مدرسة وروضة راهبات الوردية – إربد
دليل خطة الطوارئ

للتعامل مع Covid – 19
للعام الدراسي 2021 / 2020

مدرسة وروضة راهبات الوردية -
إربد
دليل خطة الطوارئ للتعامل مع Covid-19

السادة أولياء أمور طلبتنا الكرام
تحية وردية وبعد ،،،
حرصا منا على سالمة أبنائنا الطلبة ،سنوجه عنايتكم إلى أهم إرشادات
ً
السالمة التي سنتعاون في تطبيقها لمواجهة فيروس  Covid 19سائلين
لكل من دور األهل
الله تعالى الصحة والعافية للجميع ،وفيما يلي توضيح َّ
والمدرسة في تطبيق ذلك ....

اإلجراءات الوقائية ما قبل العودة إلى المدرسة :
 - 1إعداد خطة وقائية شاملة.
هيدا
 -2تشكيل لجنة صحية مكونة من مديرة المدرسة وعدد من المعلمين تم ً

الستقبال الطلبة والترحيب بهم والتأكد من أهمية االستمرار في الحفاظ على
اإلجراءات الوقائية أثناء الطابور الصباحي – إن وجد -والحصص األولى في
األيام األولى من الدوام المدرسي.

التوصيات والمتطلبات لتحقيق الخطة الوقائية :

تأمين موازيين ح اررة لقياس

ضرورة التزام األهل بعدم إرسال الطلبة
الذين يعانون من أعراض نشطة (سعال

درجة ح اررة اإلداريين والمعلمين

حمى ،عطاس ) وكذلك كافة الموظفين

والمعلمات والموظفين والعمال

الذين يعملون في المدرسة ،إال بعد إحضار

والطلبة على حد سواء.
. -

تقرير طبي يسمح لهم بالعودة إلى المدرسة.

تأمين كميات كافية من
مواد و أدوات التعقيم
و التنظيف.

عقد لقاءات توعوية لكافة الموظفين
والعاملين في المدرسة تتمحور حول
أدوارهم في متابعة إجراءات السالمة
مع التركيز على دور المعلم كنموذج

إعداد قائمة بأسماء الطلبة
األكثر عرض ًة لخطر اإلصابة.

وقدوة للطلبة.

تفقد خزانات المياه و صيانتها
لتكون نظيفة و معقمة حسب
التعليمات و توفير المياه
الصحية و الصابون بكميات

تهيئة مرافق المدرسة

نشر الملصقات في مرافق

وأدواتها بحيث تكون

المدرسة فيما يتعلق باإلجراءات

نظيفة و معقمة.

كافية.

التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم
بمنشورات توضح مسؤولياتهم في
االلتزام بالتدابير الوقائية ألبنائهم
وتأمين حاجاتهم وأدوات النظافة
الشخصية الخاصة بهم.

الوقائية (طريقة غسل اليدين و
التباعد االجتماعي.)..

تنزيل تطبيق (أمان) لجميع

استحداث غرفة عزل خاصة

الموظفين داخل المدرسة

لألشخاص الذين تظهر عليهم

وتفعيله.

أعراض شبيهة بأعراض كورونا
من الطلبة أو العاملين.

إجراءات الوقاية في األسابيع األولى لعودة الطلبة إلى المدرسة
التعاون بين إدارة المدرسة
والعاملين وأولياء األمور لضمان
انضباط الطلبة والتزامهم
باإلجراءات الصحية للسيطرة
على انتشار المرض.

تقوم اللجنة الصحية وجميع الهيئة
التدريسية بمراقبة الطلبة أثناء
الدخول إلى الغرف الصفية
وتشجيعهم على االلتزام بمبدأ التباعد
وذلك بترك مساحة كافية بين

تعزيز المفاهيم الصحية عن
طريق الوقاية ومنع أي إشاعات
والحد من االحتكاك والتجمع
والحد من العنف والتنمر.

تقوم اللجنة الصحية بمراقبة جميع مداخل
المدرسة ومخارجها من أجل الحفاظ على
التباعد بين الطلبة وعدم االختالط داخل
الساحة والتأكد من التزام جميع الطلبة
بتطبيق قواعد السالمة العامة ( الكمامة
التباعد االجتماعي .)..

تنظيف مرافق المدرسة
وتطهيرها (الساحات و الصفوف
و المختبرات و المالعب
يوميا.
والممرات ) ً

يوميا
تطهير األسطح المشتركة ً
(الحمايات الخاصة بالساللم و
ومقابض األبواب والمقاعد في
الساحات ومقابس الكهرباء).

الطلبة.

متابعة مربيات الصفوف
والمعلمين سلوكات الوقاية عند
الطلبة و توجيههم باستمرار.

متابعة التعليم عن بعد للطلبة
المتغيبين ألسباب صحية.

اإلجراءات الوقائية في حال االشتباه بوجود إصابة بمرض كورونا:


إعالم الجهات المختصة.



