
1 
 

 
D h a h r a n  A h l i y y a  S c h o o l s 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

الصحة و السالمة في مدارس دليل 

    الظهران األهلية 

 لعودة الطالب و الطالبات 

 م   2021/2022
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

   الفهرس 

 

  

 املحتوى 

 

 

 رقم الصفحة

 3 املقدمة  1

 4 التعلم عن بعد.تجدون أدناه املرتكزات األساسية لخطة العودة للمدارس و  2

 COVID19. 4املبادئ األساسية للتفاعل الصحي بين األفراد في املدارس بعد جائحة  3

 5 التوجيهات الصحية لألهالي عند العودة إلى املدارس.  4

 6 (.COVID-19إجراءات العزل املتبعة في حال االشتباه باإلصابة بفايروس الكورونا ) 5

 األمراض األخرى.إجراءات التعامل مع   6

 

10 

 األدوية . 7

 

11 

 املمارسات الصحية اليومية:  8

 غسل اليدين  .1

 آداب الجهاز التنفس ي  .2

 الكمامة   .3

 

12 

 التباعد االجتماعي.  9

 

16 

 17 تقييد املشاركة.  10

 17 التنظيف و التعقيم .  11

 19 اإلجراءات الخاصة بالحضور واالنصراف .  12

 25 املتبعة للطالب/ات اللذين يأتوا بالحافالت سواء القطيف أو أرامكو. اإلجراءات  13

 26 . لجنة األمن و السالمة  14

 27 املراجع .  



3 
 

 

 مقدمة 
 

نؤمن في مدارس الظهران األهلية أن الصحة والسالمة  الجسدية و النفسية ألعضاء مجتمعنا  

لعملية التعليم و التعلم بشكل عام وأثناء انتشار  املدرس ي هي الركيزة األساسية لحياة اإلنسان و  

 د في العالم.ستجداألوبئة بشكل خاص، كما يحدث حاليا من انتشار فيروس كورونا امل

من أجل ذلك  فإن الحفاظ على صحة و سالمة جميع أعضاء املجتمع املدرس ي من طالب و أهالي  

 و معلمين  هي من أولويات مدارسنا.

و   الصحة  لجنة  و عملت  الطالب  عودة  حال  في  للسالمة  متكاملة  خطة  إعداد  على  السالمة 

الطالبات للتعلم حضوريا بشكل مؤقت أو دائم، و سيتناول هذا الدليل اإلجراءات و التوقعات  

 و املمارسات الصحية واالحترازية ألعضاء املجتمع املدرس ي. 
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 :  و التعلم عن بعد  لمدارسالعودة لاملرتكزات األساسية لخطة  

 

 : ضمان صحة وسالمة جميع أعضاء املجتمع املدرس ي  
ً
 أوال

 : تلبية 
ً
 للطالب والطالبات واملوظفين   واالجتماعية العاطفية االحتياجاتثانيا

 : 
ُ
 .عملية التعليم والتعلم  استمرارثالثا

 

 :   COVID19جائحة األساسية للتفاعل الصحي بين األفراد في املدارس بعد  املبادئ

 

 .ةمكان من غير املوظفين أو الطلبشخاص اللذين يدخلون للمدارس قدر اإل تقليل عدد األ ▪

لبس  –غسل اليدين   –شخاص ة )ترك مسافة بين األي التزام جميع العاملين في املدارس بالقواعد الصح ▪

 . الكمامة ( 

 . أخذ درجة حرارة أي شخص يدخل املدرسة  ▪

 . ةمنع أي شخص من الدخول بدون كمام ▪

 للزحام و الطالبات   توزيع دخول الطالب ▪
ً
مرات  امل من خالل العبور عبر  و أيضا  على البوابات املختلفة تجنبا

 . ق التباعد االجتماعي يتحقل

 .تباعد االحترازي رشادات الصحية والعن خطة السير باإل ن املسؤولي  املدارس موظفي و  حارس التزام ال  ▪

و األجهزة   الكمبيوتر املحمول واحضار ال )الضروريات ( إها الطالب للمدرسة  حضر تقليل الحاجيات التي ي ▪

 .  للعمل عليها اللوحية

 . و معلنة  حة وشاملة ضمحددة و وا   و الطالبات  ستقبال للطالباوجود اجراءات  ▪

 .  و معلنة   وشاملة ه حضمحددة و وا و الطالبات   وجود اجراءات انصراف للطالب  ▪

   .ه حين وصول ة/للطالبولى األمر  الستالمية إلكترونية آلوضع  ▪

 . منع دخول املربيات للمدارس وكذلك األمهات وقت الحضور أو االنصراف  ▪

 .هن بالعمل عن بعد الوضع الراتكييف سياسة املواظبة بما يناسب  ▪

جوالت تفقدية صباحية من قبل املمرضة على الصفوف ملالحظة أي عالمات أولية لألمراض و التأكد من أن   ▪

 الجميع ملتزم باإلرشادات الصحية من لبس كمامة و تحقيقا للتباعد االجتماعي . 

في املحافظة   تقديم الدعم للطالب و الطالبات في التثقيف و زيادة الوعي بتطبيق املمارسات الصحية و أهميتها ▪

 على الصحة و منع انتشار األمراض .
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 التوجيهات الصحية لألهالي عند العودة إلى املدارس 

 

 يشترط للدراسة الحضورية التالي: ▪

 سنة و أعلى:  12.الطالب و الطالبات بعمر 1

 أن يكون جميع الطالب و الطالبات قد تلقوا جرعتين من اللقاحات املعتمدة  -

 سنة : 12بعمر أقل من .للطالب 2

أن يكون جميع املخالطين لتلك الفئةفي املنزل ) الوالدين، اإلخوة ‘ العمالة املنزلية ....( من مكتملي التحصين   -

 بإحددى اللقاحات املعتمدة في اململكة العربية السعودية. 

تمرار و تعقيمها و التباعد  مع ضرورة تطبيق اإلجراءات االحترازية ) ارتداء الكطمامة  ، غسيل اليدين باس -

 االجتماعي ( وغيرها أثناء الدراسة الحضورية بغض النظر عن حالة تحصين الطالب و الطالبات. 

 لدخول املدارس حسب الفئات العمرية : يشترط  ▪

املكملين جرعتين من لقاح  أو الزوار سنة أو أكثر ) يسمح بدخول الطالب /ات و املوظفين/ات    12العمر -

 ( 19-كوفيد

سنة) سواء طالب أو طالبات أو مرافقين يشترط االلتزام بلبكس الكمامة ،ال تظهر عليه أي   12عمر أقل من  -

 أعراض تنفسية و يشرف البالغين على التزامهم باإلجراءات االحترازية(. 

