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 العودة إلى ياس إجراءات

 إجراءات الدخول واستالم وتوصيل الطلبة والزيارة -أولا 

. أما الطلبة الذين يستخدمون الحافالت لجميع الطلبة والزوار سيتم عند مدخل المدرسة إجراء الفحص الحراري اإلجباري -1

المدرسية، فينبغي فحص درجة حرارتهم قبل ركوب الحافلة من قبل المرافقة على الحافلة. وأي طالب تكون حرارته 

 الدخول إلى المدرسة.  وبصعود الحافلة أدرجة مئوية فما فوق، لن ُيسمح له  37.5

)مثل السعال / آالم الجسد / التعب / ضيق 19عليه أعراض كوفيد  سيتولى معلم الصف مسؤولية إحالة أي طالب تظهر -2

الَنفس وألم الحلق / سيالن األنف / اإلسهال / الغثيان والصداع( إلى ممرضة المدرسة، إلجراء الفحوصات الالزمة تبعا 

 لإلرشادات المعتمدة.

رم المدرسي )باستثناء الزمن الالزم لتناول حال داخل ينبغي على جميع المعلمين والطلبة ارتداء الكمامات في جميع األوقات -3

 الطعام(

على أعضاء الكادر المدرسي االمتناع عن مغادرة المدرسة خالل أوقات الدوام. وإذا ما غادروها ألسباب طارئة، فلن  -4

عوا للفحص يسمح لهم بالدخول إليها ثانية إال إذا خضعوا للتعقيم التام وبدلوا مالبسهم لدى عودتهم. كما يجب أن يخض

 .الحراري قبل الدخول

مه. اللتوصيله أو استتجاوز بوابة المدرسة ب في الصف األول اإلبتدائي، ال ُيسمح سوى لشخص واحد من ذوي الطالب -5

شخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة بما في ذلك كبار السن عدم الحضور إلى المدرسة لتوصيل األوينبغي على 

 .مهمالالطلبة أو است

على األجهزة اإللكترونية المحمولة الخاصة لتسهيل تتبع تحميل تطبيق الحصن جميع الموظفين وأولياء األمور على يجب  -6

 الحاالت والمخالطين في حال حدوث إصابة.

سيتم تخصيص مناطق وأوقات محددة لقيام األهل بتوصيل واستالم أبنائهم، بحيث ال يكون هناك أي تفاعل فيما بينهم  -7

، ولن يسمح ألي من المرافقين أو الزائرين بالدخول إلى بقية مرافق المدرسة، كما ينبغي أال تتجاوز المدة ضمن المدرسة

دقائق، وذلك لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي  5الممنوحة لألهل في منطقة التوصيل واالستالم أكثر من 

 .متر، مع ضرورة ارتداء الكمامات طيلة الوقت 2مسافة 

 الفحص وخطة الطوارئ -ثانياا 

في حال تم الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد الطالب / الزائرين / الكادر المدرسي، بحيث تظهر عليه  -1

درجة مئوية وما فوق( أو السعال أو آالم الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في  37.5كالحمى ) 19أعراض كوفيد 

إلسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على مسؤول الصحة الحلق أو سيالن األنف أو ا

واصل مع ذوي بجانب الت (80011111) بيظوبأفي والسالمة في المدرسة االتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة 

 .الطالب
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 بروتوكول بعتها ومراقبة تطبيقت الطوارئ، ومتاالمعالجة حا مسؤوليةمسؤول الصحة والسالمة، و الممرضة تولىتس -2

مسؤولية أيضاً  الفريقزمة للطلبة والكوادر المدرسية. ويتولى هذا المة، وعقد كافة التدريبات الالإجراءات الصحة والس

 .الغرفة المخصصة للعزل

أثناء تواجده في المدرسة، فينبغي عزله  19إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة/ المعلمين/ الموظفين أعراض فيروس كوفيد  -3

على الفور، وإبالغ ولي أمر الطالب، ومن ثم إرسال المريض إلى المستشفى التخاذ اإلجراءات الالزمة. وال ينبغي 

على نتيجة فحص الفيروس وتقرير طبي يفيد بالعودة اآلمنة إلى  أن ُيسمح للمريض بالعودة إلى المدرسة قبل الحصول

 المدرسة. 

