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 تعليمات بداية العام الدراس ي بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين  

   .. السادة أولياء األمور األفاضل

.. تحية طيبة   

تهديكم إدارة مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين أطيب األمنيات، ونبارك لكم انطالق العام  

.  2021/2022الدراس ي  
ً
 وموفقا

ً
 ناجحا

ً
 دراسيا

ً
، راجين من هللا ألبنائنا الطالب عاما  

كم االطالع على وفي إطار االستعداد الستقبال الطلبة وانطالق العام الدراس ي الجديد؛ فإننا نرجو من

ت االحترازية  الرسالة التالية والتي تتضمن معلومات مهمة حول دوام الطلبة وجدول الحصص، واإلجراءا

 على صحة وسالمة الطلبة.  اتباعها؛ الواجب 
ً
حفاظا  

.   دوام الطلبة.  
ً
 أوال

الحكومية للعام الدراسووووووووو ي في ضووووووووووء التعليمات الصوووووووووادرة عن وزارة التعليم ي ووووووووو ن دوام الطلبة في ا دار   

2021/2022 
ً
فوإن دوام طلبوة مودرسوووووووووووووة قطر للعلوم والتكنولوجيوا الثوانويوة للبنين سوووووووووووووو  يكون حضووووووووووووووريوا  ،

 %، كون ا درسة من ا دار  التخصصية ذات الكثافة الطالبية القليلة.100ي كل يومي وبنسبة 

 هذا وسيكون دوام الطلبة كما يلي:  

بداية الدوام موعد   موعد نهاية الدوام   األيام  عدد الحصص  

 األحد إلى األربعاء من  8 7:00 2:30

 الخميس  7 7:00 1:30
 

 متايعة جدول 
ً
سيتم تسليم الطلبة جدول الحصص ومصادر التعلم منذ اليوم األول، ويمكن دائما

 الحصص والتحديثات التي قد تطرأ من خالل الرابط التالي:  

 

https://qsst.edupage.org/timetable/ 
 

 

 

https://qsst.edupage.org/timetable/
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. إجراءات استقبال الطلبة:  
ً
 ثانيا

 تبدأ ا درسة منذ اليوم األول بإعداد جدول تعريفي للطلبة في جميع ا راحل الدراسية يتضمن ما يلي:  

 

 . اللقاء التعريفي بالطلبة والتوعية باإلجراءات االحترازية  واجهة جائحة فيرو  كورونا. 1

 . التعريف بإجراءات الصحة والسالمة وإجراءات اإلخالء ومخارج الطوارئ.  2

 . توزيع الطلبة على الفصول والتعر  على الجدول ا درس ي.  3

 . استالم مصادر التعلم الورقية وااللكترونية.  4

 . استالم الخزائن الشخصية الخاصة بالطالب. 5

 ميع ا واد الدراسية، ومتطلبات كل مادة دراسية. . االطالع على سياسة وإجراءات التقييم في ج6

. إجراء االختبارات التشخيصية في مواد الرياضات والعلوم واللغة اإلنجليزية وقيا  مستوى التقدم  7

 .  MAP Growthاألكاديمي من خالل اختبارات 

 . البدء بالدرو  وتغطية ا نهج منذ اليوم األول أو الثاني حسب ا رحلة الدراسية.  8

 

هذا ون مل التكرم بالعلم ب نه سيتم تسجيل حضور وغياب الطلبة واحتسابه منذ اليوم األول بتاريخ  

 الطلبة على االلتزام بالحضور  اليومي.    أبنائنا ، لذا يرجى حث 2021/ 8/ 29

 .  ا واصالت والحافالت ا درسية:    
ً
 ثالثا

توفر ا درسة خدمة توصيل الطلبة من خالل مجموعة من الحافالت ا درسية مختلفة الحجم والتي 

 تتناسب مع عدد الطلبة في كل منطقة.  