عزل الطالب أو العامل عن اآلخرين بهدوء وإبقائه في غرفة
خاصة وطمأنته ،دون إشعاره بالحرج.



توجيه المصاب إلى ارتداء الكمامة والقفازات وكذلك
الشخص المرافق معه والمحافظة على مسافة مترين.



توفير المعقمات والمطهرات داخل الغرفة.



تحويل الطالب إلى ذويه أو المشفى بمتابعة المدير مباشرة.



القيام بتنظيف وتطهير الصف الدراسي بالكامل و باألخص
مقعد الطالب و أدواته الشخصية.



إذا تبين وجود إصابة مؤكدة فيجب رصد المخالطين.

اإلجراءات الوقائية للزوار
وسيقتصر التواصل عبر الهاتف فقط.
ُ يرجى عدم زيارة المدرسة (إال للضرورة) ُ
ُ يرجى عدم دخول أولياء األمور برفقة أوالدهم إلى ساحات المدرسة.

ُ يرجى االلتزام بارتداء الكمامة في حال االضطرار للمجيء إلى المدرسة.
 إعداد سجل لرصد أسماء جميع الزوار وأماكن تواجدهم.
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على األهل تدريب أوالدهم قبل القدوم إلى المدرسة على قواعد السالمة العامة :
 عدم تبادل الكمامات.
 عدم العناق للزمالء والمعلمة.
 عدم المصافحة باليد.
 المحافظة على قرطاسيته وأغراضه الشخصية (عبوة الماء وغيرها) وعدم تبادلها مع زمالئه.
 االلتزام بتعليمات وتنبيهات المعلمة.

دور المدرسة

سيتم قياس درجة ح اررة الطالب قبل دخوله إلى الحافلة وكذلك األمر بالنسبة للطلبة غير المشتركين
o
ُّ
في الحافالت المدرسية .

 oسوف يتم تعقيم الكتب قبل تسليمها للطلبة.
 oسوف يتم عمل سجل لرصد جميع الزوار وأماكن تواجدهم في المدرسة.

نصائح صحيّة وإرشاديّة ّ
للطلبة
 تناول الطعام الصحي و األغذية الغنية بفيتامين ج .
مبكر و ممارسة الرياضة.
مبكر واالستيقاظ ًا
 اتبع نمط حياة صحي مثل النوم ًا
 ضرورة تفعيل التعلم عن بعد أثناء أيام الدوام الرسمي كجزء من التعلم الذاتي والحضور إلزامي،
إذ سيتم رصد الحضور والغياب في كل حصة تعليم عن بعد ،ويجب على الطالب أن يلتزم
بحل جميع الواجبات والفروض للتقليل من تداول األوراق .

سيتم تفعيل التعليم عن بعد بشكل كامل .
 وفي حال إغالق المدرسة – ال سمح الله -
ُّ

االجراءات الوقائية في الحافالت

 ارتداء الكمامات إلزامي للسائقين والمرافقات والطلبة.
 يتوافر في جميع الحافالت المدرسية معقم يدين عند المدخل وسيتم تزويد مشرفي الحافالت
بمناديل تعقيم وصندوق نفايات مناسب.
 لن ُيسمح بتناول األطعمة أو المشروبات داخل الحافلة (باستثناء الماء).

 على جميع الطلبة تعقيم أيديهم عند الصعود إلى الحافلة وكذلك عند النزول.
 على كل طالب الحفاظ على مسافة 1.1متر بينه وبين اآلخرين عند الصعود إلى الحافلة
والنزول منها .
ُ يسمح لحافلة واحدة فقط بإنزال الطلبة إلى المدرسة ،وعلى بقية الحافالت االنتظار إلى

ثم تبدأ الحافلة التالية
حين االنتهاء من نزول جميع الطلبة ومن ثم دخولهم إلى القسم ومن َّ

بإنزال الطلبة .
صفا تلو األخر مع مراعاة التباعد
 سيتم إنزال الطلبة من الحافلة بطريقة منظمةً ،
االجتماعي.
 سيتوفر في كل حافلة مشرف واحد على األقل لقياس ح اررة الطلبة وتوجيههم إلى تعقيم
أيديهم وتقديم المساعدة لهم ومرافقتهم عند النزول .
 في حال وجود ارتفاع في درجة الح اررة سيعود الطالب إلى منزله.
 سيتم تحديد مقاعد مخصصة لكل طالب في الحافلة يلتزم بالجلوس عليها في كل مرة.


سيتم تنظيف الحافلة وتطهيرها من الداخل بعد كل رحلة.

نؤكد على أهمية دور الوالدين للمحافظة على تماسك األسرة لتجاوز أزمة جائحة كورونا،
وإرشاد أبنائهم ألفضل األساليب التي تساعدهم على القيام بواجباتهم األسرية والعملية،
وتشجيعهم على توعية األبناء بأهمية تطبيق اإلجراءات االحت ارزية للحفاظ على أنفسهم
من اإلصابة بالفايروس خالل استمرار انتشار الجائحة.

أمنيات السالمة للجميع
لجنة الصحة والسالمة المدرسية

