اسئلة متكررة عن اغالق المدرسة
لماذا تم اغالق مدرستي ؟
لقد تم اغالق مدرستك لصالح الصحة العامة والسالمة لمجتمع مدرستك
تم اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع دائرة الخدمات االنسانية والصحة .فإذا اختبر احد اعضاء المدرسة ( طالب او موظف) وكانت النتيجة ايجابية
بمرض كورونا فيروس ،سيسمح اغالق المدرسة لتنفيذ ومتابعة (لتحديد اي فرد من طاقم المدرسة او طالب كان على تواصل مع الحالة المصابة )
واتخاذ الخطوات الضرورية الحتواء وابطاء انتشار المرض في المجتمع.
.تتخذ التوصيات الخاصة بإعدادات التعليم نه ًجا وقائيًا للغاية بنا ًء على أحدث وأفضل النصائح الطبية.

الى متى ستغلق مدرستي ؟
سيتم اغالق المدرسة مبدئيا لمدة اسبوع لتسمح للمدرسة باجراء تنظيف شامل وتسمح لدائرة الخدمات االنسانية والصحة الجراء االتصاالت الالزمة.
ومدة اغالق المدرسة سيتم تحديده باالعتماد على الحالة وبالتشاور مع دائرة الخدمات االنسانية والصحة.
وسيتم اعادة فتح المدرسة عندما يرى الخبراء بأن الوضع آمن لعمل ذلك.

تم اغالق مدرستي  ،هل طالب  /طاقم المدرسة في خطر ؟
أمرا بالغ األهمية  ،والخطوات الموصى بها لمدرستك من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية تتخذ
تعتبر صحة وسالمة المجتمعات المدرسية ً
.نه ًجا احترازيًا للغاية يعتمد على أحدث وأفضل النصائح الطبية
.سيعمل المسؤولون من خالل استراتيجية االتصال واالحتواء الحتواء وإبطاء انتشار الفيروس التاجي في المجتمع
وهذا يشمل تحديد وإخطار أي شخص كان على اتصال وثيق قريبًا بالطالب  /الموظف المتأثر الذي أثبتت فائدته للفيروس التاجي
سيتم دعم الطالب المتأثرين وأسرهم وموظفي المدرسة لضمان فهمهم لإلجراءات التي يجب اتخاذها وتلقي الدعم الطبي المناسب عند الحاجة.

ماذا تعني عبارة ' اتصال وثيق  /مباشر' ؟
.يحدث انتشار الفيروس التاجي من خالل االتصال الوثيق مع شخص مصاب  ،غالبًا وج ًها لوجه أو داخل األسرة
االتصال الوثيق هو الشخص الذي كان وج ًها لوجه ألكثر من  15دقيقة أو شارك مكانًا مغلقًا ألكثر من ساعتين مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس
.التاجي عندما كان هذا الشخص معديًا
:يمكن أن يشمل االتصال الوثيق أي شخص يستوفي أيًا من المعايير التالية
العيش في نفس المنزل أو البيئة الشبيهة باألسرة (على سبيل المثال  ،مدرسة داخلية) كحالة مؤكدة •
االتصال المباشر بسوائل الجسم في حالة مؤكدة •
قضاء ساعتين أو أكثر في نفس الغرفة كحالة مؤكدة •
.إجراء اتصال وجها لوجه ألكثر من  15دقيقة مع وجود حالة مؤكدة في أي إعداد آخر غير مذكور أعاله •
ستعمل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية مع مدرستك لتحديد وإبالغ أي من الموظفين والطالب الذين تم تحديدهم على أنهم كانوا على اتصال وثيق
بالحالة المؤكدة  ،مع تقديم المزيد من النصائح حسب الحاجة.

