DEUTSCHE EVANGELISCHE OBERSCHULE KAIRO
المدرســـة األلمانيـة اإلنجيليـة الثانويـــة بالقاهـرة
مخطط اإلجراءات االحترازية (القاعدة الثالثية :البعد اآلمن  1.5م ،النظافة ،الكمامات).
· يعتبر الفصل الواحد كمجتمع مغلق ،لذا فال يوجد إلزام الرتداء الكمامة داخل حجرة
الدرس ،أما المعلم فيتنقل بين الفصول وبالتالي عليه ارتداء واقي الوجه أو الكمامة ،عل ًما
بأن المعلم له الحق بإلزام الطالب والطالبات بإرتداء أوقية الوجه حفاظًا على صحته.
· يلتزم الجميع بارتداء واقي الوجه في فناء المدرسة مع المحافظة على المسافة اآلمنة.
· يلتزم الجميع بارتداء الكمامات داخل الغرف المغلقة في مباني المدرسة باستثناء الفصول،
مادامت القاعة بها أكثر من شخص.
· خرق االجراءات االحترازية والقواعد السلوكية يتم التعامل مع من خالل اإلجراءات
التربوية والتأديبية المذكورة في الالئحة الداخلية كما يحق للمعلم رائد الفصل – بعد
التحذير الشفهي – فصل الطالب مؤقتًا من الحضور إلى المدرسة لمدة ثالثة أيام في
حاالت عدم اإللتزام.
· يلتزم جميع الطالب باستجالب الكمامات وأوقية الوجه الخاصة بهم ،وارتدائها لحظة
ركوب األتوبيس أو دخول الحرم المدرسي ،عل ًما بأن الكمامات واألوقية يجب تطهيرها /
إحاللها يوميًا ،حيث يتاح استخدام جميع أنواع الكمامات سواء كانت لالستخدام الواحد أو
قماشية او عالية الكفاءة .أما تغطية الوجه بمنديل أو طرحة فال يجوز .كما يجب االحتفاظ
بالكمامات (أثناء الحصة مثال) في علبة خاصة محكمة اإلغالق مخصصة لهذا الغرض.
على أن يحتفظ كل طالب  /طالبة بكمامة احتياطية بحوزته.
· في حاالت استثنائية يجوز الحصول على كمامة لدى طبيبة المدرسة.
· أثناء تواجد الطالب في ممرات المدرسة وعلى ساللمها وجب عليهم ارتداء الكمامات
وأوقية الوجه .أما أثناء الفسحة فيجوز االكتفاء بواقي الوجه.
· ارتداء الكمامات واجب أيضًا أثناء التواجد في مبنى اإلدارة وداخل دورات المياه.
· أما في حصص التربية الرياضية فيسمح باالستغناء عن الكمامات مع الحفاظ على
المسافة اآلمنة ( 1,5م).
· تطبق في حجرات تغيير المالبس اجراءات احترازية صارمة يتم فرضها من قبل معلمي
التربية الرياضية.
· يشرف المعلمون على طقوس غسل األيدي والتطهير بعد كل فسحة وعند الدخول إلى
الفصل.

اجراءات تتعلق بالسلوك الصحي المسئول
· عدم التالمس ،عدم العناق ،عدم التصافح
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· الحفاظ على المسافة اآلمنة وقدرها  1.5م على األقل
· عدم لمس الوجه وخاصة األغشية المخاطية باليد ،أي عدم لمس الفم واألنف والعينين.
· التنظيف الجيد لليدين من خالل غسل اليدين بالصابون لمدة  02إلى  02ثانية على األقل،
مع حيازة زجاجة كحول رشاشة ()%02
· الغسيل الجيد لليدين بعد العطس أو الكحة أو تنظيف األنف
· التنظيف الجيد لليدين بعد استخدام المواصالت العامة ،أو لمس سور السلم أو مقبض
الباب أو مقابض أخرى وغيرها
· الغسيل الجيد لليدين قبل وبعد األكل ودخول دورة المياه
· مراعاة عدم لمس األدوات العامة بكامل اليد أو األصابع مثل مقابض األبواب أو أزرار
المصاعد ،ويفضل استخدام الكوع
· قواعد السلوك أثناء العطس أو الكحة السليمة تعتبر أهم اإلجراءات االحترازية ،أي أن
العطس أو الكحة يتم تلقيه في ثنية الذراع ،مع االحتفاظ بمسافة آمنة تجاه األفراد
المحيطين ،واألفضل هو االستدارة بعيدًا عن الحاضرين.