عند ظهور نتيجة إيجابية، يتم تتبع كافة األشخاص الذين اختلط بهم الُمصاب )أي شخص أمضى معه الُمصاب أكثر من  -4

يجابية( سواء إ PCR دقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور األعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص 15

للشخص   PCRيوما، تبدأ من يوم إجراء فحص 14معلم أو طالب، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 

 الذي جاء ً نتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور األعراض، في حال أكدها التقرير الطبي. 

عتمدة لحاالت الطوارئ وارتداء معدات اتباع اإلرشادات الم،على الممرضة  19متعلقة بكوفيد في حاالت الطوارئ ال -5

الحماية الشخصية المناسبة. وعلى مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة الحرص على أن يرافق الطالب شخص بالغ 

 .يرتدى معدات الحماية الشخصية عند نقله إلى المنزل أو المستشفى

الصفية والمرافق التي استخدمها الطالب المصاب، سيتم اتخاذ إجراءات التعقيم حسب اإلرشادات المعتمدة، وذلك للغرف  -6

 .نتظر فيها المصاب ريثما يتم نقلهوكذلك لغرفة العزل التي ي

 مراقبة الدوام وتتبع حالت المخالطة -ثالثاا 

صادرة عن جهة صحية  PCR إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين أو الطلبة بالفيروس بحسب نتيجة فحص -1

يسمح لهم بالعودة إلى المدرسة إلى حين الحصول على شهادة من هيئة الصحة بأبوظبي تفيد بأنهم قد أنهوا معتمدة، فال 

 فترة العزل/ الحجر الصحي

ستقوم المدرسة بحفظ سجالت كافية لكوادرها وزائريها وأعضائها وطلبتها بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام هواتفهم، وذلك  -2

 ال أصبح تتبع حاالت المخالطة عن ُقرب مع هؤالء أمرا ضروريالتوفير المعلومات الالزمة في ح

ستلتزم المدرسة بإجراءات تتبع حاالت المخالطة عن ُقرب من خالل تزويد هيئة الصحة في أبوظبي بالبيانات والسجالت  -3

 عن حاالت المخالطة المحتملة بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس

 مع استمارات إفصاح عن الوضع الصحي والسفر لجميع الطلبة والكوادرستقوم ياس مع بداية العام الدراسي، بج -4

المدرسية الذين تظهر عليهم األعراض باتباع سياسة المدرسة حول "البقاء في  لزام الطلبة والمعلمين والكوادرم إسيت -5

 المنزل عند الشعور بالمرض" وحتى التعافي.
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 النظافة والتعقيم -رابعاا 

مهام النظافة والتعقيم حسب اللوائح المنصوص عليها من الجهات معتمدة ومرخصة للقيام ب تتعاقد المدرسة مع شركة -1

 الرسمية. 

 .سيتم إجراء تعقيم كامل لكافة أرجاء المدرسة قبل فتحها بشكل رسمي -2

تنظيفها وتعقيمها  سيتم، (نتظار، وما شابه ذلكالدورات المياه، ومناطق ا)بالنسبة للمناطق والمرافق العامة في المدرسة  -3

بواب، ألسطح التي يكثر استخدامها مثل مقابض األيطبق ذلك أيضاً على المناطق/ اسفي كل ساعة أو بعد كل استخدام. و

 .، وما شابه ذلكاإلضاءةستراحات، وأزرار الوا

بعد انتهاء كل يوم  سيتم إجراء تعقيم وتنظيف يومي لكافة المناطق واألسطح في المدرسة، عالوة على إجراء تعقيم فعال -4

 دراسي وبما يتماشى مع اإلرشادات واللوائح المعتمدة. 

