
  

  

 

  المزيد من اإلجراءات للمدارس 

عاد تالميذ المدارس االبتدائية وتالميذ الصفوف الدراسية من الصف األول حتى الرابع في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة إلى  
، من المفترض أن يبدأ الفصل  2021مارس  8. وفي يوم 2021فبراير  22الفصول الدراسية النظامية بالتواجد الفعلي منذ يوم 

ي المدارس بالتناوب. وسيتبع ذلك الفصول والمراحل التعليمية األخرى للمدارس العامة  الدراسي الخامس والسادس الحضور ف
  . حيث يلتزم الطالب بالمشاركة في حضور الفصول الدراسية وجًها لوجه. 2021مارس  15 ونظيرتها المهنية في يوم

مدرسة بشكٍل يومّي، بداخل المدارس مع مراعاة  كما يجب االستمرار في تدريس الفصول الدراسية النهائية، التي تُعقد بالفعل في ال
  مسافة التباعد.

  وإلى جانب ذلك، تبقى خيارات الرعاية في حاالت الطوارئ قائمةً. 

 

  حماية الصحة والوقاية من العدوى:

  متًرا، يتم تقسيم المجموعات الدراسية وعقد حصصها الدراسية   1.5عندما يتعذر الحفاظ على مسافة تباعد ال تقل عن
بالتناوب. وحيثما تيسر الحفاظ على مسافة التباعد دون تقسيم المجموعات الدراسية، يُسمح بالتدريس للفصول الدراسية  

  كاملةً وجًها لوجه. 
   يسري التزام بارتداء قناع حماية الفم واألنف أثناء الحصص الدراسية. ال ينطبق ذلك على التالميذ في المؤهالت التعليمية

شامل، ممن ال يستطيعون ارتداء قناع حماية الفم واألنف أو ال يُمكنهم تحملها بسبب إعاقتهم. يجب تنفيذ  الخاصة بالنمو ال
االلتزام بارتداء قناع حماية الفم واألنف وفقًا للمتطلبات التربوية وبحسب عمر األطفال. يجب االنتباه إلى فترات الراحة  

غيرهم من مقدمي الرعاية في جميع المدارس وكذلك على تالميذ المنتظمة من ارتداء القناع. يجب على المعلمين و
المدارس الثانوية ارتداء األقنعة الطبية الواقية للفم واألنف. يوصى باستخدام األقنعة الطبية الواقية للفم واألنف من قِبل  

  مخصصة لالستخدامات اليومية. الطالب في الصفوف الدراسية من األول إلى الرابع، ولكن يُسمح أيًضا باستخدام األقنعة ال
   حالة في بعض المقاطعات أو المدن الفردية، ستتخذ السلطات الصحية    100في حالة معدالت اإلصابة التي تزيد عن

  المحلية القرار بشأن خطوات فتح البالد اإلضافية جنًبا إلى جنب مع هيئة الرقابة على المدرسة. 
  تم توفير أقنعة طبية أخرى فئةFFP-2 خل المدارس، كما سيتم مواصلة توفيرها بها. بالنسبة لجميع الموظفين في  بدا

  المدرسة، تم أيًضا توفير إمكانية إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد في أي وقت دون إبداء أسباب. 
  يوًما.  14تفاقمت لوائح الحجر الصحي: ينتهي الحجر الصحي بعد  
  البالد بصورةٍ علمية. يتم إجراء الفحوصات االستكشافية والفحوصات الوقائية التي  يتم مواكبة الخطوات األخرى لفتح

في المدارس ورياض األطفال في بعض المدارس    19-يُجريها مكتب تحقيقات الدولة حول مخاطر انتقال فيروس كوفيد
  المختارة. حدوث طفرات النتشار الفيروس هو أمٌر موضوع بعين االعتبار.

  قانون الحماية من العدوى هو خطة النظافة الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المدارس في  األساس لتنفيذ
  . 2021فبراير  22والية راينالند باالتينات، في النسخة السابعة المنقحة، السارية اعتباًرا من 


