
م 2020/ 9/ 29التاريخ:   

 

 اليوم الدراسي   خالل   19- كوفيد إجراء التعامل مع حالة مشتبه بها  بمرض 

 

 الشخص املنفذ  اإلجراء  

درجة مئوية ، القيء و اإلسهال ، ضيق   37,7عند ظهور أعراض مثل: السعال المتكرر ، الحرارة أكثر من  1

   يتم إبالغ الممرضة مباشرة .   التنفس على أحد الطالب/ات أو الموظفين/ات 
 

 المشرفة.  –المراقبة  –المعلمة 

 الممرضة   يتم فحص الطالب/ة أو الموظف /ة للتأكد من األعراض .  2

 ينقل الطالب/ة أو الموظف/ة إلى غرفة الصحة أو غرف العزل المحددة لكل مجمع:  3
 قسم رياض أطفال ) الغرفة المشمسة (  .1
 ( 101المبنى الفرعي ) .2

 مجمع أول / ثاني بنين ) غرفة المعلمات الخارجية بجانب ملعب كرة السلة .  .3
 مجمع ثالث/ خامس) غرفة المعلمات مقابل بجانب المصلى (.  .4
 ) C153مجمع المتوسط و الثانوي )  .5

 

 
 الممرضة  

المشرف   إبالغ  طالب/ة ، بالنسبة للموظف   يتم به يتم التواصل مع ولي األمر في حال كان الشخص المشتبه   3
 يعود للمنزل. و  أو المدير المباشر 

المشرفة   – المراقبة  - الممرضة 
 الموجودة في المناوبة 

أو أي مكان آخر تواجد به    عند وجود الحالة المشتبه بها في غرف العزل يمنع دخول أي شخص آخر إليها   4
عند عودة الحالة المشتبه بها إلى المنزل يتم تعقيم األسطح و طلب تنظيف عميق و تعقيم     ،  19-المشتبه بـ كوفيد 

 للغرفة من قبل قسم الخدمات. 
 

 المراقبة



م 2020/ 9/ 29التاريخ:   

 الطالب/ة . 19-روس كوفيد ايتحليل خاص بف الفحوصات الالزمة و التي يتضمنها  زيارة الطبيب وعمل  5
 الموظف/ة 

 الممرضة   متابعة نتائج الفحوصات مع الشخص المعني )الموظف/ة( أو األهل إذا كان/ت المصاب/ة طالب/ة.   6

اذا كانت نتيجة الفحص إيجابية) تؤكد اإلصابة(، يتم تحديد المخالطين و يمتنعوا عن الحضور للمدارس حسب   7
الحاالت المشتبه بها أو المؤكد إصابتها  و حسب دليل التعامل مع   إرشادات وزارة الصحة ، الطب الوقائي

 في أماكن العمل.  19-بمرض كوفيد 

 المديرة - المشرفة –الممرضة 

فحص كورونا   ، انتهاء فترة الحجر ويعود الطالب/ة و الموظف/ة إلى المدارس بعد اختفاء جميع األعراض  8
 نتيجته سلبي.  

 

 الممرضة

 