متى يبقى الطالب أو الطالبة بالمنزل؟
على كل طالب  /طالبة التأكد من حالته الصحية قبل بداية اليوم الدراسي باستبعاد اآلتي:
· هل يعاني الطالب  /الطالبة من ارتفاع في درجة حرارة الجسم أعلى من  00.5درجة
مئوية؟
· هل يعاني الطالب من نوبة كحة استغرقت أكثر من ساعة أو ثالث نوبات كحة في ال02
ساعة السابقة؟
· هل يعاني الطالب  /الطالبة من شعور بالتعب أو اإلرهاق بشكل غير عادي؟
· هل يعاني الطالب  /الطالبة من فقد لحاسة الشم أو االستطعام؟
· هل يعاني الطالب  /الطالبة من بحة غير مبررة في صوته؟
· هل يعاني الطالب  /الطالبة في آالم أو ضيق في الصدر؟
· هل يعاني الطالب  /الطالبة من مغص أو إسهال؟
· هل يعاني الطالب  /الطالبة من عدم تركيز أو هذيان؟
إذا كان طفلكم يعاني من مرض مزمن فبرجاء التواصل مع طبيبة المدرسة ،كما نرجوكم إخطارها حال
وجود فرد من األسرة يعتبر أكثر عرضة لإلصابة باألمراض المعدية.
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يجوز لولي األمر تقديم طلب إعفاء من التعلم الحضوري ،وذلك بعد إرفاق شهادة طبية في إطار اللوائح
السارية في حينه ،ويتبع ذلك اجتماع إلزامي مع رائد الفصل وولي األمر (الوالدين) والطالب  /الطالبة
لبحث حلول فردية تتمركز على التعلم اإللكتروني عن بعد.
إجراءات تتعلق بخدمة النقل
يرتدي كل من السائقين ومشرفات األتوبيس والركاب الكمامات وأوقية الوجه ،حيث أن المسافة اآلمنة ال
يمكن تحقيقها .إن استخدام األتوبيس يتم على مسئولية الراكب الشخصية واعيًا  -وولي أمره  -بما يحمله
التواجد في الحافلة من مخاطر .وفي هذا اإلطار سيتم تحرير اتفاقات كتابية مع جميع المستفيدين من
الخدمة ،حيث ال تتحمل المدرسة أية مسئولية فيما يتعلق بخطر العدوى.
هذا وتطبق اإلجراءات اآلتية قبل الصعود إلى الحافلة:
· قياس درجة حرارة الجسم خارج األتوبيس (مقياس حرارة الجبهة) ،فإذا زادت درجة
الحرارة عن  00.5درجة مئوية ال يصرح للشخص بالركوب ويدون اسمه.
· يتم تنظيف اليدين باستخدام المطهر.

مسار اليوم الدراسي لطالب المدرسة "كورفيد"
كيف يدخل الطالب "كورفيد" إلى المدرسة؟
الوصول باستخدام األتوبيس:
يقف "كورفيد" عند المكان المتفق عليه مرتديًا الكمامة وواقي الوجه منتظرًا األتوبيس المدرسي ،وقبل
الصعود إلى الحافلة يتم قياس درجة الحرارة ،وفي األتوبيس يجلس منفردًا على المقعد بقدر المستطاع،
على أن تظل النوافذ مفتوحة في كل وقت.
عند مغادرة الحافلة يراعى الحفاظ على المسافات اآلمنة ،وتتولي مشرفة األتوبيس فرض وتطبيق هذه
القواعد .في منطقة جراجات المدرسة والمداخل والساللم والممرات يتولى المعلمون اإلشراف ويقع على
عاتقهم ضبط عملية الدخول إلى الفصول( .يتم مضاعفة أعداد المشرفين!) وفي الطريق من الجراج إلى
الفصول يجوز خلع الكمامة ،في حين يستمر الطالب في ارتداء واقي الوجه ،فيما عدا داخل أبراج الساللم
حيث يجب ارتداء الكمامة إضافة إلى واقي الوجه .عند دخول الفصل يتم تطهير األيدي أو غسلها.
الوصول بأتوبيسات ألفريد:
يوصى بتنفيذ إجراءات احترازية يتم إبالغها للقائمين على الخدمة من قبل مجلس اآلباء  /أولياء األمور.
