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TORP  والتاريخ: راجع التوقيع . 

 إدارة أي حاالت أعراض 

في المدارس وخدمات تعليم  voc-2-المبادئ التوجيهية التشغيلية إلدارة حاالت تفشي مرض سارس تلتزم المؤسسة المدرسية بمتطلبات

، والذي يشار إليه N.N./0202 19 -تقرير مركز الدراسات العليا في محطة الفضاء الدولية  2020أغسطس  21اإلصدار  -األطفال 

 Cov-Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 2للعالج الكامل لهذا الموضوع2

Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS  -nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

19 N.58/2020 –COVID   

في  oc-2 -أحكام داخلية إلدارة تلميذ ال أعراض في االمتثال للمبادئ التوجيهية التنفيذية إلدارة الحاالت وتفشي مرض السارس

 dd VOf S( - 19 تقرير مركز الدراسات الدولية في المنظمة ) 2020أغسطس  21اإلصدار  -المدارس وخدمات رعاية األطفال 

0.02/.N.N  

، في 19-أو في حالة وجود أعراض متوافقة مع مرض كوفيد Vطن من الجل  37.5الة ارتفاع درجة حرارة أحد التالميذ عن في ح

 المدرسة. 

  يجب على مشغل المدرسة الذي يصبح على علم بتلميذ ال أعراض أن يخطر مدير المدرسة، كما هو الحال بالنسبة لجهة االتصال

للمجموعة التي  19أو أي موظف آخر يشار إليه على أنه موظف االتصال بالمدرسة لدى المركز  DIVOC-19العامة بمعهد 

 ينتمي إليها؛ 

 درسة لـ يجب على جهة االتصال في المDIVOC-19  2أو أي موظف آخر في المدرسة االتصال فوراً بالوالدين/الوصي القانوني 

  سنوات ويتحمل هذا القناع2  6يجب أن يرتدي التلميذ قناع جراحي إذا كان عمره يزيد عن 

 صة أو إلى منطقة عزل2  ويقود مساعد المدرسة على األرض أو معلم الصف، الذي يرتدي القناع الجراحي، التلميذ إلى غرفة مخص

 وقد حدد كل جهاز من هذه الضفيرة غرفة لهذا الغرض2 

  ويمضي موظفو المدرسة على األرض أو معلم الصف في حضورهم إلى االكتشاف المحتمل لدرجة حرارة الجسم، من خالل

 استخدام مقاييس الحرارة التي ال توفر مالمستا2ً 

 ص بالغ )مساعد في المدرسة يعمل في إطار الخطة أو معلم الصف( يجب أن يحافظ، يجب أال يترك الطفل بمفرده بل برفقة شخ

 حيثما أمكن، على المسافة المادية التي ال تقل عن متر واحد والقناع الجراحي حتى يُعهد إلى الوالد/الوصي القانوني2 

 الذين يذهبون إلى المعهد ألخذها إلى بيوتهم، فالبد  وكل من يتصل بالقضية المشتبه فيها، بما في ذلك اآلباء أو األوصياء القانونيين

 وأن يكون مجهزاً بقناع جراحي2 

  فرض ملصق التنفس، في غياب القناع، )السعال والعطس مباشرةً على جهاز إزالة الكيرول أو في تجاعيد المرفق(2  يجب تخزين

 هذه األنسجة بواسطة نفس التلميذ، إن أمكن، بوضعها داخل كيس مغلق2 

  وسوف يضطر موظف المدرسة إلى تنظيف أسطح غرفة العزل وتطهيرها بعد عودة التلميذ الذي ال تظهر عليه أعراض المرض

 إلى منزله2 

  2يجب على اآلباء االتصال بطبيب األطفال أو ممارس الرعاية األولية للتقييم السريري للحالة 
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، في VOf S-19درجة مئوية أو شكوى تتوافق مع  37,5جسم فوق في حال كان مشغل المدرسة يقّدم زيادة في درجة حرارة ال

 المدرسة 

  ومطلوب من مشغل المدرسة ارتداء قناع جراحي، كما هو مخطط بالفعل، ويدعى إلى مغادرة المنشأة والعودة إلى موطنها

 مكنة الختبار التشخيص2 واالتصال بطبيبها إلجراء التقييم السريري الالزم2  سيقوم الطبيب بتقييم الوصفة الطبية الم

 

 المدير التنفيذي للمدرسة 

 الدكتور ماريال سيكايرلي 


