
  
  قائمة األسئلة األكثر شيوًعا

  حول الوضع الحالي في المدارس / الحضانات 

  في ظل جائحة فيروس كورونا

 
وفيما يلي، نوفر الرد على األسئلة بداية العام الدراسي الجديد للحضانات والمدارس هو أمر متعلق بالكامل بوباء فيروس كورونا. 

. األكثر شيوًعا من المعلمين أو المربيين أو أولياء األمور أو التالميذ لتجنب عمليات البحث أو االستفسارات التي تستغرق وقتًا طويالً 

  .0241/510051في الحاالت الُملحة، يرجى االتصال على الرقم المركزي 

 

  ؟COVID 19في اإلصابة بعدوى فيروس  االشتباهفي الحضانات / المدارس في حالة ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها  .1

 

يتم تنفيذ اإلجراءات التنظيمية، مثل متطلبات الحجر الصحي لألفراد أو المجموعات أو الفصول الدراسية أو المراحل التعليمية أو 
  حتى إغالق المؤسسة أو أجزاء منها وفقًا لقرار صادر من مكتب الصحة وبعد الفحص الفردي لوضع المؤسسة المعنية.

 

في حالة ظهور أعراض مرضية (مثل الحمى أو السعال الجاف أو مشاكل التنفس أو فقدان حاسة التذوق / الشم أو التهاب الحلق 
  أو آالم الجسم والغثيان / القيء أو اإلسهال)، يجب أن يبقى الشخص المصاب في المنزل بشكٍل حتمّي.

)، يجب على إدارة المدرسة / الحضانة إبالغ الوالدين بالضرورة في حالة ظهور أعراض مرضية (بما في ذلك األعراض الخفيفة
بما في ذلك لألشخاص  - الحتمية لمناقشة األمر مع طبيب األسرة أو طبيب األطفال. ال يتم تنفيذ تدابير الحجر الصحي والعزل 

  .مكتب الصحةإال بموجب صدور قرار معني من  - الذين يكونون على اتصال 

 

 

  ؟SARS-Cov2ان اختبار التلميذ أو التلميذة / طفل الحضانة إيجابيًا لفيروس ماذا يحدث إذا ك  .2

 

  التالميذ:

إذا تم التقّيد الصارم بقواعد المسافة والنظافة الصحية، فال يُتوقع وجود أشخاص تم االتصال بهم بشكٍل وثيق (االتصال من الفئة 

K1ا بشكل خاص إذا تم ارتداء قناع حماية الفم واألنف (القناع ) في المدرسة، وفقًا لتوصيات معهد روبرت كوخ. ينطبق هذ

متًرا، أي في المدارس التكميلية. ولتحديد ذلك، يتم االتصال  1.5المستخدم في الروتين اليومي، إلخ) عند الحفاظ على مسافة 
  بإدارة المدرسة من قبل مكتب الصحة.

بالشخص الذي جائت نتيجة اختباراته إيجابية أو بالوصي القانوني عليه ويتم السؤال عما إذا كان  مكتب الصحةدائًما ما يتصل 
  على اتصال وثيق بأشخاص في البيئة الشخصية أو المهنية / المدرسية.

  لذلك، تعد وثائق خطط الجلوس المحددة في الفصول إلزامية لتتبع الحاالت بصورةٍ أفضل. 

االتصال الوثيق في المدرسة االبتدائية إلى حد كبير على مفهوم النظافة الصحية في المدرسة المعنية. يعتمد عدد األشخاص قيد 
كلما كان اختالط المجموعات أقل، ازداد االلتزام الشديد بترتيب أماكن الجلوس في الفصل الدراسي، وتم تجنب التواصالت 

  ثيق.الوثيقة، وانخفض عدد األشخاص الذين يكونون على اتصال و

 

  طفل الحضانة: 

في الحضانات (التي تعمل بشكل منتظم بدون مسافة فاصلة وأقنعة للوجه)، إذا تم تأكيد حالة إيجابية كتابيًا، فسيتم إغالق المنشأة / 
 أجزاء من المنشأة حتى يتم التعرف على جميع الحاالت الذين هم على اتصال وثيق، واالتصال بهم ووضعهم قيد الحجر الصحي.

باإلبالغ عن المعلومات الخاصة بمقدم الخدمات في  - التي يتم التواصل معها من قِبل مكتب الصحة  - وم إدارة الحضانة تق
  الحضانة.

