DEUTSCHE EVANGELISCHE OBERSCHULE KAIRO
المدرســـة األلمانيـة اإلنجيليـة الثانويـــة بالقاهـرة
إقرار التوعية في العام الدراسي 2021/2020
أعزائي أولياء األمور ،أعزائي الطالب والطالبات،
يتم تشغيل المدرسة في العام الدراسي  2021/2020في ظل جائحة كورونا ،وذلك في إطار إجراءاتنا
االحترازية ،حيث نحاول سويًا الوقاية االستباقية من هذا المرض المعدي ومنع انتشاره.
إن اإلجراءات االحترازية والوقائية اآلن بين أيديكم وأوالدكم ،ونناشدكم دعمنا في تحفيز األوالد على
تطبيقها.
إن استخدام األتوبيسات وما يرتبط به من مخاطر يتم على مسئوليتكم الخاصة ،حيث ال تتحمل المدرسة
مسئولية مخاطر العدوى.
إذا ظهرت أعراض مرضية لدى نجلكم أو أحد أعضاء األسرة (أو القاطنين في منزل
األسرة) تتطابق مع أعراض كوفيد ( 11ارتفاع في درجة الحرارة ،السعال الجاف ،فقد
حاسة الشم أو االستطعام ،ألم في الحلق ،آالم في المفاصل أو في العضالت) وجب على
نجلكم البقاء بالمنزل وعدم الحضور إلى المدرسة بتاتًا .في حالة اشتباه المرض لدى
نجلكم وجب عليكم اصطحابه من المدرسة فورًا ،على أال يعود إليها إال بعد إجراء فحص
من قبل الطبيب للتأكد من أن الذهاب إلى المدرسة أصبح آمنًا ،أوطبقًا للوائح المصرية
فإن العودة مصرح بها  10أيام بعد بداية األعراض أو  22ساعة بعد إختفاء األعراض.
كإجراء بديل يجوز العودة للمدرسة بعد إجراء تحليل مسحتين سلبيتين متتاليتين .أما
المخالطون ممن لم تظهر عليهم أية أعراض ال يحق لهم العودة للمدرسة قبل مرور
أسبوع على مخالطتهم للمريض.
ال يجوز استخدام خوافض الحرارة ،حيث يؤدي ذلك إلى قياسات درجات حرارة خاطئة
مضللة.
بعد العودة من السفرات والرحالت يجب مراعاة قواعد العزل وإجراء االختبارات
الالزمة .عند ظهور أي عرض ولو ضئيل – حتى لو لم تكن السفرة إلى مناطق خطرة –
يجب الخضوع للفحص الطبي وإجراء االختبارات التشخيصية إذا لزم األمر.
ً
كامال____________________________________ :
اسم الطالب

تاريخ الميالد______________________________________ :

الفصل__________________________________________:

أقر أنا الموقع أدناه بأنني إطلعت على القواعد المتعلقة باإلجراءات االحترازية والوقائية.

DEUTSCHE EVANGELISCHE OBERSCHULE KAIRO
المدرســـة األلمانيـة اإلنجيليـة الثانويـــة بالقاهـرة
المكان والتاريخ_____________________________________ :

توقيع ولي األمر_____________________________________ :

توجيه :إقرار التوعية أعاله يتم تسليمه ورقيًا ويجمع بعد توقيعه إلثبات اإلطالع على
المضمون ،ويحتفظ به في ملف الطالب حتى نهاية العام الدراسي ،ثم يتم إعدامه.

