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 مقدمة. 1

 
 

 

من قانون الحماية من العدوى،  33من المادة  36جميع المدارس خطة للنظافة المدرسية وفقاً للمادة  تتوفر

 التي ينظم فيها 
قانون الحماية من العدوى أهم األركان من أجل المساهمة في صحة التالميذ وجميع العاملين في المدرسة 

 من خالل بيئة صحية.
 

حاليا . 2020مارس  ذلجائحة منالخطة العامة خالل اه بمثابة تكملة لهذ يه„كورونا "خطة النظافة الحالية 

 احترام خطةيخص  للتالميذ بماالوقت قدوة في نفس  والمعلمات همالمدارس وكذلك المعلمين يعتبر مدراء 
 التالميذ .ايضا المسؤولين على احترام هذه الخطة من طرف و النظافة 

 
العاملين في المدارس والسلطات المدرسية وجميع التالميذ وجميع األشخاص اآلخرين من جميع  كما يُطلب

أن يوليوا اهتماماً دقيقاً لتعليمات النظافة الصحية الصادرة عن السلطات  الذين يعملون بانتظام في المدارس
 الصحية أو معهد روبرت كوخ.

 
 .ولياء التالميذين والتالميذ واويجب تدريس تدابير النظافة الصحية بطريقة مناسبة للموظف

 

 والمراهقين النظافة الشخصية لألطفال .2

 
السلوك الصحي وتعلم نظافة اليدين الصحيحة من أجل تعزيز  أهميةينبغي إطالع األطفال والمراهقين على 

 الطعام،قبل تناول  التلوث،في حالة  المدرسة،صحتهم وتعليمهم. يجب تنظيف اليدين بعد اللعب في ساحة 

 بعد استخدام المرحاض وبعد االتصال بالحيوانات وإذا لزم األمر.

 
قطرات. القابل للنقل من شخص إلى آخر. طريق انتقال العدوى الرئيسي هو عدوى  كورونا الجديدفيروس 

يمكن  ذلك،ويتم ذلك بشكل رئيسي مباشرة عن طريق األغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. باإلضافة إلى 

كذلك  وأالغشاء المخاطي الفموي أو األنفي  إذا المستقال العدوى بشكل غير مباشر عبر اليدين أيًضا انت

 العينين.

 التدابير الرئيسية للنظافة الشخصية

 

 في حالة وجود عالمات المرض )مثل الحمى والسعال الجاف ومشاكل في التنفس في البيتالبقاء  يجب .1

 لحلق وآالم األطراف(.وفقدان حاسة الذوق / الرائحة والتهاب ا
 .متر على األقل 1.50الحفاظ على مسافة  .2
 الفم والعينين واألنف.يعني  المخاطية،وخاصة األغشية  باليدين،ال تلمس الوجه  .3
 .عناقهم او مصافحتهماالستغناء على لمس اآلخرين   .4
 

 

 



  )على سبيل المثال بعد تنظيف األنف أو السعال أو العطس؛ بعد استخدام وسائل نظافة اليدين الشاملة   .5
 وبعد تناول الطعام؛ بعد المرحاض أو بعد دخول الفصول الدراسية( قبل  النقل العام؛

ثانية. درجة حرارة الماء ليس لها أي تأثير على الحد من  30-20بالصابون لمدة أ( غسل اليدين 

مدة غسل اليدين ودرجة االحتكاك عند الصابون اليدين الكائنات الحية الدقيقة. أكثر أهمية بكثير هي 
 أو ( (/ktionsschutz.de/haendewaschenhttps://www.infe )انظر أيضا

 
يجب وضع  الغرض،غير ممكن. لهذا  همامفيد إذا كان غسل نيديتعقيم ال اليدين: عقيمت ب(

ثانية حتى التجفيف الكامل. يجب  30كمية كافية في اليد الجافة وتدليكها في اليدين لمدة المعقم ب

-www.aktion)انظر أيًضا  من المعلومات اليدين. للمزيدص على تبليل لحرا
sauberehaende.de.).) 

 

اليد الكاملة أو األصابع، بمثل مقابض األبواب  في متناول الجميع،التي  ألشياءا عدم لمسحاول  •
 إذا لزم األمر استخدم المرفقين.

السعال والعطس في منحنى الذراع هي من بين أهم التدابير الوقائية! السعال والعطس التسمية:  •
 السعال أو العطس، والحفاظ على أكبر قدر ممكن من المسافة من الناس اآلخرين.عند 

(. ويمكن استخدام هذا العتراض قطرات التي يمكن إخراجها، الكمامة)ارتداء حماية الفم واألنف  •
على سبيل المثال عند التحدث، السعال أو العطس. وبالتالي يمكن الحد من خطر إصابة شخص 

(. وينبغي ارتداء هذه األقنعة على اآلخرال أو العطس أو التحدث )حماية آخر عن طريق السع
. الضرورية المسافة هذا ال يعني التخلي علىوأثناء النقل المدرسي.  االستراحةاألقل خالل فترات 