 املرسلللطالب و الطالبات  تعبئة استمارة الحالة الصحية  ▪
 
من قبل املمرضة عبر البريد اإللكتروني لتحديث    ة

 وهذا إلزامي لجميع أهالي الطلبة املستمرين واملستجدين.   الصحية.  السجالت

 تدريب وزيادة وعي ابنك/ابنتك قبل العودة للمدرسة:  ▪

 ثانية وتعقيمها بالطريقة الصحيحة.  20بطريقة غسيل اليدين ألكثر من   -

 جيدا باستخدام املناديل. ام املدرس ي وتجفيفهتكرار غسيل اليدين أثناء الدوا -

استخدام املنديل أثناء العطاس أو السعال ومن ثم التخلص منه برميه في سلة املهمالت وغسل اليدين بعدها،   -

 اليدين. السعال بداخل الكوع وال ننس ى غسل  إذا لم يتوفر يتم العطاس أو

 م وبين أي شخص آخر(.م بينه 2زرع ثقافة التباعد االجتماعي )توفير مسافة  -

 

حضار الطالب املعقم الشخص ي  والكمام ) على أن يكون لديه على األقل كمامتين إضافيتين( وقارورة ماء  إ ▪

 حضارها(.إعند نسيان  م توفير معقمات و كمامات  للطالب/ة )سيت

 لبس مالبس مغسولة حديثا يوميا )ال يتم ارتداء نفس الثياب ليومين متتاليين(.   ▪

 قياس درجة حرارة ابنك/ابنتك قبل الذهاب للمدرسة .  ▪

مثل : الحرارة ،   التعهد بعدم ارسال ابنك / ابنتك إلى املدرسة في حال ظهور أي أعراض مرضية إلى املدرسة  ▪

 .فرازات من العين( إالسعال و العطاس، القيء و اإلسهال ، التهاب العيون ) احمرار العين و خروج  
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جراءات السالمة ومتابعة  إفي حال ظهور حرارة على ابنك / ابنتك في املنزل يجب إبالغ املمرضة في املدرسة التخاذ  ▪

 توجيهات الطب الوقائي. الطالب أو الطالبات املوجودين في نفس الصف حسب

-36.5أي طالبـ/ـة قبل الدخول للمدرسة إذا لوحظ ارتفاعها عن املعدل الطبيعي )سيتم قياس درجة حرارة  ▪

37.5 C (   مرضة املدرسة. مسيتم ارساله/ا للبيت فورا ويتم املتابعة مع 

 التعهد بعد إعطاء ابنك/ ابنتك أي نوع من األدوية التي قد تخفي أي عارض مرض ي.  ▪

عراض مشابهة ألعراض فايروس كورونا داخل املدرسة سيتم اتخاذ  أر على ابنتك/ابنك حرارة أو أي و في حال ظه ▪

 اإلجراءات التالية: 

فصل ابنك/ابنتك عن األشخاص املحيطين مباشرة وإرساله لغرفة الصحة مع مراعاة مشاعر ابنك/ابنتك   -

 حيث سيتم االعتناء به/ـا من قبل املمرضة. 

 .) اذا لم يكن يرتديها في وقتها(مامة مباشرةارتداء الك -

 . (و الرد على الجوال يتم التواصل مع األهل ألخذ ابنهم /ابنتهم حاال )يجب التجاوب فورا  -

 لحين وصول األهل.  عزل يبقى في غرفة ال -

 

ليتم اتخاذ اإلجراءات  تعهد األهل بإبالغ املدرسة في حال إصابة أحد أفراد العائلة بفايروس كورونا )ال قدر هللا(  ▪

 الالزمة حسب التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة والطب الوقائي(. 

 

 

 ( COVID-19إجراءات العزل املتبعة في حال االشتباه باإلصابة بفايروس كورونا )

 

:
ً
في حال تم تطبيق التباعد االجتماعي واملحافظة على غسل اليدين والتنظيف والتعقيم املستمر لن يكون هنالك   أوال

 تخوف في حال ظهور إصابة باملدرسة. 

 
ً
 : عند االشتباه بحالة يجب ضبط  أي انفعال لعدم نشر الرعب وخوفا على مشاعر الشخص املشتبه به. ثانيا

 
ً
  الطالب /ات وبحيث يتوجه  ب و الطالبات الذين يعانون من أي أعراض مرضية للطال هنالك فصل  سيكون : ثالثا

غرفة الصحة  الكسور( إلى - السليمين )ال يعانون من حرارة أو أعراض تنفسية أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل: الجروح 

به بهم أو يعانون من حرارة أو أعراض تنفسية أو أعراض في الجهاز الهضمي  تواألشخاص املش  بجانب مكتب التسجيل ،

 ، لتجنب التقاء األشخاص السليمين مع املشتبه بهم. غرفة العزل في الساحة الخارجية لقسم رياض األطفال املوجودة إلى 

 
ً
 : ما ينطبق على الطالب والطالبات ينطبق أيضا على املوظفين. رابعا

 
ً
   سلبي للفايروسالطبي يوضح نتيجة التحليل أو اإلخوة/ات  إال بتقرير  ةبعودة الطالب/: ال يسمح خامسا

ً
ملن كان مصابا

 من قبل ال قدر هللا مع رجاءنا بالصحة التامة للطالب /ه وذويهم  
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 الرصد و اإلبالغ عن الحاالت املشتبهة و املخالطة: 

 .رصد األعراض التنفسية : 1

 حالة زيادة غياب الطالب و الطالبات الناتجة عن أمراض شبيهة بأعراض االنفلونزا. متابعة الحضور اليومي في 

 البدء في ساعات الصباح الباكر بعملية مسح للطالب و الطالبات الكتشاف ظهور أعراض تنفسية

في حال ظهورأي أعراض تنفسية ) حرارة ، سعال، سيالنأنف ،ضيق تنفس ( يتم ارسال الطالب لغرفة الصحة و  

 لتعامل مع الطالب/ة حسب اإلجراءات املتفق عليها داخل املدارس .ا
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 آلية التعامل مع الحاالت املشتبه بها:

أي فرد ) طالب/ة، موظف/ة *يعاني من أعراض تنفسية مثل السعال ، ضيق التنفس و الحرارة ال يحضر   .1

 للمدرسة. 

 :  املدارس يتم اتباع اإلجراءات التالية في حال وجود حالة مشبه بها أثناء دخول  .2

 الشخص املنفذ  اإلجراء 

 املناوبة على البوابة  قياس درجة الحرارة .   1

 املناوبة على البوابة  –املراقبة  درجة مئوية ، إبالغ املمرضة .  37,7حرارة أعلى من  2

به طالب/ة ، بالنسبة للموظف   يتم   يتم التواصل مع ولي األمر في حال كان الشخص املشتبه  3

 التواصل مع املشرف أو املدير املباشر يعود للمنزل.

املشرفة  –املراقبة  -املمرضة 

 املوجودة في املناوبة 

م إلى غرف العزل  في حال احتاجوا لالنتظار لحين وصول وسيلة النقل أو  ولي األمر يتم ارساله  4

 املحددة في كل مجمع:

 قسم رياض أطفال ) الغرفة املشمسة ( .1

 ( 101املبنى الفرعي ) .2

 مجمع أول / ثاني بنين ) غرفة املعلمات الخارجية بجانب ملعب كرة السلة(. .3

 مجمع ثالث/ خامس) غرفة املعلمات مقابل بجانب املصلى (. .4

 ) C153مجمع املتوسط و الثانوي ) .5

 

 املمرضة 

عند وجود الحالة املشتبه بها في غرف العزل يمنع دخول أي شخص آخر إليها و عند عودة الحالة   5

املشتبه بها إلى املنزل يتم تعقيم األسطح و طلب تنظيف عميق و تعقيم  للغرفة من قبل قسم  

 الخدمات. 