 

، (K1شخص تم اإلبالغ عنه من فئة األشخاص الذين هم على اتصال وثيق (الفئة  بكلنظًرا ألن مكتب الصحة يتصل  إرشاد:
  ومن ثم يتخذ اإلجراءات الالزمة، فال داعي لطرح االستفسارات في الوقت الحالي.



  

 

  ؟SARS-Cov2ماذا يحدث إذا جاء اختبار المعلم / المربي إيجابيًا لفيروس   .3

 

  ينطبق األمر نفسه على أعضاء هيئة التدريس.

اآلمنة من األخرين واستخدام قناع الفم وال سيّما في  بالطبع يجب على أعضاء هيئة التدريس االمتثال لقواعد الحفاظ على المسافة
غرف أعضاء هيئة التدريس (غرفة المعلمين، وما إلى ذلك). يجب إعطاء األولوية لقاعدة الحفاظ على المسافة اآلمنة؛ وتعتبر 

  كذلك خطة الجلوس الثابتة والموثقة منطقية هنا أيًضا.

  كون الغرف جيدة التهوية بانتظام.كما هو الحال في الفصول الدراسية، يجب أن ت

 

على سبيل المثال في اجتماعات الفريق أو أثناء فترات  - غالبًا ما يكون ناقلوا العدوى في الحضانات / المدارس هم البالغون 
ناع الراحة! يجب وضع إرشادات صريحة إلى مراعاة قواعد الحفاظ على مسافة آمنة، ومراعاة سُبل النظافة الصحية، وارتداء ق

  ) بانتظام!AHAفي روتين الحياة اليومية (تعرف اختصاًرا بقواعد 

 

  ما هي التوصيات السارية لحصص التربية البدنية / السباحة؟ .4

  يجب أن تكون األولوية لعقد حصص التربية البدنية في الهواء الطلق حتى عطلة الخريف.

من الضروري توفير التهوية الكافية للصاالت الرياضية، والتهوية المتقابلة المنتظمة مناسبة في ذلك الصدد. نظًرا لوجود خطر 
أقل النتقال العدوى عن طريق اللمس، يجب تطهير مقابض األبواب واألسطح المالمسة المماثلة بطريقة مستهدفة بدالً من تنظيفها 

م المعدات الرياضية بشكٍل مشترك، لكن تنظيف المعدات قبل وبعد االستخدام وغسل أيدي الطالب بصورة شاملة. يمكن استخدا
  يُعد أمًرا هاًما.

 

ينبغي عدم عقد دروس السباحة في القاعات حتى عطلة الخريف بسبب وجود مشاكل خاصة (التواجد المكثف مع مستخدمي حمام 
  السباحة اآلخرين، واالنتقال من المدرسة إلى القاعة، والوضع في غرفة تغيير المالبس ...).

 

 

، أو إذا كانت SARS-Cov2مصابًا بفيروس  هل سيتم إغالق المدارس / الحضانات إذا كان أحد الطالب / المعلمين .5
  اختبارات أحد أطفال الحضانة / المربيين إيجابية جراء اإلصابة بنفس الفيروس؟

 

القرار بشأن إجراء الحجر الصحي / العزل لألطفال والتالميذ وأعضاء هيئة التدريس / المربين بناًء على  مكتب الصحةيتخذ 
  تدابير النظافة الصحية في المدارس / الحضانات.

 

  المدرسة: 

الفردية، فقد  إذا لم يكن من الواضح ما إذا كانت قواعد النظافة الصحية والمسافة اآلمنة قد تم االلتزام بها في بعض الحاالت
يتعين على المجموعات / الفصول الفردية التغيب عن الدروس. في هذه األثناء، سيحدد مكتب الصحة األشخاص الذين كانوا 
على اتصال وثيق (انظر أعاله). وسيتم وضعهم قيد الحجر الصحي. يمكن للطالب / المعلمين اآلخرين بعد ذلك المشاركة في 

  الفصول الدراسية مرة أخرى.

  نظًرا ألن قناع الفم واألنف إلزامي في المدارس الثانوية، فمن غير المرجح إغالق مدرسة بشكٍل عام. 