سيقوم المعلمون جميعا بالتشجيع على اتباع روتين صارم لغسل األيدي ومنح الطلبة وقت كاف لغسل أيديهم، بجانب  -5

 .مساعدة األطفال على غسل أيديهم، وبخاصة الذين ال يمكنهم غسل أيديهم بمفردهم

 د الدوري من توزيع معقمات اليدين في كافة مباني المدرسة وأرجائهاسيتم التأك -6

 سيتم دوما التأكد من ارتداء جميع من يدخل إلى مباني المدرسة للكمامات، وُسيطلب منهم استخدام معقم األيدي عند المدخل -7

 .قد يتم رش حقائب الطلبة والكوادر وأحذيتهم بالمعقمات عند وصولهم إلى المدرسة -8

 )تعقيم األجهزة اإللكترونية التي يكثر استخدامها بعد كل استعمال )مثل األجهزة اللوحية، والحواسيب، وما شابه ذلكسيتم   -9

ستقوم ياس بالتشجيع على اعتماد استراتيجية لالستغناء على الورق، وزيادة االعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات  -10

 .التعليمية للحد من المالمسة

، وسيتم مراقبة / إرشادية تصف خطوات غسل األيدي بجانب األماكن المخصصة لذلك ملصقات توعويةسيتم وضع  -11

 . التطبيق من خالل كادر متخصص

سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حصول الطلبة أصحاب الهمم، الذين لديهم أنواع معينة من اإلعاقة أو صعوبات  -12

 .شراف والدعم عند حاجتهم لذلكفي التعلم، على المستوى المطلوب من اإل

ستتم المحافظة على تهوية جميع المناطق في المدرسة باستخدام التهوية الطبيعية، كفتح النوافذ عند تلطف الجو، و  -13

 .وحدات التهوية

 ة،ثاني 20الحرص باستمرار على غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة  جميع الكوادر والطلبة بضرورة،سيتم التأكيد على  -14

أيديهم عند الوصول إلى المدرسة، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد العطس أو  تنظيف ويقومون بتجفيفها بشكل كامل.

 .منع تبادل المواد واألدوات الشخصية بتاتاوكذلك  يتم توصيتهم بعدم لمس أفواههم وأعينهم وأنوفهمو السعال.

% 70الجيب أو الحقيبة على أن تكون نسبة تركيز المعقم  دائما ًفي ميجب تشجيع الطلبة على حمل المعقم الخاص به -15

 من الكحول، الستخدامه في تعقيم أيديهم بشكل متكرر.
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 القيود -خامساا 

مع  سيتم إلزام جميع الكوادر والزوار والطلبة بارتداء الكمامات طيلة الوقت داخل مباني ياس منذ لحظة دخولهم إليها، -1

 .ولن ُيسمح لمن ال يلتزم بذلك بالدخول إلى مبنى المدرسة ضرورة اإللتزام بمسافة التباعد،

ينبغي على الطلبة ارتداء الكمامات. وال يستثنى من ذلك إال الطلبة والكوادر الذين يعانون من بعض األمراض، ممن لديهم  -2

 .مجهدة شهادة طبية تؤكد ذلك فقط. ُويسمح بإزالة الكمامات أثناء تناول الطعام أو القيام بأنشطة بدنية

سيقوم المعلمون الذين يختلطون عن ُقرب مع األطفال بارتداء أقنعة الوجه الشفافة / البالستيكية لتمكين األطفال من قراءة  -3

 .حركة الشفاه وتعابير الوجه

 خر بعد تناول الطعام.يجب على الطلبة والموظفين احضار كمامتين يومياً بحيث يتم استخدام أحدهما في الصباح واآل -4

 سيتم إلزام فريق التنظيف بارتداء القفازات والكمامات عند تنظيف مرافق المدرسة وفي جميع األوقات -5

نتمنى من األهل إعادة التسجيل عبر الموقع اإللكتروني للمدرسة، ُويسمح بزيارات التسجيل عند الضرورة فقط، ووفقاً  -6