. الضرورية مضمونزم إذا كان الحفاظ عل المسافة ال الدراسية غيرفي الفصول ارتداء الكمامة 
النظافة الصحية الحالية، وال سيما التوصيات الحالية  بإرشاداتمواصلة التقيد  خصوصا ويجب

 .ةالصحي توعيةلمعهد روبرت كوخ والمركز االتحادي لل
 

 مالحظات حول كيفية استخدام األقنعة المؤقتة:
 

 الطبية: للمنتجات واألجهزةيجب مراعاة المعلومات التالية من المكتب االتحادي 
 
رغم وضع  األشخاص اآلخرين متراً عن 1،50ينبغي مالحظة مسافة األمان التي ال تقل عن مسافة ✓

 .الكمامة
 
 يجب غسل اليدين تماًما بالصابون قبل تطبيق القناع. ✓
 
. يجب وضع القناع بشكل صحيح على الفم هعند وضع الداخل غير ملوث منالقناع  تأكد من أن ✓

 الجانبين. منالهواء  دخول لتقليلممكن  وبإحكامواألنف والخدين 
 
 الطبيعي.لتنفس لسمح بالهواء الكافي ت ت الكمامةاالستخدام األول ما إذا كانيختبر قبل يجب أن  ✓
 
 مبلل على الفور واستبداله إذا لزم األمر.اليجب إزالة قناع  ✓
 
ال  يدين،ال. من أجل منع تلوث ملوثداخل القناع المستخدم  وأيضاخارج من المحتمل أن يكون  ✓

 .اإلمكان ينبغي لمسها قدر
 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/


 
 القناع. نزع يجب غسل اليدين تماًما بما يتوافق مع قواعد النظافة العامة بعد    ✓

 
  ممكن وفقا لقواعد النظافة. يحدث  االستراحة،( الحافلة،في االستخدام المتعدد في يوم واحد )    ✓

القناع بحيث يتم تجنب تلوث داخل  مغلقة،في حاويات  وليسالجاف  في الهواء قتً ؤالمالتخزين 
 .المساحات الجانبية بواسطة الكمامةث يتلو أو

 
يجب أن يبقى القناع محكًما في كيس أو ما شابه ذلك بعد االستخدام النهائي أو غسله على الفور.     ✓

 الكمامة.عفن ت وينبغي أن يتم التخزين فقط ألقصر وقت ممكن، من أجل تجنب
 

مراعاة جميع  هذا بجانبثم تجفيفها تماًما.  درجة 60تحث يجب غسل األقنعة يوميًا على األقل     ✓

 .للكمامة تعليمات الشركة المصنعة
 

 

   الممراتغرف الجلوس ووفي الفصول الدراسية  النظافة .3
 

خالل متر  1.50، يجب أيضا الحفاظ على مسافة ال تقل عن اتلتجنب انتقال العدوى عن طريق القطر

في الفصول الدراسية وفقا لذلك، وبالتالي فإن عدد  الطاوالتوهذا يعني أنه يتعين فصل . ةسالمدرالوجود ب
تلميذا حسب  12األقصى  سيكون العدد عادة.  التالميذ الذين يتم قبولهم في كل فصل أقل بكثير مما هو عليه

 غير ممكن.الدراسي بشكل جماعي في هذه الحالة العمل إن مسافة الغرفة. 
يجب تنفيذ التهوية الداخلي.  الهواء تغييرساهم في ألنها ت خاص،التهوية العادية والصحيحة مهمة بشكل 

التهوية من خالل النوافذ المفتوحة بالكامل لعدة  استراحة، عبرعدة مرات في اليوم، على األقل خالل كل 
ل الهواء. يجب فتح يتبد ال تسهلغير فعالة إلى حد كبير، ألنها  النوافذتميل التهوية عن طريق  دقائق. 

. إذا تعذر فتح النوافذ في الغرفة بشكل بالسالمة ألسباب تتعلق النوافذ المغلقة للتهوية تحت إشراف معلم
ما لم يكن هناك نظام تكييف هواء فعال )نظام  للتدريس،ليست مناسبة  اهإنف ،البناءمعطيات دائم بسبب 

 وية(.الته
 
 

 المراحيضفي  لنظافةا . 4

 
 

جميع غرف المرحاض  لالستعمال الواحد فييجب توفير موزعات الصابون السائلة الكافية والمناشف 
 .المستعملةحاويات مناسبة للمناشف وورق التواليت ايضا توفير يجب  وتجديدها بانتظام.