يعد االنتهاء من حصر جميع   خالل األسبوع األول من الدوام،سيتم البدء بتسيير الحافالت ا درسية 

، وعلى ولي األمر توفير ا واصالت من وإلى ا درسة إلى حين  مي الحافالت ووضع خطة سيرهاالطلبة مستخد

 االنتهاء من ذلك. 

 في هذه الخدمة،  
ً
في حال رغبتكم باستخدام نجلكم للمواصالت ا درسية، ولم تقوموا بالتسجيل مسبقا

 40362871الرقم  على    نائب ا دير لل ؤون اإلدارية   -   فهد العلي نكم التواصل مع السيد/  ك فيم 
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. استخدام السيارات  الخاصة: 
ً
 رايعا

في ال ووووووووووووووارع ا،حيطووة بووا وودرسووووووووووووووة، وعليووه يرجى التحلي   أعمووالنوو موول من جميع أوليوواء األمور مالحدووة وجود  

بالصوو ر والهدوء، وتوجيه السووائقين لذلك عند القيام بت زيل وتحميل الطلبة عند بداية الدوام ونهايته، كما 

 .  تلك األعمالنؤكد على ضرورة استخدام ا دخل الخلفي فقط لتحميل وت زيل الطلبة حتى االنتهاء من 

 على السووالمة العامة للطلبة وزمال هم  هذا ونوصوو ي يعدم ال
ً
سوومال للطلبة بقيادة السوويارات ب نفسووهم حفاظا

   في ا درسة.

 

 . إجراءات األمن والسالمة اليومية:  
ً
 خامسا

ا ووووودرسوووووووووووووووووة على التزام جميع ا وظفين والطلبوووووة والزوار على االلتزام التوووووام بمعوووووايير الصوووووووووووووحوووووة  تحرص إدارة 

بحصول  -على سبيل ا ثال ال الحصر - واجهة فيرو  كورونا، ويتمثل ذلك  جراءات االحترازيةوالسالمة واإل 

% من موظفي ا درسووة على جرعتي مطعوم الكورونا، والتدقيع على الحالة الصووحية للموظفين ي ووكل  100

يومي عنوود الوودخول  بملى ا وودرسوووووووووووووووة، إلى جووانووب االلتزام التووام بوضوووووووووووووع الكمووام طوال فترة التواجوود في ا بملى  

 ا درس ي.  

هذا ويرجى االطالع على التعميم الوارد من الوزارة )مرفع( ي  ن اإلجراءات االحترازية التي سيتم تطبيقها  

للحفاظ على معايير الصحة والسالمة، آملين منكم التكرم بحث الطلبة على ما    يومي؛ في ا درسة ي كل  

 يلي:  

 مدرسة.  . لبس الكمامات القماشية ا ناسبة بصورة يومية عند الحضور لل1

درجة  . عدم حضور الطالب إلى ا درسة في حال ظهرت عليه أي من أعراض ا رض مثل الزكام وارتفاع 2

 الحرارة، أو في حال مخالطته لشخص مصاب، وإخطار ا درسة بذلك.  

خاصة أثناء العمل في   وااللتزام بارتدائه عند اللزوم، Face Shield. إحضار قناع الوجه البالستيكي 2

 .  STEMا،خت رات التخصصية ومخت رات 

وإبقاؤها في خزانة الطالب في  Disposable. إحضار صندوق من الكمامات غير القابلة إلعادة االستخدام 3

 الشخص ي عند الحاجة.    ا درسة الستخدامه

 األيدي وغسلها بصورة متكررة.    . الحفاظ على الندافة الشخصية وتعقيم4
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. إحضار األدوات التعليمية الشخصية )األقالم، الدفاتر، اآللة الحاسبة، األدوات الهندسية ...الخ( وعدم 5

 تبادلها مع الزمالء في ا درسة.  