بعد اغالق مدرستك  ،هل يتطلب من الطالب  /طاقم المدرسة العزل المنفرد ؟
في الساعات األربع والعشرين األولى  ،يُطلب من الطالب والموظفين البقاء في المنزل بينما تقوم وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بتعقب االتصال.
.وهذا يشمل قصر الحركات على األنشطة المنزلية وعدم حضور األماكن العامة
ستعمل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية مع مدرستك لتحديد وإخطار أي من الموظفين والطالب الذين تم التأكد من أنهم على اتصال وثيق مع
الشخص الذي ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي  ،مع تقديم المزيد من النصائح حسب الحاجة.
جهات االتصال المقربة
إذا تم تحديد أحد أعضاء هيئة التدريس أو الطالب من قبل جهة االتصال على أنه اتصال وثيق بالحالة المؤكدة لفيروس التاجي  ،فسيُطلب منهم العزل
.الذاتي في المنزل وعدم العودة إلى المدرسة لمدة  14يو ًما من آخر اتصال مع االخرين.
.يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول االتصاالت الوثيقة والعزلة الذاتية في أوراق الحقائق

خالل هذه الفترة  ،إذا بدأ أحد أعضاء هيئة التدريس أو الطالب في تجربة األعراض المرتبطة بفيروس كورونا مثل الحمى أو ضيق التنفس أو السعال
أو التهاب الحلق أو التعب أو التعب  ،فيجب عليهم :
زيارة الطبيب (االتصال قبل الزيارة)
إبالغ المدرسة
عندما يشعرون بالتحسن  ،يمكنهم العودة إلى المدرسة مرة أخرى
لم يتم تحديده على أنه اتصال وثيق
إذا لم يتم تحديد عضو هيئة التدريس أو الطالب من قبل الشخص على أنه اتصال وثيق بالحالة المؤكدة من فيروس كورونا  ،فلن يحتاجوا إلى عزل
أنفسهم ويمكنهم العودة إلى المدرسة بمجرد إعادة فتحها
.

تم إغالق مدرستي  ،هل يجب اختبار جميع الطالب  /الموظفين لفيروس كورونا؟
ال يجب اختبار األشخاص المصابين بحالة جيدة للكشف عن الفيروس التاجي  ،وال حاجة لفحص الطالب أو الموظفين لفيروس كورونا إال إذا
نصحت وزارة الصحة والخدمات البشرية بذلك

تم إغالق مدرستي  ،هل يجب أن يعزل أعضاء هيئة التدريس وأسر الطالب أنفسهم (بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس
والطالب الذين يحضرون إعدادات تعليمية أخرى)؟
ليست هناك حاجة ألفراد األسرة للعزل الذاتي ما لم يتم تحديده على أنه اتصال وثيق لحالة مؤكدة من فيروس كورونا أو نصح بذلك من قبل وزارة
.الصحة والخدمات البشرية
:يجب تشجيع جميع أفراد األسرة على:
غسل أيديهم في كثير من األحيان بالصابون والماء الجاري لمدة  20ثانية على األقل .جففهم بمنشفة ورقية أو مجفف يد •
حاول أال تلمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم •
.تغطية أنفهم وفمهم بمنديل عند السعال أو العطس .إذا لم يكن لديهم منديل أو سعال أو عطس في الكم العلوي أو الكوع •

تم إغالق مدرستي .هل يمكن أن تستمر األنشطة المدرسية مثل الرعاية خارج ساعات المدرسة أو برنامج عطلة مدرسية؟
في المقام األول  ،ال يجب أن تستمر أي أنشطة قائمة على المدرسة حتى يتم النصح بخالف ذلك من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
سيتم تحديد نطاق إغالق المدرسة على أساس كل حالة على حدة بناء على مشورة الخبراء من الخدمات الصحية واإلنسانية
.

أعيد فتح مدرستي للتو  ،هل طاقم العمل  /الطالب في خطر؟
.تتبع توصيات وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية إلعدادات التعليم نه ًجا وقائيًا للغاية بنا ًء على أحدث وأفضل النصائح الطبية
سيتم اتخاذ قرار بإعادة فتح المدرسة عندما يرى الخبراء أنها آمنة للقيام بذلك.
.

