعن

تشافالكللطالب؛مسحبعمليةاألولىالصباحساعاتفيالبدء
.اإلنفلونزابأعراضشبيهأعراضظهور

أنف،سيالنسعال،حرارة،)تنفسيةأعراضأيظهورحالةفي
.صدالرورقةفيالطالباسمتسجيليتم(التنفسفيضيق

.فلونزااإلنبأعراضشبيهةأعراضبسبببالمتغيبينقائمةإعداد

حالفيتنفسية،أعراضأوأمراض،بسببالغياببقوائماالحتفاظ
شعارإمعالمؤكدة،للحاالتالوبائيالتقصيألغراضلهااالحتياج
.بذلكالتعليمإدارة

:الرصد

.يتمّالرصدّوفقّالمخططّالمرفق

:رصدّالحاالتّالتنفسية

ة،التعليميالهيئةلدىاالعتياديةالغيابأنماطمراجعة
.والطالبواإلدارية،

(الصحيالمركز–المدرسيةالصحة)المعنيةالجهاتإبالغ
ئةالهيأوالطالب،غيابفيمعتادةغيرزيادةوجودحالفي

أعراضبمرتبطالغيابكانإذاخصوًصاواإلدارية،التعليمية،
.تنفسية
بالطالوتشجيعواإلنذارات،الغياب،ضوابطمنالتخفيف
.طبيعذربدونحتىالمرضعندالمنزلفيبالبقاء

:مراقبةّالغيابّالمتكرر
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:  قرارّتعليقّالدراسة

بناءًّم،التعليمديرمنبقرارالمدرسةفيالدراسةتعليققرارُيسند
.الصحةوزارةفيوالتحكمالقيادةمركزتوصيةعلى

وجودمنالتأكدبعديوم،(5-2)مدةبالمدرسةالعملبإيقافُيوصى
.المدرسةداخلإيجابيةحالة

وُتعدة،المحليالصحيةالجهاتقبلمنالفترةهذهخاللالوضعُيقيم
منالمناسبةاإلجراءاتواتخاذالمخالطة،الحاالتلرصدعملخطة

.وتعقيمتطهير،

منثرألكالتعليقالمثال،سبيلعلى)الدراسةتعليقفترةتمديد
.الصحيةالجهاتمرئياتحسبعلى(أسبوعين
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:برامجّومعاهدّالتربيةّالخاصة

.صعوباتّالتعلم| 1
(.المكفوفونّوضعافّالبصر)اإلعاقةّالبصريةّ| 2
(.الصمّوضعافّالسمع)اإلعاقةّالسمعيةّ| 3
.اإلعاقةّالعقلية| 4
.  اضطرابّطيفّالتوحد| 5
.فرطّالحركةّوتشتتّاالنتباه| 6
.تعددّاإلعاقة| 7
.اإلعاقةّالجسميةّوالصحية| 8
.اضطراباتّاللغةّوالكالم| 9

.الصمّالمكفوفين| 10
.بطءّالتعلم| 11

إلىباإلضافةالخاصةالتربيةومعاهدلبرامج،خاصةإجراءاتتخصيصيتمأنيجب
هذهومنعدةتحدياتمنالفئةهذهتواجههلماالعامة،واإلرشاداتالبروتوكوالت،

:الخاصةالفئات

:توجيهاتّعامةّللتعاملّمعّالطالبّذويّاإلعاقة

تدريبّجميعّالطالبّعملًياّعلىّاإلجراءاتّاالحترازيةّلمدة
.أسبوعين

هّمنّتشجيعّالطالبّعلىّالتعبيرّعنّاحتياجاته،ّوّالحدّمنّخروج
.الفصلّإالّبمتابعةّالمعلم

ندّالتعاملّاستعمالّمعلمّالتربيةّالخاصةّواقًياّشفاًفاّللوجهّع
.معّالطلبةّذويّاإلعاقة

.ياجاتهاتوفيرّاإلرشاداتّالمالئمة؛ّّوفًقاّلطبيعةّكلّإعاقةّواحت

عدةمنالمتعدداالستخدامذاتوالمواداألدوات،منالحد
.الفصلداخلأشخاص
.االحترازيةبالتطبيقاتربطهاوالمناهج،توظيف
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خاصةاحترازاتوضعوجباإلعاقة؛حسبعلىاالحتياجاتوالختالف
:فئةلكل