. شحن أجهزة الالبتوب ي كل جيد قبل الحضور للمدرسة، والت كيد على عدم م اركة ال احن أو جهاز  6

 ( مع الزمالء في ا درسة.  ..لخإتوب أو أي من ملحقاته )القلم، الف رة، الالب

. إحضار سجادة الصالة الشخصية الخاصة بالطالب، والتي يمكنه تركها في خزانته الخاصة با درسة  7

 
ً
 ب نه سيتم إقامة صالة الدهر جماعة

ً
في ا درسة، مع مراعاة اإلجراءات   لالستعمال عند الحاجة، علما

 ترازية والتباعد االجتماعي ي كل مناسب. االح
 

 . اإلجراءا ت   خالل وقت الفسحة وتناول الطعام:  
ً
 سادسا

يرجى العلم ب ن خدمة ا قصف ا درس ي لن تكون متوفرة خالل هذه الفترة، وعليه يجب على الطلبة  

 من ا  زل، مع مراعاة ما يلي:   
ً
 إحضار وجبة اإلفطار يوميا

 . تناول األغذية الصحية والطازجة التي تساعد في تحسين ا ناعة ودعمها.  1

 . ال يسمح بطلب األطعمة من خارج ا درسة أو توصيل الوجبات الغذائية أثناء الدوام.  2

. سيتم تناول الوجبات الغذائية داخل الفصول خالل فترة الفسحة فقط، ويمنع ذهاب الطلبة  3

 تجنًبا لالختالط بين الطلبة.   اللكافتيري

 .  استقبال أولياء األمور :  
ً
 سايعا

قبال أولياء األمور في ا بملى ا درس ي بدون موعد مسبع، لذا يرجى التواصل مع إدارة ا درسة على تعتذر ا درسة عن است

( لتنسيع موعد زيارتكم للمدرسة في حال كانت لديكم أية استفسارات أو تساؤالت أو مقترحات إلدارة 40362894الرقم )

 الخاص بكم، وسنعاود االتصال بكم.   ا درسة، وفي حال عدم الرد على الهاتف، يمكنكم ترك رقم الهاتف
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 التواصل معنا ع ر الهاتف أو ع ر ال ريد اإل 
ً
 لكتروني مع جهات االتصال ا،ختلفة في ا درسة كما يلي:  كما يمكنكم دائما

 ال ريد اإلليكتروني  رقم الهاتف  الوظيفة  االسم  ا وضوع 

األمور ا تعلقة 

بدوام الطلبة 

 السلوكيوالجانب 

األستاذ/ فهد 

 العلي 

نائب ا دير لل ؤون  

 اإلدارية 
40362871 f.ali1401@education.qa 

األستاذ/ سالم  

 ا ري 
 s.al-marri1802@education.qa 40362874 منسع شؤون الطالب  

األمور ا تعلقة 

با واد الدراسية 

 وا نهج 

 د/ راني التوم 
نائب ا دير لل ؤون  

 األكاديمية 
40362872 r.altoum1512@education.qa 

األمور ا تعلقة 

با ستوى الدراس ي 

للطالب/ التواصل  

 مع ا علمين 

األستاذ/ السيد  

 حجاج
 e.haggag0203@education.qa 40362887 األخصائي االجتماعي 

األمور ا تعلقة 

لكتروني  بالتعليم اإل

 وأجهزة الالبتوب 

ا هند / أحمد  

 طبي ات 

منسع ا  اريع  

 لكترونية  اإل
40362843 a.tubaishat1704@education.qa 

 

 55744675الخط الساخن:  

 مع تمنياتنا بالصحة والسالمة للجميع 
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 تعميم اإلجراءات االحترازية الوارد من الوزارة 

2021/2022اإلجراءات االحترازية في ا درسة للعام األكاديمي    

  :
ً
التدابير االحترازية األساسية أوال  

 التباعد الجسدي 

اإلمكان  -آمنة  مسافة  على  ةحافدا، - يعضً   بين  -قدر  يعضهم  بين  االطلبة  و  ا وظفين،  و  الطلبة  بين  و   ،