يجب تنظيف مقاعد المرحاض والتجهيزات والمصارف واألرضيات يوميًا. في حالة التلوث بالبراز أو 
 بعد. خاللتعقيمها من  والتخلص إزالة التلوث بقطعة قماش يمكن المساحة بيلزم تطهير  القيء،الدم أو 

 يجب ارتداء قفازات مطاطية العمل. ذلك
 

 

 

 

 



 

 ةستراحاالالحماية من العدوى أثناء فترات  .5
 

لتجنب  االستراحةغيير اوقات ت، يجب ضمان الحفاظ على المسافة. يمكن أن االستراحةحتى أثناء فترات 

. ويجب تكييف التزامات اإلشراف فيما يتعلق بحاالت في المراحيض في نفس الوقت بكثرة التالميذد تواج

المدرسة(. في  الفارغةوالزوايا االستراحة المتغيرة )النوافذ المفتوحة، والمشاجرات الجسدية بين التالميذ، 

   .والغرف األخرى في المدرسة ينكما ينطبق الحفاظ على المسافة في غرفة المعلم

 

 

 النظافة في القاعات الرياضية   .6
 

 .الحالي ألسباب تتعلق بالوقاية من العدوى في الوقت البدنية مادة التربيةلغيت أ 

 

  الحادة بمرض كوفيد اإلصابة خطر زيادةمن الذين يعانون  األشخاص    . 7

 
 طوعي في التدريس في تعاًما أو أكثر على أساس  60يمكن استخدام المعلمين الذين تبلغ أعمارهم 

 19 كوفيدإن خطر اإلصابة بمرض  الناس،المدرسة. بالنسبة لمجموعات معينة من  الفصول الدراسية في

انظر المالحظات من معهد روبرت كوخ ) اآلخرينمن أعلى بالنسبة لمجموعات معينة من الناس الحاد 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html .)

 : وتشمل هذه، على وجه الخصوص، األشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة موجودة من قبل مثل
 
 

 )مثل أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم( واألوعيةأمراض الجهاز القلبي  •
 األمراض المزمنة في الرئتين )مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن( أو الكبد •
 مرض السكري •
 السرطان •
ضعف الجهاز المناعي )على سبيل المثال بسبب مرض مرتبط بنقص المناعة أو عن طريق  •

 االستخدام المنتظم لألدوية التي يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعي وتقلله

 
سنة والذين يعانون من أحد األمراض المذكورة أعاله المعززة  60يحتاج المدرسون الذين تقل أعمارهم عن 

إلى شهادة من طبيب مسجل؛  وبالتالي ال يمكن استخدامهم في التدريس في الفصول الدراسية، للمخاطر

 يجب تقديم هذه الشهادة إلى إدارة المدرسة.

هو الذي  البيتوينطبق الشيء نفسه إذا لم يكن المعلم نفسه بل أحد أفراد األسرة الذي يعيش في نفس 

 يعاني من مثل هذا المرض.

 

 

 



. 

 
 

حرصاً  . ومع ذلك، إذا وجدت المعلمات الحواملال يرتبط الحمل بزيادة الخطر وفقًا للقائمة المذكورة أعاله
فال  في الفصول الدراسية العملأنفسهن غير قادرات على  على صحتهن أو صحة الطفل الذي لم يولد بعد

 1أن يصروا على ذلك. المدارسلمديري  ينبغي
يمنع هؤالء األشخاص من استخدامهم  اسبب ليستدها دون وجود مرض معزز للمخاطر واإلعاقة الشديدة وح

 كمدرسين في التدريس في الفصول الدراسية.
بالبقاء في المنزل. وينطبق  مسبقًاالمذكورة األمراض  يُنصح الطالب الذين يعانون من واحد أو أكثر من

خطر اإلصابة ل متعرضونأشخاص )اآلباء واألشقاء( يعيشون في نفس البيت مع  اوكانالشيء نفسه إذا 

بمسار خطير للمرض. وفي هذه الحالة، يجوز للوالدين تقديم طلب غير رسمي للحصول على إجازة من 

 الدراسة.

 
 داخل المدرسة الطريقدليل  .8

 

يجب الحرص على عدم وصول جميع التالميذ إلى الفصول الدراسية وساحات المدارس في نفس الوقت. 

إلى وضع مفهوم لتوجيه المسار يتكيف مع الظروف المكانية المحددة. وفيما يتعلق  والمدارس مدعوة

 المسافة علىتحديد  إشاراتو عن طريق عالمات على سبيل المثال يمكن القيام بذلكف مكانيالتحديد الب

 األرض أو الجدران.

 

 

 واالجتماعات لندوات ا   .9
 

ما هو ضروري. ويجب الحرص على ضمان االمتثال للحد األدنى للمسافة.  علىندوات اليجب أن تقتصر 

 .الفيديو عبرالهاتفية او  الندوات اإلطارفي هذا  يفضل

 

 

 االلتزام باإلبالغ   .10
 

من قانون الحماية من العدوى، يجب إبالغ  36و 8وفقاً للمادتين كورونا فيروس اإلبالغ عن  باعا لقانونات

 المدارس. بالفيروس فيمرض ما وحدوث حاالت من اإلصابة هذا عن االشتباه في اإلصابة ب مكتب الصحة

 

 

                                                           
( التابعة لمديرية 2 -كوف  -بشأن حماية األمومة انظر أيضا مالحظات بشأن توظيف الحوامل فيما يتعلق بعدوى الفيروس التاجي )سارس  1

 2020الهيكل والترخيص في الشمال، آذار/مارس 
 