والسعالالرشح،)األعراضلشرحالدمىأواأللعاب،استخدام
ورشعحالةفيبهالقيامالطالبعلىيجبوماذا(والحمى
أو،المعدةآالمأوبالصداع،الشعور):مثاًلّبالمرض،الطالب
نمُيهدئواأنلهموكيف(الزائداإلرهاقأوالحرارة،ارتفاع
عدممعولكنمعه،التعاطفيظهرواكأنمريضشخصروع

.العدوىلمنعالواجبةاالحتياطاتإغفال

عارهإشدونمتكرر،بشكلاليدينغسلعلىالطالبتشجيع
اللخمنثانية؛عشرينلمدةاليدينغسلخاللمنبالخوف،
.ثانية40لمدةاألناشيدمثلللطالب،محببنشاط

تهمتساؤالوإجابةالطالب،شكوىإلىاالستماعمنالتأكد
.العمريةفئتهمتناسببطريقة

لبثالدراسياليومفياألنشطةحصصبعضتخصيص
الوقايةةوكيفيالتنفسية،العدوىعنمبسطعلميمحتًوى
.ةالشخصيوالنظافةللعناية،الصحيحةوالممارساتمنها،

اإلجراءاتّاالحترازيةّلذويّاضطرابّطيفّالتوحدّواضطراب
:فرطّالحركةّوتشتتّاالنتباه

للضرورة،إالالفصلمنبالخروجللطالبالسماحعدم
.المعلممنوبمتابعة

امّتصميمّاإلرشاداتّباستخدامّالصورّالرمزيةّوفقّنظ
(.ميكرالبوردّ) برنامجّ

،ّتوفيرّوسائلّإرشاديةّعنّاالحتياجاتّالالزمة
(.غسلّاليدين،ّوالتباعدّاالجتماعي: )مثل
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،رايلبآلةمثلدوريبشكلالتعليموسائلتطهيرعلىالحرص
ذويالطالبقبلمناللمسكثيرةاألسطحمنإنهاحيث

.البصريةاإلعاقة

واألدواتوالمرافق،األماكن،وتطهيرنظافة،علىالحرص
الطالبيحتاجهمماالدرابزينات):مثلالمستخدمة؛المساعدة
.المختلفةاألماكنإلىوالوصوللالستدالل،

.للطالباستدالليةعالماتووضعالمعقمات،أماكنتثبيت

العصاامباستخدالكفيفاتوالطالباتالمكفوفين،الطالبإلزام
تجنبوالتباعد،فيأكبرمجااًل إلعطائهمالتنقلفيالبيضاء

علىالحرصمعالمنزلإلىمعهمأخذهاويجبالمالمسة،
.التعقيم

:اإلجراءاتّاالحترازيةّلذويّاإلعاقةّالبصريةّالمكفوفينّوضعافّالبصر

غةلطريقعناالحترازيةلإلجراءاتإرشاداتتوفيرعلىالتركيز
.التعليميةالفيديوهاتأواإلشارة،

:اإلجراءاتّاالحترازيةّلإلعاقةّالسمعية
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اتذصورأوكرتونية،شخصياتباستخداماإلرشاداتتصميم
.للطالبجذابطابع

:ذويّاإلعاقةّالعقليةاإلجراءاتّاالحترازيةّللطالب

(رايلبلغة)بصرياإلعاقةلنمطمناسبةإرشادوسائلتوفير
.(اإلشارةلغة)سمعي

:اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالبّذويّاإلعاقةّالحسية

لقفازاتواالمعقمات،توفير:خاللمنوتكييفها،البيئةتهيئة
.الحركةمستوىمنقريبةأماكنوفيالمنحدرات،بجانب

:اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالبّذويّاإلعاقةّالحركية

.رمزيةإرشاداتوملصقات،بصورةاإلرشاداتتوفير

:اإلجراءاتّاالحترازيةّللطالبّذويّصعوباتّالتعلم

27
الدليل اإلرشادي الوقائي
للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا
 1442 هـ



النماذج
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:آليةّالتعاملّمعّالحاالتّالمشتبهّبإصابتها

آليةّالتعامل
:معّالحاالتّالمشتبهّبإصابتها

العزل: أواًلّ

.لإلبالغّعنّالحالة،ّواتباعّتعليماتّالطبيب937االتصالّعلى1ّ.

األنفبتغطيةبإصابتهاالمشتبهالحالةّنصح2.
.النفاياتسلةفيمباشرةالمنديلورمي،العطاسأثناءبمنديلوالفم

.اليدمرفقفيبالعطاسفينصحمنديليتوفرلمإذا3.