· تصل األتوبيسات حتى موعد أقصاه السابعة صباحًا.
· يلتزم جميع الراكبين بإرتداء الكمامات وأوقية الوجه.
عند بوابة المدرسة يقوم أفراد األمن والمعلمون بتطبيق اإلجراءات اآلتية:
· التأكد من وجود الكمامات وأوقية الوجه
· قياس درجة حرارة الجسم
· تطهير اليدين
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· تنفيذ قواعد المسافة اآلمنة
في الطريق من البوابة إلى الفصل يجوز خلع الكمامة ،مع االحتفاظ بواقي الوجه حتى باب الفصل ،فيما
عدا داخل أبراج الساللم حيث يجب ارتداء الكمامة إضافة إلى واقي الوجه.
الوصول بالسيارة الخاصة:
يلتزم الطالب بالوصول إلى المدرسة قبل السابعة صباحًا ،وعند بوابة المدرسة يقوم أفراد األمن
والمعلمون بتطبيق اإلجراءات اآلتية:
· التأكد من وجود الكمامات وأوقية الوجه
· قياس درجة حرارة الجسم
· تطهير اليدين
· تنفيذ قواعد المسافة اآلمنة
في الطريق من البوابة إلى الفصل يجوز خلع الكمامة ،مع االحتفاظ بواقي الوجه حتى باب الفصل ،فيما
عدا داخل أبراج الساللم حيث يجب ارتداء الكمامة إضافة إلى واقي الوجه.
في الفصل  /قاعة الدرس:
يجلس "كورفيد" وامامه طاولة فردية بدون كمامة أو واقي للوجه ،مادامت الحصة تشمل طالب الفصل
الواحد ،في حين يرتدي المعلم  /المعلمة واقي الوجه ،عل ًما بأن المعلم له الحق بإلزام الطالب بارتداء
الكمامة /واقي الوجه.
أما في إطار المجموعات التعليمية الصغيرة فيلتزم كورفيد بارتداء الكمامة ،كما عليه ارتدائها إذا غادر
مكانه متجهًا إلى دورة المياه أو قاعات أخرى مثل مبنى اإلدارة وغرف تغيير المالبس وقاعة التصوير
)..
ينظم المعلم عملية التهوية الجيدة لمدة خمس دقائق كل  22دقيقة.
بعد انتهاء فترة الدرس يرتدي واقي الوجه للتوجه إلى فناء المدرسة ،فيما عدا داخل أبراج الساللم حيث
يجب ارتداء الكمامة إضافة إلى واقي الوجه.
دورات المياه:
عند زيارة دورات المياه يلتزم الطالب بارتداء الكمامة ،حيث تسمح له المشرفة (مشرفة أتوبيس أو عاملة
نظافة) بالدخول إذا كانت هناك كابينة شاغرة ،عل ًما بأن الباب الرئيس لدورة المياه يظل مفتوحًا طوال
الوقت.
السلوك على الدرج وفي الممرات:
في الممرات وعلى الدرج يلتزم كورفيد بارتداء الكمامة وواقي الوجه ،في حين يمكنه االكتفاء بالواقي في
فناء المدرسة .وعند نزول الدرج يراعي ترك درجة من درجات السلم بينه وبين زميله ،كما عليه مراعاة
العالمات واألسهم الملصقة على األرض.
في فناء المدرسة:
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ال يجوز لكورفيد خلع واقي الوجه في فناء المدرسة ،كما عليه البقاء في النطاق المحدد له ،ويراعى
إحضار المأكوالت من المنزل ،ألن كافيتيريا المدرسة ستظل مغلقة .والمسافة بينه وبين زمالئه يجب أن
تشكل بعدًا كافيًا ال يسمح بالتالمس إذا مد كل منهم ذراعه .ولدى أطفال اإلبتدائي تقاس المسافة اآلمنة بمد
األذرع دون تالمس بل ويسمح الفراغ بين ذراعي الطالبين بتمرير كرة قدم.
غرف تغيير المالبس:
إرتداء الكمامة إلزامي في غرف تغيير المالبس ،ويقع على عاتق المدرس تحفيز الطالب على سرعة
تغيير مالبسهم ومغادرة الغرفة.