 

 املراقبة 

التعامل مع الحاالت املشتبه بها أو املؤكد  يتم التعامل مع املوظفين/ات املخالطين بحسب دليل  6

 في أماكن العمل .  19-إصابتها بمرض كوفيد 

 

 املديرة–املمرضة 

تحدد  الطالب/ات  املخالطين  و متابعة ابقاؤهم  في املنزل  فترة الحجر املنصوص عليها من قبل  7

 وزارة الصحة و املركز الوطني للوقاية من األمراض و مكافحتها .

 

 املمرضة 

يعود الطالب/ة أو املوظف إلى املدرسة بعد االنتهاء من فترة الحجر املنصوص عليها و فحص  8

 كورونا نتيجته سلبي و اختفاء جميع األعراض . 

 

 املديرة–املمرضة 
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 : به خالل اليوم الدراس ي  يتم اتباع اإلجراءات التالية ت في حال وجود حالة مش .3

 

 

 

 املنفذ الشخص   اإلجراء 

عند ظهور أعراض مثل: السعال الجاف ،ضيق التنفس املفاجئ و ارتفاع درجة الحرارة أعلى  1

 درجة مثوية  على أحد الطالب/ات أو املوظفين/ات يتم إبالغ املمرضة مباشرة .  37,8من 

 املشرفة.  –املراقبة  –املعلمة 

 املمرضة   يتم فحص الطالب/ة أو املوظف /ة للتأكد من األعراض .  2

 نقل الطالب/ة أو املوظف/ة إلى غرفة الصحة أو غرف العزل املحددة لكل مجمع:ي 3

 قسم رياض أطفال ) الغرفة املشمسة (

 ( 101املبنى الفرعي )

 ( .2خامس ) غرفة االجتماعات عند بوابة رقم -ثالث  -أول/ ثاني بنات  -مجمع أول / ثاني بنين 

 ) C153مجمع املتوسط و الثانوي )

 

 املمرضة  

يتم التواصل مع ولي األمر في حال كان الشخص املشتبه به طالب/ة ، بالنسبة للموظف   يتم   4

 إبالغ  املشرف أو املدير املباشر  ويعود للمنزل.

املشرفة  –املراقبة  -املمرضة 

 املوجودة في املناوبة 

آخر إليها  أو أي مكان  عند وجود الحالة املشتبه بها في غرف العزل يمنع دخول أي شخص  5

، عند عودة الحالة املشتبه بها إلى املنزل يتم تعقيم   19-آخر تواجد به املشتبه بـ كوفيد

 األسطح و طلب تنظيف عميق و تعقيم  للغرفة من قبل قسم الخدمات. 

 املراقبة 

أو   زيارة الطبيب وعمل الفحوصات الالزمة و التي يتضمنها  عمل مسحة للتأكد من اإلصتبة 6

 .  19-عدم اإلصابة  بمرض كوفيد

 الطالب/ة 

 املوظف/ة

متابعة نتائج الفحوصات مع الشخص املعني )املوظف/ة( أو األهل إذا كان/ت املصاب/ة  7

 طالب/ة. 

 املمرضة  

اذا كانت نتيجة الفحص إيجابية) تؤكد اإلصابة(، يتم تحديد املخالطين و يمتنعوا عن   8

إرشادات وزارة الصحة ، الطب الوقائي و حسب دليل التعامل مع  الحضور للمدارس حسب 

 في أماكن العمل. 19-الحاالت املشتبه بها أو املؤكد إصابتها بمرض كوفيد

 املديرة -املشرفة –املمرضة 

يعود الطالب/ة و املوظف/ة إلى املدارس بعد اختفاء جميع األعراض ، انتهاء فترة الحجر و   9

 فحص كورونا نتيجته سلبي.  

 املمرضة 
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 إجراءات التعامل مع األمراض األخرى 

 

 يجب عدم حضور الطالب/ة إلى املدرسة إن ظهرت عليه األعراض التالية: .1

 .37,7حرارة أعلى  -

 السعال  -

 ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس   -

 قشعريرة   -

 آالم في العضالت   -

 صداع   -

 ألم في الحلق   -

 قيء -

 اسهال   -

-  
ً
 فقدان حاسة الشم أو التذوق حديثا

 . مثل : افرازات في العين و احمرارها ، ظهور طفح جلدي  أ ي نوع من األعراض املرضية  -

خل الصف  . يتواصل ولي األمر مع املمرضة إلعالمها  بحالة ابنه/ ابنته للمتابعة و مالحظة أي تفش ي لهذه األعراض دا2

، في حال  حسب ارشادات وزارة الصحة التخاذ جميع إجراءات الوقاية و تدابير السالمة    ة / الذي يوجد فيه هذا الطالب

 انشغال املمرضة  وعدم  التمكن من التواصل معها يرجى التواصل مع املراقبات . 

 
 التواصل مع املمرضة :  معلومات  

 2206تحويلة :   8198700 -

   0545925815رقم الجوال :  -

- Alia.alhamooze@das.sch.sa 

اقبات  :   املجمعات التالية  معلومات التواصل مع املر

 املبنى الفرعي : 

 8725تحويلة :   8198700 -

- Romaih@Das.sch.sa-Bothina.Al 

 مجمع  رياض األطفال  

 1118تحويلة :   8198700 -
- Qahtani@Das.sch.sa-Maram.Al 

 مجمع أول ثاني بنين: 

 1127تحويلة :   8198700 -

- 0506469734 

- Deemah.Alkhathlan@Das.sch.sa 

 مجمع أول ثاني بنات  + مجمع ثالث خامس :  

 1126تحويلة :   8198700 -

- 0591712254 

Baluchi@Das.sch.sa-Aisha.AL 

 مجمع املتوسط: 

 2207تحويلة :   8198700 -

- 0543677652Atheer.AlHarkan@Das.sch.sa 

 مجمع الثانوي : 

 2207تحويلة :   8198700 -

- 0550451700 

- Sumaya.Alkhelb@Das.sch.sa 

 

mailto:Alia.alhamooze@das.sch.sa
mailto:Bothina.Al-Romaih@Das.sch.sa
mailto:Deemah.Alkhathlan@Das.sch.sa
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 األدوية  

 

 يجب عمل اآلتي: دراس ياذا كان الطالب/ة يعاني من مرض مزمن و يحتاج ألخذ أدوية معينة خالل اليوم ال

يتم توفير الدواء في عبوة خاصة بحيث يكون اسم الطالب/ة و الصف و الشعبة و أرقام الطوارئ مكتوب   ▪

 بشكل واضح على العبوة و تسلم للمرضة في أول يوم دوام للطالب و الطالبات.  

إلبرة  للطالب/ة املصاب /ة بالسكري يتم توفير األنسولين املوصوف من قبل الطبيب املتابع للحالة  باإلضافة  -

 .  الجلوكاجون 

للطالب/ة الذي لديه/ا حساسية طعام ) حسب حدة الحالة ) توفير إبرة األدرينالين( و دواء الحساسية الخاص   -

 به/ا. 