مياهورةدباستخدامفينصح،الطبيللفريقاالنتظارأثناءالمياهلدورةاحتاجإذا4.
داًّجيلهاستخدامهبعدالمياهدورةتعقيمفيجبيتوفرلموإذا،منفصلة

.بهاالموصىبالمعقمات

حيةتبليغّالجهةّالص: ثانًيا

.لإلبالغّعنّالحالة،ّوإتباعّتعليماتّالطبيب937االتصالّعلى1ّ.

.عزلّالمشتبهةّبه،ّوإعطائهّقناعّطبي2.

.نقلّالمشتبهةّبهّعنّطريقّوليّاألمر،ّّأوّاإلسعاف،ّإذاّاستلزمّذلك3.

.حصرّالمخالطينّبالشخصّالمشتبهةّبه4.

سرةتبليغّاأل: ثالًثا

تبهّطمأنةّاألسرةّبحالةّالطالب،ّبأنّاإلجراءاتّالتيّستتخذّلصالحّالحالةّّالمش1.
.بهاّوالمخالطينّلها

تاريخّالتأكدّمنّاألسرةّبصحةّالبياناتّالتيّدونتّمنّالحالةّّالمشتبهّبهاّعن2.
.وطريقةّالتعرض

.إعطاءّاسمّالمستشفىّالذيّوجهّالطالبّإليه3.
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األعراض

درجة38ّحرارةّفوقّ
مئوية

صعوبةّفيّالبلعكتمةّفيّالتنفسكحةّجافة

،ّوغيرّمعدّ• لآلخرين،منّأمضىّعشرةّأيامّمنّتاريخّأخذّالعينةّاإليجابية،ّوليسّلديهّأعراضّفهوّمتعاف 
.ويستطيعّممارسةّحياتهّبشكلّطبيعي،ّوالّيلزمهّإجراءّالفحصّالمخبريّالثباتّالتعافي

أيامّبدونّأعراض،ّعلىّأنّيكونّأمضىّعشرةّأيامّمنّبداية3ّومن كانت عليه أعراض ثم اختفت على األقل ُمدة •
.األعراض،ّالّيلزمهّإرفاقّتقريرّطبيّإلثباتّالتعافي

مسارّالطلبةّفيّجائحةّكورونا

.يدخلّالمدرسة•
يلتزمّباإلجراءاتّ•

الوقائيةّواالحترازية
.والنظافةّالعامة

طالبّسليم

1

الّتوجدّعليهّأعراض) 
(وغير ُمخالط 

طالبّذوّعينةّ
إيجابية

2

(مصاب)

طالب ُمخالط
لحالهّمؤكدة

3

طالب ُمشتبه
بإصابته

4

.الّيدخلّالمدرسة•
يتم عزله منزلًيا أو•

.صحًيا

.الّيدخلّالمدرسة•
التواصلّمعّالجهاتّ•

(  937: )الصحيةّ
.تطمن،ّتأكد

.ُيعطى تقرير غياب•

.الّيدخلّالمدرسة•
التواصلّمعّالجهاتّ•

(  937: )الصحيةّ
.تطمن،ّتأكد

.ُيعطى تقرير غياب•
ُيعطى تقرير طبي•

يسمحّبعودتهّ
.للمدرسة
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مسارّآليةّالتعاملّمعّالطلبةّفيّجائحةّكورونا

الحالةّاألولى 1

:وصفّالحالة

أوأعراضمع)جابيةيإعينةذوطالب
(.أعراضبدون

:اإلجراءّالمطلوب
.الّيذهبّإلىّالمدرسة•
.يقومّبإبالغّالمدرسة•
العودةّإلىّالمدرسةّبعدّعشرةّأيامّمنّأخذّ•

.العينةالعينةّاإليجابيةّوإشعارّالمدرسةّبنتيجة

الحالةّالثانية 2

:وصفّالحالة

:  طالبّمخالطّلحالةّإيجابيةّمثل
(.أسرتهّأوّزمالئهّفيّالفصل)

:اإلجراءّالمطلوب
.الّيذهبّإلىّالمدرسة•
الدخولّعلىّتطبيقّوزارةّالصحةّإلجراءّ•

أو( تطمنّأوّتأكد)المسحةّالطبيةّتطبيقّ
.937االتصالّعلىّ

.إشعارّالمدرسةّبنتيجةّالعينة•

الحالةّالثالثة 3

:وصفّالحالة

طالبّفيّحالةّاشتباه

:اإلجراءّالمطلوب
.الّيذهبّإلىّالمدرسة•
ومعرفة937ّاالتصالّعلىّ: إبالغّالجهاتّالصحيةّعاجاًلّ•