 . (العامة الصحة وزارة  إلرشادات وفًقا )ا ا وظفين يعضهم يعضً 

ا ناسبة  ا،حافدة   - اإلشغال  نسبة  الجسدي  على  التباعد  و لتحقيع  الدراسية  الفصول  مرافع  جميع  في 

 . ا درسة والحافالت ا درسية 

 معدات الحماية  

 و  

 الندافة الشخصية 

 االلتزام بارتداء الكمامات في جميع األوقات في ا درسة للفئات التالية:  -

 اإلدارية و التدريسية و العمال(.  تينا وظفين )الهيئ جميع ✓

 الزوار وأولياء األمور.  ✓

الطلبة في ا رحلة اإلعدادية والثانوية )يمكن ارتداء الكمامات القماشية ذات االستخدام ا تكرر مع  ✓

 .)
ً
 ضرورة غسلها يوميا

 . ا داومة على غسل اليدين واستخدام مطهر اليدين  -

 اتباع آداب العطا  والكحة.   -

 االكت ا  ا بكر 
  لكل من يدخل ا درسة )موظفين وطلبة وزوار(. الحراري  الفحص إجراء -

 . ا وظفين اإللزامي وفًقا إلرشادات وزارة الصحة العامةالطلبة و اختبار  -

 تطبيع احتراز 
 لجميع ا وظفين والزوار.  حتراز ا تطبيع تحميل من تحقعال  -

 للمدرسة.  تحقع من أن الحالة خضراء للسمال بالدخول ال  -

الفئات األكثر  

 عرضة للخطر 

مثل ا صاب   للرعاية  حاجة  األكثر   للفئات  خاصة  اعتبارات  ضعو  - باألمراض ا زمنة أو ذوي  ي من الطلبة  ن 

 االحتياجات الخاصة، و ا وظفين ا صابين باألمراض ا زمنة أو ا وظفات الحوامل.  

 بوضع خطط بديلة مثل التعلم عن يعد.  على الفئات األكثر حاجة للرعاية آمنة ومحميةا،حافدة  -
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2021/2022اإلجراءات االحترازية في ا درسة للعام األكاديمي    

: التدابير االحترازية التفصيلية 
ً
 ثانيا

 التنفيذ و ا تايعة  

 في ا درسة 

على   - واإلشرا   وا تايعة  التنفيذ  بمهام  با درسة  والسالمة  الصحة  لجنة  اإلرشادات    بتطبيعااللتزام  تكلف 

 والتدابير الوقائية في ا درسة.  

إجراءات ما قبل دوام  

 الطلبة 

 الدورية للمدرسة. الصيانة  -

 الت كد من أهلية منافذ ا درسة ومخارجها ومناسبتها لدخول وخروج الطلبة.  -

 تعقيم وتنديف جميع الفصول الدراسية ومرافع ا درسة.  -

 توفير ا،حارم الورقية والصابون في دورات ا ياه.  -

 توفير سالل مهمالت تفتح بالقدم في جميع مرافع ا درسة.  -

 األيدي الثابتة في جميع مرافع ا درسة. توفير مطهرات  -

 تعمل بتقنية القيا  عن يعد )بدون  س(.توفير أجهزة قيا  درجة الحرارة بالعدد الكافي على أن تكون األجهزة   -

 التمريض الدائم في ا درسة بما يتناسب و عدد الطلبة في ا درسة.  اجدالت كد من تو  -

 . تخصيص غرفة للعزل وفع مواصفات وزارة الصحة العامة -

 من خالل ما يلي: تهيئة مبملى ا درسة لضمان التباعد الجسدي والوقاية من العدوى ومكافحتها -

 وضع ا لصقات األرضية للمسافات اآلمنة.  ✓

 للتذكير باإلجراءات االحترازية.  اإلرشادات وا لصقات التوعويةوضع  ✓

 إعادة توزيع مقاعد الطلبة في الفصول الدراسية ي كل فردي وليس مجموعات مع ترك مسافة آمنة.  ✓