 في الدخول واإلنصراف من المدرسة. . ولن يسمح بهذه الزيارات أثناء حركة الطلبة لنظام المواعيد

 سيتم توزيع الزي المدرسي والكتب المدرسية حسب جدول دقيق يراعي إجراءات السالمة. -7

 ترتيبات المكان والتباعد الجسدي -سادساا 

المتعاملين، سيتم التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين األشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة  -1

 .والمناطق األخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوار

 .سيتم وضع عالمات مرئية واضحة على األرض للداللة على مسافات التباعد اآلمنة، والتي يرجى اإللتزام بها -2

م بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، مع 1.5مسافة تم أخذ االحتياطات للتباعد الجسدي داخل الحجرات الصفية، بترك  -3

 .ضرورة ارتداء جميع من في الصف للكمامات

سيتم توفير فسحة زمنية طويلة للـتأكد من عدم ازدحام دورات المياه عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت  -4

 .ذاته

 التشجيع على استخدام المناطق الخارجية:  -5

 الرياضية وفي أوقات الفسح إلجراء التمارين

للتعليم في الهواء الطلق إذا أمكن، فمن شأن ذلك أن يحد من انتقال العدوى كما يتيح المجال للمحافظة على التباعد  

 الجسدي بين الطلبة والكوادر المدرسية

المناسب بعد كل استخدام سيتم الحد من استخدام األدوات الموجودة في الخارج إال في حال كانت تخضع للتنظيف والتعقيم 

 من مجموعات الطلبة، وعلى أال تستخدمها أكثر من مجموعة واحدة في كل مرة

سيتم تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض، بجانب تطبيق إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه بها أو  -6

 ، مع وضع إجراءات للتطهير وفقا لإلرشادات الطبية.19المؤكدة من كوفيد 
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 يسمح بإقامة البوفيهات أو السيقوم الطلبة بتناول الطعام والشراب داخل صفوفهم، مع الحفاظ على التباعد الجسدي. و -7

  .أي شكل آخر من التجمعات حفالت أعياد الميالد أو

 .ال مرحبا بهالطرق اإللكترونية، علماً بأن الدفع النقدي ماز من خالل دفع المصاريفإتمام عملية لياء األمور ونتمنى من أ -8

لن ُيسمح باستخدام غرف االستحمام وتبديل المالبس، لذلك ينبغي على الطلبة الحضور إلى المدرسة بلباس الرياضة  -9

 .الكامل عندما يتضمن برنامجهم حصص التربية البدنية

 

 الخدمات التعليمية -سابعاا 

االعتبار شرط التباعد الجسدي، والمتمثلة في مسافة سيختلف عدد الطلبة بناء على حجم الغرفة الصفية، مع األخذ بعين  -1

 م داخل الحجرة الصفية بين كل طالب وآخر1.5

 الوة على: من الطلبة معاً حيثما أمكن ذلك عسيتم إبقاء كل دفعة  -2

 التأكد من بقاء الطلبة في نفس المجموعة التعليمية الصغيرة طوال الوقت في كل يوم دراسي، 

  .المجموعات المختلفة خالل اليوم الدراسي أو في األيام الالحقة والتأكد من عدم اختالط

 الحرص ما أمكن على عدم تغير المعلمين والكوادر الذين يتعاملون مع كل مجموعة تعليمية، 

 لن يسمح باختالط مجموعات الطلبة بين الصفوف؛ 

 س أو تبادل الكراسيسيتم تخصيص كرسي وطاولة محددة لكل طالب، وال ُيسمح بتبديل أماكن الجلو

الطلبة والمعلمون الذي لديهم أمراض خطيرة أو مناعة منخفضة، أو من هم في العزل أو الحجر الصحي، لن يسمح لهم  -3

 تعليم اإللكتروني كامال وذلك حتى إشعار آخربعون السيتحيث الدوام االعتيادي في المدرسة، ئناف باست