حةّالمطلوبّأوّالدخولّإلىّتطبيقّوزارةّالصحةّإلجراءّالمس
(.تطبيقّتطمن،ّتطبيقّتأكد)الطبيةّ

الحالةّالرابعة 4

:وصفّالحالة

الّتوجدّلديهّأعراضّ)طالبّسليمّ
(.وغيرّمخالطّلحالةّمؤكدة

:اإلجراءّالمطلوب
.يذهبّإلىّالمدرسة•
نظافةّيلتزمّباإلجراءاتّاالحترازية،ّوالوقائية،ّوال•

.العامة
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:معهدّوّمركزّالتربيةّالخاصة/ أداةّتقييمّمدىّجاهزيةّالمدرسةّ

الّيوجديوجدالمهمةّ
الّيمكنّ
تطبيقه

فئةّ
الطالب

.  وضعّخطةّاستعدادّمكتوبةّمنّقبلّالمدرسة،ّبالتنسيقّمعّالجهاتّالمعنية1

.امةوضعّسياسةّواضحةّلمكافحةّالعدوىّفيّالمدرسةّبالتعاونّمعّإداراتّالصحةّالع2

. تكليفّشخصّمسؤولّعنّتطبيقّمعاييرّمكافحةّالعدوىّفيّالمدرسة3

.ازيةوضعّخطةّتدريبيةّللطالب،ّوالهيئةّالتعليمية،ّواإلداريةّعلىّاالجراءاتّاالحتر4

5
حولّالك–المغاسلّ)تملكّالمدرسةّاإلمكاناتّلضمانّاستمراريةّعمليةّغسلّاأليديّ

(.حاوياتّالنفايات-% 60بنسبةّالّتقلّعنّ

.توفرّاالشتراطاتّالصحيةّبالنقلّالمدرسي6

.  إمكانيةّتطبيقّالتباعدّبينّالطالبّفيّالحافلةّالمدرسية7

.توفرّقاعاتّتضمنّالتباعدّاالجتماعيّبمختلفّاألنشطةّالتعليمية8

.توفرّفصولّدراسيةّتضمنّالتباعدّاالجتماعي9

10
اّلتوصياتّوضعّآليةّلتعقيم،ّونظافةّالبيئةّالمدرسةّالتعليميةّبشكلّدوري،ّوفًقّ

.المركزّالوطنيّللوقايةّمنّاألمراض،ّومكافحتها

11
بأعراضّوضعّآليةّمرنةّلإلجازاتّالمرضية،ّللكادرّالتعليمي،ّوللطالبّفيّحالّإصابتهم

.  عدوىّتنفسية

.  توجدّآليةّواضحةّلرصدّالحاالتّالمشتبهّبإصابتها12

13
شأةّتوجدّآليةّواضحةّلنقلّالحاالتّالمشتبهّبهاّمنّالمدرسةّالتعليميةّإلىّالمن

.الصحية

قيةاستعدادّالمدرسةّلعزلّالحاالتّالمشتبهّبهاّفيّأماكنّمنفصلةّبعيدةّعنّالب14

15
يةّبها،ّوجودّعيادةّمنفصلةّأوّمكانّمخصصّلتقديمّالرعايةّاألوليةّللحاالتّالتنفس

.وتقديمّاإلسعافاتّاألولية

16
ربطهاّبخياراتّتوجدّخطهّبديلةّللتعليمّفيّحالّتوقفتّالعمليةّالتعليميةّأوّتعليقهاّو

.العودةّللمدارسّالمقترحةّمنّوكالةّالتعليمّالعام

.  رصد،ّوتحديدّالكادرّالمعرضّللخطر،ّأوّمنّلديةّأمراضّمزمنة17

.رصد،ّوتحديدّالطالبّالمعرضينّللخطر،ّأوّمنّلديهمّأمراضّمزمنة18

.  توفرّاإلرشاداتّالمالئمةّلفئاتّالطالبّذويّاإلعاقة19
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: قائمةّالتواصلّللمدرسة

اسمّالمركزّالصحي

موقعّالمركز

ساعاتّالعمل

رقمّمديرّالمركزّالصحي

رقمّالمديرّالطبي

رقمّمنسقّالصحةّ
المدرسية
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:نموذجّالتواصلّللمركزّالصحي

فئةّالطالبعددّالطالبرقم/المشرفّالصحيرقم/قائدّالمدرسةاسمّالمدرسةّ
(ذويّإعاقة/ عامّ)
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