 ترك مسافة آمنة بين مكاتب ا وظفين )ا علمين واإلداريين(.  ✓

  للطلبة.   انتدار آمنً تجهيز القاعة الرياضية أو الساحة الداخلية لتكون مكان ا ✓

 أسماء الطلبة أصحاب األمراض ا زمنة والحاالت الصحية.  حصر  -

 حصر أسماء ا وظفين أصحاب األمراض ا زمنة والحاالت الصحية وا وظفات الحوامل.  -

 التنديف و التطهير 

 األسطح التي يتكرر و يكثر  سها   -
ً
مثل: مقابض األبواب، الساللم،  تنديف وتطهير البيئة ا درسية باستمرار،خاصة

دورات ا ياه، الطاوالت و الكراس ي في جميع الفصول الدراسية و ا عامل و ا،خت رات و ا كاتب اإلدارية، لوحات 

ا فاتيح و الهواتف و مفاتيح اإلضاءة و ا فاتيح الكهربائية، األدوات و الوسائل التعليمية التي يتم  سها باليد،  

 لعاب الرياضية في القاعات الداخلية و الخارجية حسب إرشادات وزارة الصحة العامة.األدوات و األ 

  الطلبةتم نقل في بداية ونهاية اليوم، وبين الفصول إذا  مثل ا قاعد وا كاتب والكراس يرافع التطهير ا تكرر للم -

 للمعامل وا،خت رات. 

 لك ا راحيض، با اء والصابون / ا ندفات وا طهرات.  جدولة التنديف ا نتدم لبيئة ا درسة يومًيا، بما في ذ -

فر ا اء و اتخصيص عامل ندافة لتنديف و تعقيم دورات ا ياه يعد كل استعمال، باإلضافة إلى الت كد من تو  -

 الصابون و ا،حارم الورقية ي كل دائم. 
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 الوقاية من العدوى  

 ومكافحتها 

الستخدامه من قبل الطلبة و ا وظفين في مداخل و مخارج  سهل الوصول إليه  ي وفير معقم اليدين ي كل واضح  ت  -

 األقسام و ا رافع ا،ختلفة في ا درسة. 

 طلبة رياض األطفال وا رحلة االبتدائية(.  -
ً
 الت كد من االستخدام اآلمن  عقم اليدين بما ال يضر الطلبة )خاصة

  ارتداء والطلبة في ا رحلة اإلعدادية والثانوية ب   ا وظفين )الهيئة اإلدارية والتدريسية والعمال( والزوار   جميعيلتزم   -

 ت في جميع األوقات في ا درسة. الكماما

ذات االستخدام ا تكرر )على أن يتم غسلها   ارتداء الكمامات القماشيةعلى  الطلبة في ا رحلة االبتدائية    تشجيع -

 .)
ً
 يوميا

 باأليدي والسالم بالتقبيل لجميع لطلبة وا وظفين. ا صافحة تجنب  -

 تجنب اإلفطار ا  ترك للطلبة أو ا وظفين.  -

 وجود رقابة مكثفة من الكادر اإلداري في جميع األوقات لضمان التزام الطلبة باإلجراءات االحترازية.  -

 و إحضار ما يثبت من تقارير طبية.   تشجيع الطلبة وا وظفين على البقاء في ا  زل في حال ا رض -

 تنديم الدخول 

 تحديد مداخل ا درسة حسب الفئات )طلبة سيارات خاصة، طلبة حافالت، موظفين(.  -

 تجهيز نقطة فحص في كل مدخل من مداخل ا درسة.  -

نقطة فحص طلبة السيارات الخاصة، نقطة فحص طلبة الحافالت ا درسية، نقطة   - مقترل نقاط الفحص: 

 وظفين والزوار. فحص ا 

للتواجد في نقاط الفحص، على أن يتم تدريبهم من قبل تمريض ا درسة، وتنحصر مهمتهم   تكليف كادر إداري  -

 بما يلي: 