حتاجها الطالب/ة خالل اليوم  التي سوف يال تتحمل املدرسة مسؤولية عدم توفير األدوية املذكورة باألعلى و  -

 .  دراس ي باملدرسةال

إعطاء األدوية الخافضة للحرارة في املدرسة إال في حالة اكتشاف ارتفاع الحرارة  في املدرسة ، يعطى ال يتم  ▪

 خافض الحرارة لحين وصول األهل ) بعد موافقة األهل(. 

يرسل الدواء في في حال ال يوجد أي أعراض معدية ، ة  إلكمال جرعة دواء تم وصفه للطالب/عند الحاجة   ▪

  ، الجرعة ودواءوقت إعطاء ال الصف و الشعبة ،  عبوة خاصة يكتب عليها املعلومات التالية: اسم الطالب/ة ، 

 وقت آخر جرعة أخذها الطالب/ة.

يوجد   ،يتم حفظ األدوية حسب إرشادات الشركة املصنعة للدواء ▪

 ثالجة خاصة بالعيادة .
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 :الصحية اليوميةاملمارسات 

 غسل اليدين  .1

 ملاذا غسل اليدين مهم جدا؟ 

تعتبر األيدي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من األمراض املعدية إما بشكل مباشر بين األفراد، كاملصافحة مثال أو  

)البكتيريا، الفيروسات،  بشكل غير مباشر من خالل مالمسة األشياء املحيطة وامللوثة بالكائنات الحية املجهرية 

 الفطريات والعفن...(. وبمجرد حدوث التلوث بواسطة هذه الجراثيم، تصبح اليدين مصدرا لنقلها وانتشارها. 

فالنظافة الجيدة لليدين تساعد على التقليل أو الحد من خطر انتقال الجراثيم املسببة لألمراض املعدية  

 . األمعاء(، وتتسبب أيضا في التسمم الغذائي)مثل األنفلونزا، االلتهاب الحاد للمعدة و 

 

 كيف يتم غسل اليدين بشكل صحيح؟ 

  ثانية.   60إلى  40املدة اإلجمالية من   -غسل اليدين 

ل اليدين جيدا باملاء الدافئ. .1 ِّ
 
 بل

 من الصابون يكفي لتغطية اليدين معا   .2
ً
 ضع مقدارا

 والحرص على ظهور الرغوة.

 اليدين جيدا بدعك الكفين معا. فرك .3

 ظاهر اليد اليسرى بكف اليد اليمنى، وظاهر اليد  فرك .4

 بكف اليد اليسرى.   اليمنى

 مع فرك الكفين.   شبكهماألصابع و  تخليل .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. فرك بظاهر أصابع اليد اليمنى كف اليد اليسرى، وظاهر أصابع 6

هابا  اليد اليسرى بكف اليد اليمنى مع قبض األصابع وتحريكها ذ

 وإيابا.

. فرك جيدا ظاهر الكف األيمن بإبهام اليد اليسرى ، ثم فرك ظاهر  7

 الكف األيسر بإبهام اليد اليمنى بشكل دائري . 

. فرك كف اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى األمام بحيث  8

 تشتبك أصابع اليد اليمنى بكف اليد اليسرى والعكس صحيح. 

باملاء، ثم تجفيف  اليدين جيدا باستخدام .غسل اليدين جيدا 9

 املناديل.

.إغالق صنبور املياه باستخدام منديل ورقي، بطريقة تمنع انتقال  10

 امليكروبات املتواجدة في الصنبور، ثم رمي املنديل في سلة املهمالت.

 

في حالة عدم توفر املاء والصابون، يمكن  

مادة استخدام معقم اليدين ) الخالي من 

امليثانول ( الذي يحتوي على كحول بنسبة  

 % لأليدي بنفس الطريقة السابقة. 60-70
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 متى يجب  على الطالب غسل  اليدين؟ 

 عند الوصول مباشرة إلى املدرسة و قبل العودة إلى املنزل.  ▪

 مباشرة بعد العطاس أو السعال في املنديل أو بداخل الكوع.  ▪

 مباشرة. بعد استخدام الحمام  ▪

 قبل و بعد تناول الطعام. ▪

 قبل و بعد استخدام أي نوع من األدوات و املصادر في املدرسة .  ▪

قبل و بعد التنقل في أرجاء املدرسة ) الصفوف، املختبر ،  الساحات الخارجية ، في األنشطة   ▪

 الرياضية و غيرها(. 

 اغسل يديك أيًضا عندما تكون متسخة بشكل واضح.  ▪

 

 :  إرشادات هامة 

في حال عدم تواجد مغسلة في املكان الذي يتواجد فيه الطالب/ ة يستخدم معقم نسبة الكحول   ▪

الطريقة األكثر فعالية لنظافة    ي% ، يرجى االنتباه أن غسل اليدين باملاء و الصابون ه70-60%

 اليدين. 

تخدام  إذا كانت األيدي ملوثة بشكل واضح ، يجب غسلهم باملاء و الصابون أوال ، ومن ثم  اس ▪

 املعقمات . 

 ال تلمس وجهك ،فمك ،أنفك أو عيونك بأيدي غير مغسولة.  ▪

ي ال تستطيعين غسل يديك أو استخدام املعقم لسبب صحي أو وجود جرح بيدك يجب إذا كنت/ ▪

 اخبار املمرضة إليجاد الحلول املناسبة. 

 

 آداب الجهاز التنفسي  .2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغطية الفم و األنف بمنديل عند السعال أو   ▪

 العطاس في الكوع أو أعلى الذراع.

يجب استخدام املناديل الحتواء الرذاذ الخارج   ▪

من األنف أو الفم عند السعال أو العطاس   

ومن ثم التخلص منه برميه في سلة املهمالت ،  

 ومن ثم غسل اليدين مباشرة. 

 عن اآلخرين عند السعال أو   ▪
ً
أدر وجهك بعيدا

 العطاس.

 غسل اليدين بشكل مستمر. ▪
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 الكمامة  .3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكمامة الصحيحةطريقة لبس 

 

باملاء والصابون قبل اإلمساك بالكمامة   بغسل اليدين جيًدا ينصح  غسل اليدين جيًدا قبل وضع الكمامة: -1

 ثانية للتأكد من تنظيف اليدين جيًدا ثم تجفيفها بمنشفة نظيفة.  20وارتدائها، وذلك ملدة 

بحافة تحتوي على سلك داخلي مرن  يكون الجزء العلوي من الكمامة  تحديد وضعية الكمامة الصحيحة: -2

 يمكن طيه لضمان تشكيل شكل األنف وتغطية املنطقة جيًدا. 

 ما يكون الجانب امللون من الكمامة هو الجزء الخارجي  الكمامة كما يجب تحديد الجزء الخارجي من
ً
، وعادة

 الذي يمكن لآلخرين رؤيته، بينما يتالمس الجانب األبيض مع الوجه.

يجب التأكد من تغطية منطقة الفم واألنف جيًدا بالكمامة، بحيث ال يكون   تغطية الفم واألنف بالكمامة:  -3

 اك فجوات بين الوجه والقناع، ويكون ذلك باستخدام أطراف إصبع السبابة واإلبهام.هن

 وتختلف طريقة ارتداء الكمامة وفًقا لتصميمها، وتكون كالتالي:

في هذه الحالة، يتم اإلمساك بالكمامة بواسطة حلقات األذن املزودة بها، بحيث يتم   الكمامة مع حلقات األذن: 

 ألذن. لف هذه الحلقات حول ا

يتم ارتداء هذه الكمامة من خالل اإلمساك باألربطة ثم ربطها من الخلف دون مالمسة   الكمامة باألربطة:

 القناع. 

