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ملخص قواعد السلوك الواجب اتباعه خالل حالة طوارئ كوفيد – 19
Sintesi delle Norme di comportamento per l’emergenza COVID-19

المتطلبات مسبقا من أجل الدخول.
ال يمكن ألي أحد (من التالميذ والموظفين وغيرهم) دخول المدرسة في حالة:
 وصول درجة حرارة جسمه ما يعادل أو يزيد عن  37.5درجة مئوية؛ وجود أعراض تشبه أعراض الزكام  ،لشخص قادم من مناطق خطرة قد انتشر بها الوباء أو قد خالط أشخاصامصابين بالفيروس في الـ  14يو ًما الماضية.
تلتزم األسر و العائالت بما يلي:
 اترك ابنك في المنزل في حالة إصابته بحمى (تعادل أو تزيد عن  37.5درجة) أو غيرها من األعراض
الشبيهة باإلنفلونزا وأبلغ طبيب األطفال والمدرسة على الفور ببداية ظهور األعراض ،عن طريق االتصال
بمدرسة طفلك عبر الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني من خالل عنوان البريد الذي حددته المدرسة لكل تلميذ
و عبر رسالة إلى مدرس الفصل الذي يحضره ابنك؛
 أن تكون على دراية و موافقتك أنه في حالة ظهور حمى (درجة حرارة تعادل أو تزيد عن  37.5درجة) أو
أعراض أخرى شبيهة باإلنفلونزا  ،ستقوم المدرسة بعزل التلميذ وإبالغ أفراد األسرة على الفور .سيقوم
الطبيب المعالج أو طبيب األطفال بتقييم الحالة وسيقوم  ،إذا استدعى األمر ذلك  ،باالتصال بإدارة الصحة
العامة ( )Dipartimento di Sanità Pubblicaللحصول على مزيد من التفاصيل؛
ولوج أولياء األمور و كل غريب عن طاقم المدرسة إلى فضاء المدرسة:
ال يمكن الدخول إلى أي مكان بالمدرسة إال عن طريق حجز موعد مسبقا أو بسبب حالة طارئة.استعمال الكمامة:
يجب على تالميذ المدارس االبتدائية واإلعدادية لبس الكمامة عند دخولهم إلى المدرسة وأثناء أي حركة داخل
مباني المدرسة.
يجب على كل شخص يدخل إلى مباني المدرسة ارتداء الكمامة الجراحية طوال فترة إقامته بهذه األماكن.
فيما يخص تالميذ مدارس روض األطفال فيجب عليهم اتباع قواعد أخرى قد أشار إليها .CTS
التباعد الجسدي االجتماعي:
باإلضافة إلى االستخدام المستمر للكمامة داخل جميع مباني المدرسة يجب الحفاظ على مسافة التباعد
االجتماعي بين األشخاص التي يجب أن ال تقل عن المتر الواحد طوال.
تالميذ مدارس روض األطفال يجب عليهم اتباع قواعد أخرى قد أشار إليها .CTS
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نظافة اليدين:
توفر المدرسة للتالميذ والموظفين داخل كل فصل دراسي وفي عدة أماكن من مبنى المدرسة قنينات مملوءة
بمعقم لنظافة اليدين قبل الدخول.
يجب على التالميذ والموظفين االهتمام بتنظيف وتعقيم اليدين بشكل متكرر.
تنظيف فضاءات المدرسة.
قبل المباشرة في استئناف الدروس ،أجرى المعهد تنظيفًا شامالً من طرف طاقم الحراس المساعدين بالمدرسة
لجميع أماكن المدرسة المخصصة للتدريس و غيرها.
دخول وخروج الطالب.
يتم دخول الطالب وخروجهم من األماكن المحددة والمخصصة لكل فصل أو قسم.
اإلستراحة.
خالل فترة االستراحة يستطيع تالميذ المدارس االبتدائية واإلعدادية تناول وجبة خفيفة يأتون بها معهم من
المنزل.

المسؤولية.
عدم احترام هذا النظام قد يعرض مرتكب الخروقات لمسؤوليات كبيرة جنائية ومدنية وإدارية وتأديبية.

لمزيد من التفاصيل و  /أو التوضيحات ،يرجى الرجوع إلى المستندات واألسئلة مع األجوبة المتواجدة على
موقع  MIURاإللكتروني ومكتب المدرسة الجهوي إلميليا رومانيا:
http://istruzioneer.gov.it/tag/coronavirus-covid-19-ripartenza/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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