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الطلبة أما. سواء بشكل فردي أو باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة-يجب أن يتم عند مدخل المدرسة إجراء الفحص الحراري 1.

درجة مئوية 37.5وأي طالب تكون حرارته . الحافالت المدرسية، فينبغي فحص درجة حرارتهم قبل ركوب الحافلةالذين يستخدمون 

.فما فوق، فلن ُيسمح له بالدخول

مثل السعال وآالم الجسد والتعب وضيق النَفس وألم )19كوفيدتولى معلم الصف مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض ي2.

.عتمدةإلى ممرضة المدرسة، إلجراء الفحوصات الالزمة تبعاً لإلرشادات الم( الحلق وسيالن األنف واإلسهال والغثيان والصداع

.   سنوات فما فوق ارتداء الكمامات في جميع األوقات6ينبغي على المعلمين والطلبة بعمر 3.

ل إليها وإذا ما غادروها ألسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخو. االمتناع عن مغادرة المدرسة خالل الدوامأعضاء الكادر المدرسيعلى 4.

لوا مالبسهم لدى عودتهم .كما يجب أن يخضعوا للفحص الحراري قبل الدخول. ثانية إالا إذا خضعوا للتعقيم التام وبدا

ن يعانون وينبغي على األشخاص الذي. سمح سوى لشخص واحد من ذوي الطالب بالدخول إلى المدرسة لتوصيله أو استالمهال يُ 5.

.ظروفاً صحية خاصة بما في ذلك كبار السن عدم الحضور إلى المدرسة لتوصيل الطلبة أو استالمهم

تباعد الجسدي يجب على المدرسة تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على ال6.

.في المناطق كثيفة الحركةمسافة مترين 

ما بينهم ضمن بحيث ال يكون هناك أي تفاعل في، لقيام العائالت بتوصيل واستالم أبنائهماطق وأوقات محددة يجب تخصيص من7.

ا ينبغي أال كم، ةمرافق المدرسالمدرسة، وينبغي أال يكون هناك أية إمكانية لدخول أي من أفراد هذه العائالت أو الزائرين إلى بقية 

كثر من  دقائق، وذلك لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد 10تتجاوز المدة الممنوحة للعائالت في منطقة التوصيل واالستالم أ

.الجسدي مسافة مترين، مع ارتداء الكمامات طيلة الوقت

ينها أن يتم ينبغي التشجيع على عقد االجتماعات عبر اإلنترنت، ما لم يكن هناك حاجة ملحة لالجتماع في مكان واحد، وينبغي ح8.

. الترتيب له عبر موعد بالبريد اإللكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده

ام باإلجراءات بالنسبة ألعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغي أن تتم بعد ساعات الدوام المدرسي، مع ضرورة االلتز 9.

.يتجنب المالمسةاالحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استالم األشياء وتسليمها، إذ ينبغي أن يتم ذلك في موقع محدد وباتباع أسلوب

إجراءات الدخول. أ
واستالم وتوصيل

الطلبة والزيارة



إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي

الوصف الموجز اإلجراء

ى 19كوفيدمن المرض لدى أحد الزائرين أو الكادر المدرسي، بحيث تظهر عليها أعراض مستقرةفي حال تم الكشف عن حالة 10. كالحما

أو الغثيان أو السعال أو آالم الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو سيالن األنف أو اإلسهال( درجة مئوية وما فوق37.5)

هيئة الصحة أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذواق، فينبغي على مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة االتصال بالخط الساخن ل

 .800342بدبي 

رسة االتصال وجود حاالت غير مستقرة من المرض بين الكادر المدرسي، أو الطلبة أو الزائرين، ينبغي على المدمثل ، الطوارئفي حاالت 11.

.  997أو 999مباشرة بخدمة الطوارئ على الرقم 

ت الصحة ينبغي تحديد وتعيين موظف خاص للصحة والسالمة، ليتولى معالجة حاالت الطوارئ، ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءا12.

صة للعزل ضمن ويتولى هذا الشخص أيضاً مسؤولية الغرفة المخص. والسالمة، وعقد كافة التدريبات الالزمة للطلبة والكوادر المدرسية

. مباني المدرسة

أثناء تواجده في المدرسة، فينبغي عزله على الفور، 19كوفيدالموظفين أعراض فيروس / المعلمين/ إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة13.