بشكل   فيروس كورونا املستجد بعد انتشار 

يصعب السيطرة عليه، أصبح من الضروري  

 عند التواجد في  
ً
ارتداء الكمامة، وخاصة

األماكن العامة، كما يجب على أي شخص  

مصاب بعدوى أن يرتديها حتى ال ينقل هذه  

 العدوى لشخص اخر. 

تساعد كمامات الوجه على الحد من انتشار  

ندما يتحدث شخص ما أو يسعل  الجراثيم، فع

أو يعطس، قد يطلق قطرات صغيرة في الهواء  

يمكن أن تصيب األشخاص املحيطين به،  

وبالتالي فإن ارتداء الكمامات يضمن عدم نقل  

 العدوى من شخص آلخر. 

وللحصول على أقص ى فائدة من  

، سوف نعرفك طريقة لبس  الكمامة ارتداء

الكمامة وفًقا لتعليمات منظمة الصحة 

 العاملية:

 

https://www.webteb.com/articles/%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A_17702
https://www.webteb.com/articles/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9_22071
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_21644
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87_21746
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باملاء والصابون، أو   تنظيف اليدين جيًدا وفي حالة القيام بهذا، يجب :تجنب ملس الكمامة أثناء ارتدائها -4 

 .اء والصابون % على األقل في حالة عدم توفر امل60تطهيرها بالكحول املخفف بنسبة 

ينبغي القيام بتغيير الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة ألنها ستكون   :تغيير الكمامة بأخرى بعد أن تصبح رطبة -5

غير مجدية، ويجب عدم إعادة استخدام الكمامة مرة أخرى، ويستلزم التخلص منها في سلة املهمالت ألنها  

  .خاصة باالستخدام الفردي فقط

 

 

 الكمامة الصحيحةطريقة إزالة 

 

يجب اتباع الطريقة الصحيحة إلزالة الكمامة ألنها قد تكون حاملة لفيروسات تنتقل إلى اليدين في حالة 

 مالمستها. 

 

 وتعتمد طريقة إزالة الكمامة على نوعها، وتشمل: 

 

 الكمامة بحلقات األذن: 

 يتم اإلمساك بحلقات األذن ورفع الكمامة برفق وإزالتها.  

 

 الكمامة مع األربطة: 

 يتم فك الرابطة من الخلف بيد واحدة، واإلمساك بالرابطة األخرى في الجهة الثانية وسحبها بعيًدا عن الوجه. 

 

  20وبعد إزالة الكمامة وإلقائها في سلة املهمالت، يجب التأكد من غسل اليدين جيًدا باملاء والصابون ملدة 

 ثانية.

 

 إرشادات هامة :

حالة استخدام الكمامة القماش القابلة لالستخدام املتكرر، فيجب إزالتها بحرص وعدم مالمستها، ووضعها  في  •

، ويتم استخدام
ً
في غسلها   نملاء الساخ ا في كيس نظيف وربطه جيًدا، ثم توضعه الكمامة في الغسالة مباشرة

 وتعريضها لدرجة حرارة مرتفعة بعد الغسل. 

 

 : قيام بها أثناء ارتداء الكمامةأمور ال يجب ال •

 ملس الكمامة باليد. ▪

 إسقاط الكمامة من أحد األذنين وتركها معلقة.  ▪

 تخفيض الكمامة ألسفل الفم والذقن وتركها على الرقبة.  ▪

https://www.webteb.com/articles/%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9_10350
https://news.webteb.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82_32917
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 التباعد االجتماعي 

 .19-يعد الحد من االتصال بالوجه مع اآلخرين هو أفضل طريقة للحد من انتشار فيروس كوفيد  

 أفضل االستراتيجيات لتحقيق التباعد االجتماعي: من  

 و االجتماعات و أي نوع من التجمعات. الت تأجيل جميع الرح ▪

  إجراء تعديالت داخل الصفوف بحيث ال يكون هنالك تقارب بين الطلبة و إبعاد األدراج عن بعضها ▪

 م.  2م إلى  1,5مسافة  من 

 قالت  في داخل املدرسة. .وضع خطط لحركة الطالب و الطالبات  أثناء التن3 ▪

 .تجنب جمع الطالب و الطالبات  في األماكن املشتركة .4 ▪

 تفاوت في وقت دخول الطالب و الطالبات من املراحل املختلفة.  ▪

 منع االكتظاظ في غرفة الصحة.  ▪

 تقليص عدد األفراد الذين يدخلون إلى املدرسة إال للمهمات الرسمية.  ▪

و الطالبات باملحافظة على التباعد االجتماعي داخل املدرسة  توضيح توقعات املدارس من الطالب ▪

 من خالل التدريب و التواصل مع الهيئة التعليمية) التوقعات الصفية(.
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 تقييد املشاركة  

 عن اآلخرين و يقوم بتمييزها ) استخدام   ▪
ً
 ( .امللصقاتيحتفظ كل طالب/ة بمقتنياته الخاصة بعيدا

إلى أقص ى حد ممكن )على سبيل املثال ، اللوازم  توفير املوارد التي يحتاجها الطالب بكميات إضافية  ▪

الحد من استخدام  الفنية ، األلعاب ، وأدوات التعلم( ، أو تخصيص اللوازم لطالب واحد ، أو 

اإلمدادات واملعدات من قبل مجموعة واحدة من األطفال في وقت واحد وتنظيفها وتعقيمها بين  

 االستخدام. 

 تجنب مشاركة املشروبات والطعام واألواني.   ▪

 الوسائل التعليمية.  رونية واأللعاب والكتب وغيرها من تجنب مشاركة األجهزة اإللكت  ▪

 . إلى املدرسةالخاصة   األلعاب تجنب السماح للطالب بإحضار  ▪

 

 التنظيف و التعقيم  
بإذن هللا إلى املدارس سيتم مواجهة تحديات ومتغيرات كثيرة لتوفير بيئة آمنة  الطالب و الطالبات  عند عودة 

وصحية تضمن سالمة الطالب والطالبات واملجتمع املدرس ي بأكمله لضمان استمرار عملية التعلم على أتم  

 وجه.

التحديات والذي يشمل منع انتشار الفيروسات التاجية والذي يشمل التعامل مع االنتقال املباشر  من أكبر  

يتم التعامل معه عن طريق لبس الكمام و   )عندما تكون على اتصال وثيق مع أولئك الذين يعطسون ويسعلون 

( واالنتقال غير  كره سابقاغسل اليدين  و االلتزام بآداب السعال و العطاس و التباعد االجتماعي الذي تم ذ

 املباشر )عن طريق ملس األسطح امللوثة(.
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 للسيطرة على عامل االنتقال الغير املباشر تم عمل اآلتي:  

 

تعقيم املدرسة كاملة يوميا والتنظيف املستمر أثناء اليوم املدرس ي  و زيادة الرقابة على جودة   ▪

مطابقة  التنظيف و التعقيم للمدرسة بعد انتهاء الدوام املدرس ي و التأكد من استخدام مواد معقمة  

 . COVID -19املوص ي بها للقضاء على فايروس   للشروط

 

املرافق في املدرسة و التأكيد على تعقيم األسطح املشتركة مثل :   التنظيف و التعقيم الدوري لكل  ▪

 )مكاتب الطالب ، مقابض األبواب ، مفاتيح اإلضاءة ، املراحيض ، الحنفيات وما إلى ذلك(.