بما في ذلك المهرجانات، واحتفاالت األعياد، والعروض الخاصة، والمسابقات سيتم إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها،  -4

 .حتى إشعار آخروالرياضية 

 .سيتوقف النشاط في مكتبة المدرسة حتى إشعار آخر وسيتم اللجوء إلى المكتبة الرقمية على المنصة التعليمية الرقمية -5
 

 المصادر/ المواد المشتركة -ثامناا 

وملصقات توعوية وإرشادات لتوضيح القواعد المتبعة عند استخدام المواد المشتركة، مع الحفاظ على سيتم وضع الفتات  -1

 التعقيم الكامل بعد كل استخدام

 سيتم تجنب األلعاب الطرية أو التي تحتوي أجزاء معقدة يصعب تنظيفها. -2

 صفيةستتم إزالة السجاد والمعدات والمواد وقطع األثاث غير الضرورية من الغرف ال -3

سيتم تعقيم كافة األدوات والمعدات في غرف الصفوف، مثل األلعاب والكتب والمقصات واألقالم وأقالم التلوين والمواد  -4

الفنية والحرفية ومصادر اللعب الفوضوي، عالوة على المواد المستخدمة في تمثيل الشخصيات وغيرها، وذلك بعد كل 

 استخدام إن أمكن
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ي الصف والتي يعطس أو يسعل عليها األطفال أو يضعونها في فمهم. حيث سيتم تجهيز حاوية / سيتم إزالة جميع المواد ف -5

سلة مخصصة لهذه المواد، يكون عليها الفتة واضحة، وال ُتعاد هذه المواد إلى منطقة تواجد األطفال إال بعد تنظيفها 

 .وتعقيمها جيدا

ألجهزة الخاصة بهم كالحاسوب المحمول، واألجهزة اللوحية ينبغي على الطلبة والمعلمين إحضار مواد القرطاسية وا -6

والسماعات وغيرها. وال يسمح بتشارك هذه األدوات والمواد مع غيرهم. وفي حال احتاج الطلبة للقرطاسية، يتولى المعلم 

 .توفيرها بعد إجراء التعقيم المناسب

الموسيقية، والصافرات، وأنابيب النفخ وغيرها، وسيتم سيمنع استخدام األدوات التي تتطلب النفخ مثل بعض األدوات  -7

 .الطلب من األهل تزويد أبنائهم بأدوات خاصة بهم إن أمكن

ال تحتاج للورق في  عمال والمهام التيألسيقوم المعلمون بتوفير نسخ رقمية من مواد الدراسة والمراجعة، وتشجيع ا -8

ستخدام األجهزة الرقمية، والكتابة اإللكترونية في األعمال والمهام الصف والمنزل. كما سيتم تشجيع الكتابة اليدوية با

 .المدرسية

 سيتم إجراء األنشطة الالصفية عبر المنصة الرقمية -9

 .لن يسمح بمشاركة األلعاب وغيرها من المصادر المشتركة مع مجموعات أخرى من الطلبة إال بعد غسلها وتعقيمها -10

 .كافة وزوايا القراءةمناطق اللعب سيتم إغالق  -11

 ت والمشروباتولالمأك -تاسعاا 

لن يتم توفير خدمة المقصف في الوقت الحالي. وعلى أولياء األمور تزويد أبنائهم بالطعام والشراب في أوان بالستيكية  -1

ة الطلبة آمنة. وعلى أفراد الكادر المدرسي إحضار طعامهم وشرابهم من المنزل. وعلى المعلمين التأكد من عدم مشارك

طعامهم مع زمالئهم. ويفضل ارتداء أقنعة الوجه البالستيكية أثناء استراحة تناول الطعام، بسبب الحاجة إلى إزالة 

 الكمامات مؤقتا

 وعلى الطلبة إحضار مياه الشرب الخاص بهم من البيت.والتي سيتم إزالتها، ال ُيسمح باستخدام برادات المياه،  -2

