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بيت شباب ،في 2021/10/10

الى اﻷهل الكرام والهيئتين التعليمية واﻻدارية المحترمين
الموضوع:
 .1اﻻجراءات الجديدة المتعلقة باﻻصابات بفيروس كورونا
 .2تعليمات حول الصفوف المتواجد فيها إصابات بفيروس كورونا
تحية وبعد،
على مثال المدارس اﻷخرى التي شهدت إصابات في صفوفها وبعد التشاور مع وزارتي الصحة والتربية ،نرسل اليكم اﻹجراءات
الجديدة التي سيتم تطبيقها ابتداء من يوم غد اﻻثنين  11تشرين اﻷول : 2021
 .1اﻻجراءات الجديدة المتعلقة باﻻصابات بفيروس كورونا:
عند إصابة أي تلميذ بفيروس كورونا في المدرسة أو في اﻷوتوكار أو في وسائل التنقل الخاصة:
 حجر التلميذ وإخوته لمدة  14يوم . حجر التﻼمذة الجالسين بقربه في الصف أو في اﻻوتوكار أو في السيارة ) على يمينه أو على شماله ،من اﻷمام ومنالخلف( مع إخوتهم لمدة  5أيام .
 إجراء فحص ال PCRفي اليوم الخامس للتﻼمذة الجالسين بالقرب من التلميذ. إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية  :يعود التلميذ مع إخوته الى المدرسة في اليوم السادس. -إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية  :يُحجر التلميذ مع إخوته  14يوما  ،ويعود مع نتيجة سلبية لفحص ال.PCR

إنطﻼقا ً من هذا المبدأ ،يعتبر التلقيح الوسيلة الوحيدة للحد من العدوى .لذا نطلب من أولياء التﻼمذة  ،التي تتراوح أعمارهم ما بين
ال 12وال 18سنة وما فوق  ،تسجيل أوﻻدهم  ،في أقرب وقت ممكن  ،على منصة وزارة الصحة  COVAXﻷخذ اللقاح.
كما ويطلب من اﻷهل التقيد بجدّية في اﻷمور التالية:
-

عدم اللجوء الى إعطاء أوﻻدهم أي خافض حرارة قبل توجهه الى المدرسة.
ضرورة وضع الكمامة لجميع التﻼمذة عند خروجهم من المنزل وتزويدهم بكمامة إضافية ومعقم لليدين وأوراق محارم.

 .2تعليمات حول الصفوف المتواجد فيها أصابات بفيروس كورونا:
نعلمكم عن عدد اﻻصابات بفيروس كورونا والتي تم تأكيدها خﻼل اﻷيام الثﻼثة اﻷخيرة بعد إجراء فحص ال: PCR
 في الصف السابع اﻷساسي ) : (5èmeإصابة واحدة في الصف التاسع اﻷساسي ) : (3èmeإصابة واحدة في الصف اﻻول الثانوي ) : (S1Gإصابتان في الصف الثاني الثانوي ) : (S2Sإصابة واحدة -في الصف الثالث الثانوي ) : (S3Vإصابة واحدة

مﻼحظة:
يُطلب من أولياء التﻼمذة المصابين بالفيروس وإخوتهم والقريبين منهم وإخوتهم  ،عدم إرسال أوﻻدهم الى المدرسة ابتداء من
يوم غد اﻻثنين  11تشرين اﻷول على ان يعودوا صباح يوم اﻻربعاء  13تشرين اﻻول مع نتيجة سلبية لفحص  PCRوفقا ً
لﻺجراءات المشار اليها أعﻼه.
كما ونرجو من أولياء التﻼمذة في كل المراحل التقيد في تطبيق البروتوكول الصحي للمدرسة واتباع اﻻجراءات الجديدة عند ظهور
عوارض ل لفيروس على أوﻻدهم وعدم التساهل معهم في ارتداء الكمامة خارج المدرسة ) في المتاجر الكبيرة والنوادي الرياضية
والمﻼهي وغيرها  ( ...تف اديا ً ﻻنتشار هذا الوباء في المدرسة مما يهدّد العام الدراسي "الحضوري" ،خاصة وأن "التعلم عن بعد"
بات مستحيﻼ مع عدم توفر الكهرباء وبالتالي عدم توفر اﻻنترنت ...
نشير الى أنه على التﻼمذة المصابين بفيروس كورونا  ،أن يقوموا بواجباتهم المدرسية ،خﻼل فترة الحجر ،المرسلة اليهم عبر
المفكرة الرقمية.

نطمئن الجميع بأن تعقيم الصفوف وكل اﻻماكن التي يتواجد فيها التﻼمذة يتم كل يوم بعد خروج التﻼمذة من المدرسة.

نأمل من اﻻهل تحمل مسؤوليتهم بجدّية وإعﻼم المدرسة فور التأكد من إصابة أوﻻدهم بالفيروس والتقيد باﻹجراءات المذكورة أعﻼه.

شكرا ً لتعاونكم
اﻻدارة