 

  الحضانة

نظًرا ألنه ال يمكن الحفاظ على المسافات اآلمنة في الحضانات، سيقوم مكتب الصحة بإغالق المجموعة المعنية. يُنظر إلى 

) ويتم وضعهم قيد الحجر K1على أنهم أشخاص كانوا على اتصال وثيق (الفئة األطفال / المربين في هذه المجموعة عموًما 

إذا تواصل دقيقة لكل عضو في المجموعة.   15الصحي، حيث يفترض أن االتصال الوثيق (وجًها لوجه) هو قضاء مدة تبلغ 
، سيتخذ مكتب الصحة القرار عّما إذا كان من الضروري إغالق - مثالً في فترة اللعب الحر –األطفال مع مجموعات أخرى 

المنشأة بأكملها. ينطبق هذا اإلجراء على مدة متابعة الشخص الذي كان على اتصال وثيق، وال يمكن تخطي ذلك إال إذا كان 
  لمجموعات.الشخص المعني لم يلتقي بهذه ا



  

 

 

هل يجب تطهير المراحيض أو المكاتب أو المناضد بشكل منفصل إذا كان اختبار الطالب / المعلم إيجابيًا لإلصابة بفيروس   .6

SARS-Cov2؟  

 

  ال. ومع ذلك، فإن التنظيف الشامل لجميع المناطق المستخدمة هو أمٌر ضروري.

 

  كيف يتم استخدام األقنعة التي توفرها الدولة / البلديات في المدارس؟ .7

 

واستخدامها كمخزون احتياطّي.  إدارة المدرسةألعضاء هيئة التدريس والطالب من قبل  FFP2يتم توفير أقنعة بفئة الحماية 

كخيار ثانوي فحسب، وال سيّما للتالميذ األصغر سنًا، في ضوء درجات الحرارة  FFP2يجب استخدام األقنعة ذات فئة الحماية 
خاصةً إذا قام  - الحالية، وفي حالة المقاومة الكبيرة للتنفس. وتوفر األقنعة المستخدمة في روتين الحياة اليومية الحماية الكافية 

  بارتدائها جميع األشخاص المعنيين!

 

 

  ير المتعلقة بالفعاليات من قِبل المعلمين؟كيف يتم إجراء االختبارات غ .8

 

لهم الحق في المطالبة بإجراء اختبار تطوعي  –بغض النظر عن رب العمل  –جميع الموظفين العاملين في المدارس والحضانات 

مدرسة. يتم يوًما في غير ساعات العمل الرسمية. يتم ملء النموذج المعني لجميع الموظفين من قبل إدارة الحضانة / ال 14كل 
  . مكتب الصحة ال ينخرط في ذلك اإلجراء.األطباء المقيمينإجراء االختبارات من قبل 

 

 

  كيف يمكن تشغيل مطاعم المدرسة في ظل هذه القيود الشديدة؟ .9

 

وتوفر أوقات تناول الوجبات أو في مطاعم المدارس، غالبًا ما يكون من المستحيل الحفاظ على المسافات اآلمنة المطلوبة. 
األطعمة الُمعبئة ليتم تناولها في الفصول حًال بديًال لذلك. يجب توفير خيارات إضافية للتخلص من بقايا الطعام في الفصول 

هي التي تقرر بشأن اإلمدادات الغذائية. يوصى  إدارة المدرسة الدراسية ويجب تنظيم إعادة األطباق إلى المكان المخصص.
  لحفاظ على أماكن الجلوس الثابتة (على سبيل المثال لكل فصل دراسي).با

 

 

  هل يمكن استخدام معدات التدريس مثل الميكروسكوب وما إلى ذلك؟ .10

 

يمكن أن يستخدم التلميذ األجهزة، ولكن يجب تطهيرها أو تنظيفها باستخدام قطعة ينطبق األمر نفسه هنا على المعدات الرياضية. 
قماش مبللة بمحلول تنظيف متداول قبل االستخدام وبعده. باإلضافة إلى ذلك، يجب على الطالب غسل أيديهم جيدًا قبل وبعد 

  االستخدام.

 

 

  ماذا يحدث في حالة تلقي رسالة تحذيرية من تطبيق كورونا؟  .11

 

 بغض النظر، طبيب األسرةمن قبل  على الفور كن ألي شخص يتلقى تحذيًرا على تطبيق فيروس كورونا أن يخضع لالختباريم

 مكتب الصحة. وحده يوما 14عما إذا كان قد تم إجراء اختبار روتيني في إطار اختبارات العاملين في المدرسة الذي يُجرى كل 
  هو من يقرر إجراء الحجر الصحي الرسمي.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هذه القائمة باألسئلة األكثر شيوًعا يتم تحديثها بانتظام بناًء على المعطيات الجديدة. -  18/08/2020تحريًرا في يوم: 

 

  ستجد المعلومات التكميلية على الرابط: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-

schulbetrieb-corona-zeiten  

https://www.mags.nrw/coronavirus  