 

تعيين أفراد ملراقبة التنظيف و التعقيم و استخدام استمارات خاصة ملراقبة االلتزام بمواعيد   ▪

 التنظيف و التعقيم. 

 

 تعقيم املختبرات و الصالة الرياضية و املرافق املشتركة قبل و بعد استخدام الطالب و الطالبات. ▪

 

توفير كميات كبيرة من الصابون ومعقمات اليدين في أرجاء املدرسة .حيث غسيل اليدين و تعقيمها   ▪

 ومنع انتشار أي عدوى . ثقافة أساسية للقضاء على فايروس كورونا 

 ت املياه  إغالق جميع برادا ▪

 توفير أجهزة خاصة لتغليف مقاعد الحمام بعد االستخدام ووضع مواد معقمة في مياه السيفون.  ▪

 . تقليل التعامل باألوراق و يفضل إلغاؤها تماما  و تفعيل التكنولوجيا  ▪

االمتناع عن تكديس األدوات أو األوراق وخصوصا على املكاتب املكشوفة حيث تعيق عملية التعقيم   ▪

 ف وتزيد من نسبة األسطح التي قد تكون قابلة للتلوث ونقل العدوى.والتنظي

 توفير املناديل بكل مكان الستخدامها في حال العطاس أو السعال.  ▪
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 في حال عودة الطالب للمدارس    والفسح واالنصراف الخاصة بالحضور   اإلجراءات

 

   :ـ ب الحفاظ على صحة وسالمة جميع أفراد املجتمع املدرس ي وذلكسيكون لألهالي دور كبير في املساعدة في 

 : التي حددتها املدارس والتي منها املعلنةباإلجراءات االحترازية  االلتزام

السعال   )الحرارة  من أعراض ((COVID-19ما يخص في   للمدرسة اقبل إرساله    االبنة   – االبنالتأكد من سالمة   ▪

 ( اإلسهال ، آالم بالعضالت ، ضيق و صعوبة بالتنفسالجاف ، القيء و 

شياءه الشخصية مع  أشياء وعدم مشاركة أل سطح واأل تعويد الطفل على االلتزام بالتباعد االحترازي وعدم ملس ا ▪

 . خرينأل ا

 . للمدرسة ارساله /ا لحرارة و ل ةدوية خافض أ االبنةو أ  االبنعدم إعطاء  ▪

 (  ، األقارب ،املجتمعاتصدقاءأل ات بعد املدرسة )مثل بيوت ا بناء للخروج للتجمعأل عدم تشجيع ا  ▪

  باملدارس مع املعنية باملرحلةسؤول املشخص  الاملدرسة بدون موعد رسمي مع  ى إللألهالي بالحضور   ال يسمح ▪

 على سالمتكم وسالمة   د على لبس الكمامات وإحضار ورقة املوعد إلظهارها للحارس قبل الدخول يالتأك
ً
حرصا

 . الجميع 

 . التوجه مباشرة ملوظفة االستقبال ومنها للقسم املعني والخروج بعد ذلك عند االنتهاء من االجتماع  ▪

) سيتم الحفاظ على  ة أو مخالطين /قريب الطالب لو أاالبالغ عن حالة كورونا تم االصابة بها في محيط العائلة  ▪

 . (التامةالسرية 

 

 اليومية لضمان صحة وسالمة الطالب والطالبات  االجراءات

 
 .اليومي عن حرارة الطالب والطالبات واملوظفون واملوظفات  الكشف ▪

 وضع املعقم على يد الطالب/ة قبل دخوله إلى املدرسة .  ▪

 .  الستالمهوعزله في غرفة خاصة لحين وصول األهل  37.7أكثر من ا    /تكون درجة حرارته  أي طالب/ة   استبعاد ▪

 . طبي   بتقرير عدم رجوع أي طالب /ه ظهرت عليه أعراض حرارة وتم ارجاعه للمنزل إال  ▪
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 إجراءات استقبال الطالب و الطالبات  
 

 المبنى الفرعي   /قسم رياض األطفال 

 )املبنى الفرعي (خطة استقبال الطالب و الطالبات قسم رياض األطفال 

 املهام  مكان التواجد  املوظفة  الخطة 

ب 
ال
ط
 ال
ال

قب
ست

ا
 

معلمات اللغة 

 العربية
 استقبال الطالب داخل الصف  الصفوف

 الصالة الرياضية  دوسري هيا ال

تتأكد من ارتداء جميع الطالب للكمامات وتحافظ على مسافة آمنه 

حرارتهم مرتفعة، والتأكد  بينهم، وإبالغ اإلدارية في حال وجود طالب 

 من جلوسهم في مكان االنتظار داخل الصالة الرياضية.

 رحاب ابو بشيت 

 ضبية الدوسري 
 مدخل الصالة الرياضية 

قياس درجة حرارة الطالب، وتوجيه الطالب ) الذين لديهم حرارة   -1

 ( ملكان االنتظار. 

السجل  كتابة أسماء الطالب واالمهات + تسجيل الحرارة في  -2

 املخصص.

 تتأكد من تعقيم ايدي الطالب وأحذيتهم قبل الدخول للمجمع مدخل الصالة الرياضية  أمل القحطاني

 تنظيم مرور االطفال بين الساحة الرياضية وداخل املبنى مدخل الصالة الرياضية  هناء مرار

 توجيه الطالب لدخول الصفوف. ممر الدور األرض ي جوهرة هزاني 

 سارة التويجري 

 شروق خليل 
 توجيه الطالب لدخول الصفوف. ممر الدور األول 

 ممر الدور االرض ي بثينة الرميح 

 التأكد من وجود املناوبات في أماكنهم واحالل بديله عند اللزوم. -1

التأكد من تواجد املعلمات داخل الصفوف الستقبال الطالب  -2

 التأخيروإحالل بديله في حال الغياب أو 

 استقبال والرد على االتصاالت الهاتفية-3

التواصل مع االهل للطالب الذين لديهم حرارة للحضور -4

 الستالمهم من املدرسة. 

 تقديم الدعم واملساندة للتأكد من تنظيم عملية دخول االطفال -5

 رشا ابو الهيجاء
 الصالة الرياضية 

 ممر الدور االرض ي
 اشراف عام 
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 المبنى الرئيسي –خطة استقبال الطالب وانصرافهم لقسم رياض األطفال 

 املهام  مكان التواجد  املوظفة  الخطة 

ب 
ال
ط
 ال
ال

قب
ست

ا
 

معلمات اللغة 

 العربية
 استقبال الطالب داخل الصف  الصفوف

 ممر الساحة الخارجية رقية 

تتأكد من ارتداء جميع الطالب للكمامات وتحافظ على مسافة 

آمنه بينهم، وإبالغ اإلدارية في حال وجود طالب حرارتهم مرتفعة، 

 والتأكد من جلوسهم في مكان االنتظار.

