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TORP  والتاريخ: راجع التوقيع . 

  ملحق إلى 
 التنظيم العام للمعهد 

  Sars-CoV-2 -اجراءات للوقاية من االصابة بالسارس
  0.0./15/09من مجلس المعهد في  i. .4تمت الموافقة عليه بموجب القرار 

 الفرضية المعيارية 

 ويمكن تعديلها فيما يتعلق بظهور احتياجات وتحديثات تنظيمية جديدة.  2020/2021وهذه الالئحة سارية للسنة الدراسية 

وفي ضوء التطور السريع للقواعد المتعلقة باحتواء انتشار الفيروس، فإن مدير المدرسة سوف يقوم في حالة الحاجة بإجراء التغييرات 

 من قَِبل مجلس المدرسة.  الالزمة، مع التصديق الحقا  

في سياق أنشطة المعهد، مع احترام حقوق  2-سيوف-وتحدد الالئحة التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع وتخفيف مخاطر اإلصابة بسارس

 وواجبات جميع أعضائه وطالبه وأسرته ومعلماته والعاملين في مجال التعليم. 

 م الفردية )بروتوكوالت القواعد( بشكل منفصل. لضمان الراحة في االتصال، يمكن توزيع األقسا

 اإلشارات إلى التشريع: 

 :يرجى الرجوع إلى الرابط التالي  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 2006لسنة  87.  رقم 19-مذكرة تفاهم لضمان بدء السنة الدراسية بما يتفق مع قواعد السالمة الحتواء انتشار مرض كوفيد  
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 أحكام مشتركة 

ك السارية في األماكن المغلقة وفي ظروف من الممارسات غير يجب على الجميع )موظفو المدارس واألسر/التالميذ( االمتثال لقواعد السلو

 المواتية: 

 ؛ المسافة بين األشخاص 

 القناع؛  استخدام 

 اليدين وتطهير اليدين.  تنظيف 

للمساعدة في مكافحة انتشار  ، الذي أنشئعلى هواتفهم الذكية IUUMMIجميع أعضاء المجتمع المدرسي مدعوون إلى تثبيت تطبيق 

الفيروس.  يستخدم التطبيق تقنية لتحذير المستخدمين الذين تعّرضهم للمخاطر، حتى لو كانوا عرضة  للعدوى، وتجنب إصابة اآلخرين، من 

 14سن بواسطة األطفال دون  IuummIدون جمع بيانات شخصية وفي أقصى درجات االحترام لخصوصية كل منهم.  يمكن أيضا  تثبيت 

 عاما ، بموافقة الوالدين. 

 ويلتزم المعلمون وموظفو اإلدارة العامة للنقل الجوي وموظفو المدارس والتالميذ والزوار بما يلي: 

 مساء  أو أي أعراض أخرى شبيهة باإلنفلونزا، واتصل بطبيب  37.5وجود درجة حرارة أعلى من  في ظل البقاء في المنزل

 العائلة والسلطة الصحية؛ 

 كانوا على اتصال مع األشخاص الذين لديهم صلة بـ  البقاء في المنزل إذاDIfOC-19  أو الذين يأتون  األخيرة 14في األيام الـ

 من مناطق معرضة للخطر وفقا  لمنظمة الصحة العالمية؛ 

 لغ مترا واحدا، ومراعاة قواعد ، وال سيما: الحفاظ على المسافة المادية التي تبأحكام السلطات ولمدير المدرسة االمتثال لجميع

 النظافة الصحية لليدين، والحفاظ على السلوك السليم للنظافة الصحية؛ 

 مدير المدرسة أو مندوبه بوجود أي أعراض لإلنفلونزا أثناء أداء أنشطتهم داخل المدرسة.  على الفور إبالغ 

رسالة سابقة تتعلق بالشهادة الطبية الصادرة عن  19ابة بمرض كوفيد يجب أن يسبق دخول العمال إلى المدرسة و/أو إيجابيتهم بالفعل لإلص

 المنطقة العازلة كما هو منصوص عليه.  "إدارة الوقاية من الكفاءة اإلقليمية التي تبين "نيجباتيفيسي

  



 الزوار 

عبر البريد اإللكتروني على أو  0375 781079عبر الهاتف على رقم ) يمكن للزوار الوصول إلى المدرسة فقط عن طريق التعيين

عليهم اتباع تعليمات الموظفين عند المدخل واالنتقال إلى المكتب أو القيام  ويجب ((mnic83100g@istruzione.itالعنوان

 لذهاب إلى المدرسة. بالنشاط الذي قادهم إلى ا

 وعادة ما تعطى األولوية الستخدام االتصاالت عن بعد، بما في ذلك االتصاالت عن بعد. 

 يقتصر الوصول على حاالت االحتياجات اإلدارية واإلدارية والتشغيلية الفعلية، عند الحجز والتخطيط ذي الصلة؛ 

 الذين لديهم وجود يمكن تعريفه بأنه مستمر أو متكرر داخل المدرسة(. يجب على الزائرين إكمال نموذج تسجيل )باستثناء األشخاص 

 ويتعين عليهم: 

  استخدام قالب معداته الخاصة؛ 

  الحفاظ على مسافة العالقات الشخصية التي ال تقل عن متر واحد؛ 

  .البقاء داخل المدرسة أقل قدر ممكن، بما يتفق مع احتياجات القضية واحتياجاتها 

 المجاالت واالجتماعات المشتركة 

( وموظفي المدارس والتالميذ العناية، كلما اتصلوا بمنطقة ATAفي استخدام المناطق العامة، يجب على المعلمين وموظفي اإلدارة العامة )

عامة )موزع الصابون، أو مقبض الباب أو النافذة، أو زر تصريف الحمام، أو بوابة الدخول، أو قضيب اإلمساك بالباب من المبنى، أو 

 خفيفة، إلخ( لتطهير يديك. المفاتيح ال

ويتوقف الدخول إلى المناطق المشتركة على عدد األشخاص الذين يسمح لهم بالدخول.  إذا تعذر التأكد من مسافة متر واحد على األقل، فمن 

 الضروري ارتداء القناع. 

 ومن الضروري، عند االقتضاء، إلدارة االجتماعات، القيام بما يلي: 

 لمدرسة؛ مخول من قبل مدير ا 

  ويتناسب عدد المشاركين مع حجم البيئة، بما في ذلك عدد المقاعد؛ 

  أن يرتدي جميع المشاركين القناع ويحافظون على المسافة الشخصية التي ال تقل عن متر واحد.  ويمكن تخفيض القناع عندما

 يكون جميع المشاركين في االجتماع في حالة ثابتة؛ 

 د للبيئة مضمونا  في نهاية االجتماع. أن يكون الهواء الطويل األم 

 المرفقات: 

   قواعد البروتوكول لمكافحة مرض كوفيد لألسر والتالميذ 

  البروتوكول قواعد مكافحة مرضDIfOC الخاصة بتدريس 

  ATAالخاص بـ فريق عمل  DIfOCبروتوكول مكافحة مرض 

  إدارة الحاالت التي تظهر فيها أعراض في المدرسة 

 

 المدير التنفيذي للمدرسة 

 الدكتور ماريال سيكايرلي 
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