، والسمال بدخول من تقل درجة حرارتهم عن دخولهمعند    الطلبة وا وظفين والزوار قيا  درجة حرارة   ✓

 . درجة مئوية  38

 مالحدة وجود أية أعراض مرضية.  ✓

 الت كد من ارتدا هم للكمامة.  ✓

خضر للسمال  األ ، وب ن الحالة الصحية باللون الزوارالتحقع من تحميل تطبيع احتراز من قبل ا وظفين و  ✓

 للمدرسة.  لهم بالدخول 

 تنديم دخول الطلبة  بملى ا درسة ومنع التزاحم والتجمع، والحفاظ على التباعد الجسدي في جميع األوقات.  -

 اإلداريين بالتواجد ا بكر في األقسام ا،حددة لهم  تايعة التزام الطالب باإلجراءات االحترازية. تكليف ا  رفين  -

 تنديم الخروج 

 للتزاحم والتجمع، والحفاظ على التباعد الجسدي في جميع األوقات..  -
ً
 تنديم انصرا  الطلبة في أفواج منعا

مباشرةينصر    - إلى الحافالت  في ا مرات والحفاظ على ا سافة    طلبة الحافالت ا درسية  التزاحم  تجنب  مع 

 اآلمنة أثناء توجههم للحافلة. 

مع االلتزام    صول الدراسية أو منطقة االنتدار اآلمنة لحين وصول سياراتهمينتدر طلبة السيارات الخاصة في الف -

 بالحفاظ على ا سافات اآلمنة والتباعد الجسدي. 

 الب. ا بملى ا درس ي الستالم الط  إلى أولياء األمور أو السائقين أو عامالت ا  زل عدم السمال بدخول  -

 %(. 50الحافلة نصف الحمولة ا قررة لها )أال يتجاوز عدد الطالب في  - الحافالت ا درسية 
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الط  أولياء األمور تشجيع   - نقل  لضمان صح  باعتبارهاالخاصة    اتبالسيار   لبةعلى  مة  وسال ة  الطريقة األفضل 

 . أبنا هم

  تخصيص مقعد محدد لكل طالب داخل -
ً
 . الحافلة يلتزم به يوميا

 عند الصعود/ال زول من الحافلة. الحفاظ على ا سافة اآلمنة بين الطلبة الت كد من  -

 للحافلة ا درسية.  ا ستمرةضرورة التهوية  -

-  
ً
 . باإلجراءات االحترازية ين سائقال من التزام  والت كد تعقيم الحافالت ا درسية يوميا

في الحافلة:  - للطالب  تعقيم    إجراءات السالمة  فيها،  التواجد  مدة  وطوال  فور دخول الحافلة  الكمامة  ارتداء 

إخطار   الضرورة،  لغير  األسطح  مالمسة  تجنب  الحافلة،  من  الخروج  أو  الدخول  عند  مستمر  ي كل  اليدين 

 في حال ال عور ب ية أعراض م ابهة لفيرو  كورونا. 
ً
 ا  ر  فورا

قيا  درجة حرارة الطالب قبل دخول الحافلة، منع الطالب من دخول    با هام التالية:   لة يقوم م ر  الحاف  -

ارتداء الكمامة أثناء الرحلة، ضبط الطلبة  متايعة  إخطار ا درسة،  و   في حال مالحدة الحرارة ا رتفعة  الحافلة

 للنموذج ا عتمد، إخطار ا درسة في حال مخالفة أي    ا،حددة  والت كد من توزيعهم على ا قاعد
ً
من الطلبة وفقا

 في الحافلة.  إلجراءات السالمة والوقاية

 الفصول الدراسية 

 داخل الفصول الدراسية.  تقديم جميع الدرو  -

توزيع طاوالت الطلبة في الفصول الدراسية ي كل فردي وليس مجموعات مع ترك مسافة آمنة حسب إعادة   -

 تعليمات وزارة الصحة العامة. 