 سكينة حمدان  

 نورة الناصر 
 الساحة الداخلية  مدخل 

قياس درجة حرارة الطالب، وتوجيه الطالب ) الذين لديهم  -1

 حرارة ( ملكان االنتظار.

 كتابة أسماء الطالب + تسجيل الحرارة في السجل املخصص.  -2

 تتأكد من تعقيم ايدي الطالب وأحذيتهم قبل الدخول للمجمع مدخل الصالة الرياضية  مكية السبع 

 لطيفة العيس ى 

 زعفران الهاجري  
 وتوجيههم للصفوف تنظيم مرور االطفال  ساحة الداخلية  مدخل ال

 الساحة الداخلية   هاجر الجميعة 

 التأكد من وجود املناوبات في أماكنهم واحالل بديله عند اللزوم. -1

التأكد من تواجد املعلمات داخل الصفوف الستقبال الطالب  -2

 حال الغياب أو التأخيروإحالل بديله في 

 استقبال والرد على االتصاالت الهاتفية-3

التواصل مع االهل للطالب الذين لديهم حرارة للحضور -4

 الستالمهم من املدرسة. 

 تقديم الدعم واملساندة للتأكد من تنظيم عملية دخول االطفال -5

 اشراف عام  املجمع  دالل مشرقي  

 

 املهام  مكان التواجد  املوظفة  الخطة 

ب 
ال
ط
 ال
ف

را
ص

ان
 

 عبير الدوسري 

 نورة الدوسري 
 الصالة الرياضية 

أخذ أسماء الطالب من االمهات واملربيات وتسليمهم إلى  11:00الساعة 

 وجدان العضاض.

 مناداة اسماء الطالب عبر االنتركم. االنتركم  وجدان العضاض 

 الرياضية الصالة  أزهار الفيفي
أخذ أسماء الطالب من االمهات واملربيات وتسليمهم إلى  12:30الساعة 

 معلمات روضة أولى.

 .البقاء مع الطالب لحين انتهاء وخروج جميع الطالب داخل كل صف معلمات اللغة العربية

 عند املكتب بثينة الرميح 

 اللزوم. التأكد من وجود املناوبات في أماكنهم واحالل بديله عند -1

 استقبال والرد على االتصاالت الهاتفية-2

 تقديم الدعم واملساندة للتأكد من تنظيم عملية دخول االطفال -3
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 ثاني بنين   -خطة استقبال الطالب وانصرافهم لقسم اول 

 

 

 

 

 املهام  التواجد مكان  املوظفة  الخطة 

ب 
ال
ط
 ال
ف

را
ص

ان
 

 هاتف املجمع   ندى صوان  
أخذ أسماء الطالب من االباء واملربيات ومناداتهم داخل  11:00الساعة 

 الصفوف 

 مناداة اسماء الطالب عبر االنتركم. االنتركم  سلمى الشمري 

 استالم األطفال من الصفوف وتسليمهم لرقية  الباب الزجاجي للقسم  سكينة حمدان  

 استالم األطفال من املعلمة سكينة وتسليمهم للحارس   الباب الخارجي   رقية 

 .البقاء مع الطالب لحين انتهاء وخروج جميع الطالب داخل كل صف معلمات اللغة العربية

 عند املكتب هاجر الجميعة

 أماكنهم واحالل بديله عند اللزوم. التأكد من وجود املناوبات في -1

 استقبال والرد على االتصاالت الهاتفية-2

 تقديم الدعم واملساندة للتأكد من تنظيم عملية دخول االطفال -3

 اشراف عام  املجمع  دالل مشرقي  

 املكان   االسم  

 تعقيم األيدي و األرجل للطلبة  نسيم  

 قياس درجةالحرارة و تسجيلها  فاطمة الغامدي 

 قياس درجةالحرارة و تسجيلها  االء خشيم 

تنظيم دخول الطالب من باب   ديمة الخثالن  

 املجمع و إرشادهم لصفوفهم  

االشراف على املجمع و متابعة  ميتسال 

 حضور املعلمات  

املساندة في تنظيم عملية دخول و   عاليه الحموز 

اإلشراف على الحالة الصحية 

 للطلبة 

التواجد في الصف و استقبال   املعلمات  

 الطلبة 

 الوقت  االسم  

   7:30إلى  7:00 األحد  

 االثنين 

 األربعاء  

 الخميس  
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 و ستقبال أول ثاني بنات خطة انصراف 

 

 

 املكان   االسم  
ايصال بطاقات الخروج  نسيم  

 للموظفات املناوبات  

إخراج الطلبة من الصف عند   فاطمة الغامدي 

 سماع أسمائهم  

إخراج الطلبة من الصف عند   االء خشيم 

 سماع أسمائهم

الرد على التلفون و مناداة   ديمة الخثالن  

 األسماء 

 اإلشراف على خروج الطلبة  ميتسال 

الوقوف على باب املمجمع و  عاليه الحموز 

التأكد من اسم الطالب عند  

 خروجه  

الوقوف عند باب الصف و منع   املعلمات  

 خروج أي طالب لم ينادى اسمه

 الوقت  االسم  

 11:50 األحد  

 12:50 االثنين 

 11:50 األربعاء  

 12:50 الخميس  

 االسم  املهام  الوقت

الى الساعه   7:10من الساعه 

7:30   

 نسيم  تعقيم االيدي واالرجل 

 رزان الحارثي / ثناء قليص ي  مقياس الحرارة للطالبات عند الدخول 

 هديل رسالن  التأكد من دخول الطالبات للمجمع

واملساعدة عند  متابعه دخول الطالبات للفصول 

 الحاجة بوسط املجمع 

ريما جمال / عائشة  

 البلوش ي  

 تجول املمرضة والتأكد من سالمه الطالبات واملساعدة عند الحاجة أثناء الدوام 

 12:30تبدأ كل معلمه بأخذ طالباتها والجلوس ألنتظار املناداه بممر املمرضه الى الساعه  12:00من الساعه 

 12:30الى  11:30من 
 ام امجد/ نسيم   استالم البطاقات من الحارس وتسليمها للمناوبات

 سمية الجعثين     توزيع البطاقات على الطالبات  

 انتظار الطالبات املتأخرات واالتصال باألهل لالستالم  

 عائشة البلوش ي 
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 خطة استقبال و انصراف المرحلة المتوسطة و الثانوية  

تحرص مدارســــــنا على ضــــــمان اســــــتمرار الرحلة التعليمية وفاعليتها لجميع طالباتنا، وبناًء على تعليمات وزارة التعليم  

، والتي تضـــمن الســـالمة العامة 
ً
 في مدارس التعليم العام مع أخذ اإلجراءات واالحترازات كافة

ً
باســـتفناف الدراســـة حضـــوريا

ــــعبة إلى مجموعتين   للجميع، فقد قررت املدارس تقســـــيم طالبات كل م كل مجموعة خمســـــة أيام  2و     1شـ
 
على أن يتم تعل

 وخمسة أيام عن بعد كل أسبوعين، كما هو موضح في الجدول املرفق،  
ً
باستثناء الصفين الحادي عشر والثاني حضوريا