 التربية البدنية -عاشراا 

بناء على إلتزام أفراد المجتمع المدرسي بالتباعد الجسدي، قد يتم تطبيق حصص التربية البدنية، أثناء الدوام المدرسي،  -1

 .لضمان المحافظة على نشاط الطلبة وصحتهم، مع التزٍام صارم بمعايير الحفاظ على السالمة

لبدنية ارتداء الكمامات عند مشاركتهم في األنشطة أثناء حصص التربية البدنية، ال ُيطلب من الطلبة ومعلمي التربية ا -2

 .البدنية الشاقة، مثل الجري والتمارين الرياضية، طالما كانوا ملتزمين بإجراءات التباعد الجسدي

سيتم التركيز في حصص التربية البدنية على أنواع الرياضة التي ال تتطلب احتكاكاً جسديا أو عمال جماعيا يستوجب  -3

 الجسدياالحتكاك 
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سيتم التعقيم المتكرر لكل المعدات الرياضية وكافة األماكن التي تنعقد فيها حصص التربية البدنية، بعد كل استخدام وعقب -4

.انتهاء الدوام، وذلك من خالل جدول تعقيم مناسب، يتم فيه إغالق قاعات التربية البدنية بشكل مؤقت

.اضية خالل هذه الفترةلن ُيسمح بإقامة المسابقات أو الفعاليات الري -5

المواصالت المدرسية  -حادي عشر

سيتم استخدام الحافالت المدرسية بنصف طاقتها االستيعابية، بجانب وضع عالمات على الكراسي إلرشاد الطلبة إلى -1

.المقاعد التي ُيسمح باستخدامها

درجة مئوية فما فوق، 37.5حرارته سيتم فحص حرارة جميع من يصعد إلى الحافلة المدرسية. وأي راكب تكون درجة  -2

.فلن يسمح له بالصعود إلى الحافلة

على الدوام ينبغي على كافة ركاب الحافلة ارتداء الكمامات -3

، وبما يتماشى مع اإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن هيئةرحلةسيتم تعقيم الحافلة عبر اتباع إجراءات التعقيم، بعد كل  -4

الحفاظ على شروط التباعد الجسدي.بجانب  .اصالت المدرسيةوالم

سيتم اإلحتفاظ بسجل يومي، يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة خالل برنامج/ رحالت النقل اليومي. كما ينبغي تسجيل -5

 .الغياب

على أحد الطلبة أثناء ركوبه الحافلة المدرسية، فينبغي اعتباره كحالة  19في حال بدأت تظهر أعراض فيروس كوفيد 

مة في المدرسة، والذي ينبغي الغ مسؤول الصحة والسالقوم مباشرة بإبمشرفة / مرافقة الحافلة أن تبها. وعلى  مشتبه

 . وولي أمر الطالب إدارة المدرسةإبالغ  بدوره عليه

ل ، وأما إن كانت الرحلة لتوصيالإن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة لمنازلهم، فينبغي توصيل الطالب المشتبه بإصابته أو

 وإرساله إلى المنزل.  ، في آخر مقعد في الباص،الطلبة للمدرسة، فينبغي حينها عزل الطالب

ينبغي إعادة الطالب إلى  الفإن جاءت النتيجة سلبية،  ، PCRيعود الطالب إلى المدرسة قبل ظهور نتيجة فحص الويجب أ

حتى تزول أعراض خاصة من كانوا معه في الحافلة،  مصاب،ألشخاص الذين اختلط بهم الشخص الكافة ا لالمدرسة قب

 صابة. إلا

الُمصاب، حيث يجب أن يدخل كل منهم  الشخص بهم اختلط الذين األشخاص كافة تعقُّبأما إن كانت النتيجة إيجابية، فيتم 

يوم ظهور للشخص الذي جاء نتيجته إيجابية، أو من  يوما، تبدأ من يوم إجراء الفحص الطبي 14حجرا صحيا مدته 

 .كدها الطبيبفي حال أ األعراض
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