 ا نطقة ا،خصصة له مع ا،حافدة على ا سافة اآلمنة بينه وبين الطلبة. يلتزم ا علم بال رل في  -

  تجنب عمل أي حركة أو ممارسات أو أن طة جماعية في الحصة الدراسية. -

بمكان  - طالب  ال   هيلتزم كل  الحركة  وعدم االنتقال  فصل،ا،خصص داخل  ، واستخدام أدواته  قدر اإلمكان  أو 

 . الخاصة وعدم م اركتها مع اآلخرين 

 يوميوا علمين وم رفي األقسام الت كد من بقاء الطالب  -
ً
 . ضمن نفس ا،جموعات ا

يلتزم الطلبة يعدم الخروج من الفصل واالختالط مع طلبة الفصول األخرى خالل وقت االستراحة بين الحصص   -

 الدراسية. 

 التهوية الجيدة للفصل الدراس ي ي كل دوري.  -

 التعليمية التي ال يمكن تنديفها وتعقيمها.  استخدام ا عدات الصفية والوسائل تجنب -

التعليمية  تجنب م اركة   - من  ا عدات الصفية والوسائل  يتم غسلها الطلبةبين مجموعات مختلفة  لم  ما   ،

  .وتعقيمها قبل نقلها من مجموعة إلى أخرى 

 ا قاصف ا درسية 

 إغالق صالة تناول الطعام، وعدم السمال بالتجمع.  -

 مياه ال رب في ا درسة. إغالق م ردات  -

 داخل الفصول الدراسية. تناول الوجبة الغذائية  -

 أثناء تناول الوجبة الغذائية.  ا،حافدة على ا سافة اآلمنة بين الطلبة -

 تشجيع الطلبة على إحضار وجباتهم الغذائية وعبوات مياه ال رب من ا  زل.  -

 في ا درسة.  ناولهاوا سمول تااللتزام بإحضار الوجبات الغذائية الصحية  -
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 إعداد رسائل توعوية ألولياء األمور عن الغذاء الصحي وطريقة إعداد حقيبة الغذاء اآلمنة.  -

أو الكادر   اآلخرين من قبل الطلبة بهممالمسة الغذاء الخاص أو   ،الطلبةبين    وجبات الغذائيةالم اركة تجنب  -

 اإلداري. 

 والصابون قبل وبعد تناول الوجبة الغذائية. غسل اليدين با اء  -

 التنديف الروتيملي  كان تناول الوجبة الغذائية )قبل وبعد(.  -

 التخلص من مخلفات الوجبة الغذائية في سلة مهمالت تفتح بالقدم.  -

ا عامل / ا،خت رات /  

القاعة الرياضية /  

 الفنون البصرية 

 فردي. تجنب األن طة الجماعية، والعمل ي كل  -

 عدم م اركة األدوات وا عدات بين الطلبة.  -

 تنديف وتطهير الكراس ي والطاوالت واألسطح يعد االنتهاء من الحصة الدراسية لكل فصل.  -

 للحصة التالية. ؛تعقيم األجهزة وا عدات ا ستخدمة يعد االنتهاء من الحصة الدراسية -
ً
  تجهيزا

 ا،حافدة على التهوية ي كل دوري.  -

تنديم الفسحة   

   لكل مجموعة من الطالب. للفسحة ةمختلف ااتً وق أليتضمن  ا درس يتنديم الجدول  -

 )منطقة االنتدار اآلمنة( إلخراج مجموعات الطالب في وقت الفسحة.  دحدم كانتخصيص م -

 . تخصيص أماكن محددة لكل شعبة لضمان عدم االختالط بالصفو  وال عب األخرى  -

 عدم السمال باختالط طلبة الفصل الواحد بطلبة الفصول األخرى.  -

 الجسدي. التباعددابير بت لضمان االلتزام االستراحةن أثناء أوقات ين ا ناوبي ا  رف ضمان وجود  -