 طوال األسررررررربوع
ً
ــــباح 7:15، وســــــــيكون حضــــــــور الطالبات من الســــــــاعة  عشرررررررر )مقررات( فسررررررريكون الدوام حضررررررروريا ـــ  صـ

ً
ا

.2:45واالنصراف عند الساعة 
ً
 ظهرا

 

من خالل حضور الطالبات للمدارس سيتم اللقاء بالهيئة التعليمية ملن لديها مشكلة في التقنيات وملتابعة التكييفات  

ــاعـدتهن في بعض املواد الـدراســـــــــــــيـة، وتلبيـة االحتيـاجـات النفســـــــــــــيـة،   ممـا يوثق العالقـة بين الطـالبـــــــــــــــــــــــــــات ومعلمـاتهن ومســـــــــــ

 واالجتماعية للطالبات. كما سيتم التدريب على أخذ االحتياطات وتطبيق اإلجراءات االحترازية.والعاطفية، 

أما بخصوص الطالبات الالتي لن يحضرن إلى املدارس في ذلك اليوم ، سوف يحضرن الحصص عن بعد مع  

 معلماتهن عبر منصة تيمز  من خالل بث مباشر للحصص. 

 بأنه سيتم ارسال أسماء الطالبات حسب تقسيمهن إلى مجموعة 
ً
. 2ومجموعة    1علما

ً
 الحقا

 وعند الحضور  إلى املدارس فيرجى اتباع اآلتي:

 حسب الجدول املعلن وبالوقت املحدد.(  7 ) للبوابة ـةوصول الطالب -1

 الشحن. جهاز الحاسوب الشخص ي كامل  –إحضار املعقم الشخص ي   –ارتداء الكمامة  -2

املدرس يالتقي   -3 الزي  بلبس  البيضاء  -التنورة  - )املريول   د  األزرق لالبتدائي والثانوي، والرمادي    -البلوزة  الجاكيت 

   للمرحلة املتوسطة(.

وقارو  -4 الفطور  بالطالبر إحضار وجبة  الخاصة  املاء  الراهن   ـةة  بالوقت  املدرس ي  املقصف  تفعيل  وكذلك    لعدم 

 . برادات املاء

الطالبـة   -5 إلى املدرسةحضور  إبراز تطبيق توكلنا عند مدخل    مع مرتدية بطاقة تعريفية في كل مره تحضر فيها 

 املدرسة. 

 لالتباعد االجتماعي و   في تطبيقيمنع دخول املربيات أو ولية األمر للمدارس للمساعدة  -6
ً
 الختالط.منعا

مع أي شخص باملدارس، على    في حال وجود موعد مسبق وموثق باإليميليسمح لولية األمر بالدخول للمدارس   -7

 أن ُيظهر هذا املوعد ملوظفة االستقبال عند مدخل املدرسة وإظهار تطبيق توكلنا "محصن". 

 ص 7:30ص إلى الساعه  7:10* تبدأ املهام الصباحية من الساعه 

 12:30الى الساعه  12:00مهام االنصراف من الساعه * تبدأ  

 * حضور طالبات ثاني بنات يومي األربعاء والخميس 

 * حضور طالبات اول بنات يومي االحد واالثنين    

 * سحر املصري ونوف النصارالتغطية في حاله غياب الزميالت 
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 وستعمل املدارس على اآلتي: 

 للطالبـة تم قياس درجة الحرارة يوس( 7عند بوابة ) البـاتاستقبال الط -1
 
 . عند الوصول صباحا

 إلى الصف مباشرة.ـة الطالب تتوجه -2

 .  ةطالب 13 – 10األعداد بالصف الواحد من   تتراوح -3

 املدارس.  ـاتمن منسوببإشراف األخذ باإلجراءات االحترازية في جميع مرافق املدرسة  -4

   هامة :ات مالحظ 

 ستكون الخطة املرفقة قابلة للتعديل فيما يخص أوقات االختبارات، وفي حال وجود أي مستجدات أخرى.  ▪

، ُيرجى عدم احضار  لإلبنةأو أحد املخالطين   -ال سمح هللا –ألسرة بفايروس كورونا حال إصابة أحد أفراد ا في ▪

 على سالمة الجميع ، ة الطالب
ً
  للمدرسة حفاظا

ً
كما ُيرجى إرسال إيميل ملراقبة املرحلة، وحضور الحصص تزامنا

 ه.ياكم من كل مكرو إحمانا هللا و عن بعد

 

 
  سواء القطيف أو أرامكوبالحافالت   يأتوا ذينالل ات/ جراءات املتبعة للطالباإل 

 

 توفير بيئة آمنة و صحية للطالب /ات أثناء نقلهم إلى ومن املدارس يجب االلتزام باآلتي :من أجل 

 

 على السائق أن :  

 

 (.   COVID-19يجب على السائق أن يتأكد من أن ليس لديه أي عالمات مرضية و بالذات عالمات اإلصابة )   ▪

 لبس الكمامة طوال الوقت داخل الباص.  ▪

يوميا قبل ركوب الطالب في الصباح عند نقلهم للمدرسة و عند إرجاعهم |إلى منازلهم   الحافلةتنظيف و تعقيم   ▪

.
ً
 عصرا

. تهوية الباص  ▪
ً
 جيدا

 % من عدد الركاب من أجل تحقيق التباعد االجتماعي. 50التأكد من أن الطاقة االستيعابية للباص فقط  ▪

 

 

 

 : أن  للحافلةعلى املرافقة 

 

 (.   COVID-19يجب على املرافقة  أن تتأكد من أن ليس لديها أي عالمات مرضية و بالذات عالمات اإلصابة )    ▪

 .الحافلةلبس الكمامة طوال الوقت داخل  ▪

 .الحافلةقياس حرارة الطالب قبل ركوب  ▪

 التأكد من لبس جميع الطالب و الطالبات الكمامة طوال الوقت .  ▪
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 الطالب و الطالبات بالتباعد االجتماعي و آداب السعال و العطاس . التأكد من التزام   ▪

 على الطالب أن : يجب 

 

 .الحافلة التباعد االجتماعي في أماكن انتظار يحقق ▪

 (.   COVID-19أعراض )    خاصةفي حال خلوه من أي أعراض مرضية و  يركب الحافلة  ▪

 فلة . الحامن     هو نزول  هالتباعد االجتماعي أثناء صعود يحقق ▪

 .الحافلةلبس الكمامة طوال الوقت داخل  ▪

 التباعد االجتماعي مع اآلخرين .   يحرصيمكن جلوس األخوة الذين يعيشون في منزل واحد بشكل متقارب و لكن  ▪

 

 

 

 لجنة األمن و السالمة  

 

 املسمى الوظيفي  اسم املوظفة 

  األطفال  رياض  و اإلبتدائية املرحلة قائدة منتهى راشد البلوي  

 . الثانوية و املتوسطة للمرحلة املدرسة  قائدة إيمان عادل فيصل  

  املدرسة وكيلة هدى طهبوب  

  املختبر  مشرفة منى عبداللطيف  

  الصحية  املرشدة عاليه الحموز  

  مختبر محضرة هند الدوسري 

 معلمة جنان عبدالحميد 

 معلمة سارة الشهراني  

 معلمة ناهد البحيري 

 معلمة أروى عيد   
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