زيارة المكاتب:
ال يسمح للطالب بالدخول إلى مكاتب اإلدارة ،هذا ويرتدي الطالب الكمامات في الممرات وداخل
المباني ،على أن يتم التعامل مع الطالب في مبنى اإلدارة من فوق منضدة يغلق بها مدخل المكتب .كما
يرتدي موظف اإلدارة كمامة أثناء التعامل مع الطالب  /الجمهور.
حالة كورونا بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة
التعامل مع حاالت كوفيد  19والمخالطين وحاالت االشتباه (يعنى بهذا البند الطالب في المقام األول،
وأيضا كل األفراد في المدرسة).
َ
لدينا اإلحتماالت اآلتية:
 .1حالة مثبتة من خالل اختبار معملي
 .2مخالط لحالة مثبتة معمليًا
 .3حالة اشتباه – ذات أعراض كوفيد  19واضحة قد تكون لها أسباب أخرى
تطبق القواعد التالية:
· يتم عزل المريض وجميع المخالطين للحاالت المذكورة.
· يجب اإلبالغ عن جميع حاالت كوفيد  19وحاالت االشتباه لدى طبيبة المدرسة فور
اكتشافها.
· قبل دخول المدرسة بل وفي نطاق المنزل يجب التأكد من خلو الطالب من أي عرض من
أعراض كوفيد  .19وإذا ظهر عرض من األعراض وجب استشارة طبيب فورًا وعدم
الذهاب إلى المدرسة.
· الطالب الذين ثبت إصابتهم بكوفيد  19ال يحق لهم حضور الحصص بالمدرسة وال تأدية
االمتحانات حضوريًا ،عل ًما بأن نفس الشروط تنطبق على حاالت االشتباه.
· إذا ظهرت – خالل اليوم الدراسي – على طالب أو طالبة أعراض توحي بإصابة كورونا
يتم عرض الطالب على طبيبة المدرسة فورًا وعزله في غرفة منفصلة ،مع تسجيل الحالة
(التاريخ ،الحصة ،المخالطين من طالب ومعلمين) ،استعدادًا للعزل المخالطين حال ثبوت
تشخيص لدى الطالب المريض .يقع على عاتق طبيبة المدرسة رصد حاالت االشتباه.
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· لمتابعة سالسل المخالطين يتم تحديد إذا الطالب المريض من ركاب األتوبيس وإذا كان
لديه أخوة في صفوف أخرى .د .جيالن تقوم بالتوثيق من خالل استمارة مجهزة التخاذ
القرار المناسب.
· في حاالت كوفيد المثبتة وحاالت االشتباه يجب إخطار جميع المخالطين بالحالة.
· الرجوع إلى المدرسة :الحاالت المرضية والمخالطون وحاالت االشتباه ال يحق لهم
العودة إلى المدرسة بعد المرض إال بعد الخضوع لفحص من قبل الطبيب للتأكد من أن
الذهاب إلى المدرسة أصبح آمنًا ،وطبقًا للوائح المصرية المعلنة  12أيام بعد بداية
األعراض أو  00ساعة بعد إختفاء األعراض.
كإجراء بديل يجوز العودة للمدرسة بعد التحليل والحصول على مسحتين سلبيتين
متتاليتين .أما المخالطون ممن لم تظهر عليهم أية أعراض ال يحق لهم العودة للمدرسة
قبل مرور أسبوع على مخالطتهم للمريض.
· تقدم طبيبة المدرسة المشورة والنصح فيما يتعلق بالمعامل التي تقدم خدمة تحليل كورونا،
وإن كانت المدرسة ليس لديها سند قانوني لفرض إجراء التحليل على طالبها أو العاملين
بها.
· جاري دراسة استجالب االختبارات السريعة لفيروس كورونا في عيادة المدرسة.
· لكسر سلسلة العدوى في حاالت كوفيد  19يجوز إلدارة المدرسة اتخاذ قرار إغالق فصل
أو أكثر ،أو صف دراسي أو عدة صفوف أو إذا لزم األمر المدرسة بأكملها ألجل ما
يحدده القانون المصري .وفي هذه الحالة تستمر العملية التعليمية من خالل التعليم
اإللكتروني (التعليم بشكل خاص).
· إذا مرض قريب من الدرجة األولى ألحد من الطالب أو العاملين بالمدرسة يسري عليه
القواعد المطبقة على المخالطين.
برجء اإلطالع على "إقرار التوعية" أسفله!