االنتدار    ة منطق 

   اآلمنة 

على  أو ملصقات أرضية مقاعد بتوفير و ذلك للطلبة  اداخلية با درسة لتكون مكان انتدار آمنً ال ساحة التجهيز   -

 ل روط التباعد الجسدي. توفير مساحات آمنة للمرور بين صفو  ا قاعدو  مسافات آمنة 
ً
 وفقا

منطقة االستقبال   

 عدم السمال بالتجمع في منطقة االستقبال في أي وقت من األوقات.  -

يسمح فيها بالجلو  ي كل يضمن ا سافة وضع عالمات لتحديد األماكن التي  و تهيئة األثاث )كراس ي االنتدار(،  -

 . لجسدي اآلمنة للتباعد ا

 الزوار وأولياء األمور 

 عدم السمال بدخول الزوار إال للضرورة القصوى.  -

الحاالت   - في  إال  للمدرسة  الحضور  وتجنب  ا،حددة  القنوات  ع ر  ا درسة  مع  للتواصل  األمور  أولياء  توجيه 

 الضرورية. 

.  عدم استدعاء أولياء األمور  -
ً
 إال للضرورة، واالكتفاء بالتواصل معهم هاتفيا

 تنديم زيارة أولياء األمور من خالل أخذ موعد مسبع لضمان عدم التزاحم أو التجمع.  -

 تطبيع جميع اإلجراءات االحترازية على جميع الزوار وأولياء األمور.  -

 التوعية والتثقيف 

و  - باإل ولياء األمور  أتوعية ا،جتمع ا درس ي  قنوات االحترازي  جراءاتوالطلبة  ن رها ع ر  في ا درسة من خالل  ة 

 التواصل الرسمية للمدرسة. 

  عقد ورش عمل توعوية )قصيرة( ع ر ال رامج االفتراضية لالجتماعات لتثقيف أولياء األمور والطلبة. -

الجميع   - منبإجراءات  تثقيف  استخ  ،19-كوفيد  الوقاية  بانتدام،  اليدين  تنديف  التدابير  مثل:  الكمام،  دام 

 با رض.  ور  عالشخصية الواجب اتخاذها في حال ال 
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 تشجيع أولياء األمور على اإلبالغ عن أية حاالت إصابة/اشتباه تحدث في األسرة.  -

إجراءات التعامل مع  

الحاالت ا  تبه  

بإصابتها    

اتباع الخطوات التالية من قبل  في حال اكت ا  وجود طالب أو موظف لديه أعراض ا رض وم تبه به، يتم   -

 تمريض ا درسة: 

 عزل الطالب/ا وظف عن الفصل في غرفة العزل ا،خصصة في ا درسة.  .1

 االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة واتباع التعليمات.  .2

 ا صاب العودة للمدرسة إال بتقرير طبي.  ا وظف/ال يسمح للطالب .3

حاالت ال يسمح لها  

 بدخول ا درسة 

 درجة مئوية.  38درجة الحرارة أكثر من  -

 . 19-أعراض كوفيد وجود -

 عدم إبراز تطبيع احتراز )ا وظفين والزوار(.  -

 الحالة الصحية في تطبيع احتراز يغير اللون األخضر.  -

.يوم 14في آخر  19-كوفيدإصابته ب  شخص أكد أو اشتبه فيمخالطة  -
ً
 ا

 غرفة العزل 

 : اآلتية واصفات  ا حسب في الطابع األرض ي مبملى مدرس ي توفير غرفة عزل لكل  -

 . ا دخل/مخرج الطوارئ تكون غرفة العزل في الطابع األرض ي وقريبة من  ✓

 يتوفر فيها تكييف ي كل جيد.  ✓

 يتوفر بها األثاث الالزم فقط وبالحد األدنى.   ✓

 يتوفر بها كافة أدوات السالمة الشخصية.   ✓

 متر بين أماكن الجلو  ضمن غرفة العزل.   2ضمان وجود مسافة  ✓

 

 

 

 

 