العودة إلى وال ينبغي أن ُيسمح للمريض ب. وإبالغ ولي أمر الطالب، ومن ثم إرسال المريض إلى المستشفى التخاذ اإلجراءات الالزمة

، فينبغي 19بكوفيد، مع تقييم سريريا يفيد باحتمال اإلصابة سلبيةوإن جاءت النتيجة . PCRالمدرسة قبل الحصول على نتيجة فحص 

صابة، ولم يكن هناك تقييم سريري يفيد باحتمال اإلسلبيةأما إن كانت النتيجة . يوماً 14على المريض البقاء في الحجر الصحي مدة 

.فيمكن للطالب استئناف الدوام في المدرسة ما دامت لم تظهر عليه أية أعراض للمرض

ى معه أي شخص أمض)، يتم تتبُّع كافة األشخاص الذين اختلط بهم الشخص الُمصاب إيجابيةأما في حال جاءت نتيجة الفحص 14.

كثر من  ، سواء (إيجابية PCRدقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور األعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص15الُمصاب أ

كانوا معلمين أو زمالء، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته  للشخص الذي جاء PCRيوماً، تبدأ من يوم إجراء فحص 14أ

كدها الطبيب .نتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور األعراض، في حال أ

، على الممرضة أو طبيب المدرسة اتباع اإلرشادات المعتمدة لحاالت الطوارئ وارتداء معدات 19بكوفيدفي حاالت الطوارئ المتعلقة 15.

الٌغ يرتدى وعلى مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة الحرص على أن يرافق الطالَب المصاَب شخٌص ب. الحماية الشخصية المناسبة

.   معدات الحماية الشخصية عند نقله إلى المنزل أو المستشفى

كذلك لغرفة ينبغي اتخاذ إجراءات التعقيم وفقاً لإلرشادات المعتمدة، وذلك لغرفة الصف والمرافق التي استخدمها الطالب المصاب، و16.

.  العزل التي ينتظر فيها أعضاء الكادر المدرسي أو الطلبة المصابين ريثما يتم نقلهم

الفحص وخطة. ب
الطوارئ
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صادرة عن جهة صحية معتمدة، فال   PCRنتيجة فحصأو الطلبة بالفيروس بحسب إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين 17.

الحجر / رة العزلُيسمح لهم بالعودة إلى المدرسة إلى حين الحصول على شهادة من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم قد أنهوا فت

.  الصحي

تفهم يجب أن تحتفظ المدرسة بسجالت كافية لكوادرها وزائريها وأعضائها وطلبتها بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام هوا18.

رورياً، وتواريخ زياراتهم، وذلك لتوفير المعلومات الالزمة في حال أصبح تتبُّع حاالت المخالطة عن ُقرب مع هؤالء أمراً ض

.  وكذلك لالحتفاظ بسجالت عمل للكوادر تتضمن معلومات دقيقة، ُيستفاد منها في تتبع حاالت المخالطة

بيانات والسجالت ينبغي أن تلتزم المدرسة بإجراءات تتبع حاالت المخالطة عن ُقرب من خالل تزويد هيئة الصحة في دبي بال19.

.19كوفيدالضرورية لتتبُّع حاالت المخالطة المحتملة بأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس 

.  ة والكوادرينبغي على المدرسة جْمع استمارات إفصاح عن الوضع الصحي والسفر لجميع الطلبمع بداية العام الدراسي، 20.

. ويمكن للمدرسة إعداد نماذج لهذه االستمارات وتزويدهم بها

قاء في المنزل الب"يجب إلزام الطلبة والمعلمين والكوادر المدرسية الذي تظهر عليهم األعراض باتباع سياسة المدرسة حول 21.

.عند الشعور بالمرض

بعمراقبة الدوام وتت. ج
حاالت المخالطة
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ذا الخصوص من بالنسبة لكافة خدمات التنظيف والتعقيم، يمكن للمدرسة زيارة موقع بلدية دبي لمعرفة الشركات المعتمدة به22.
، أو االتصال بمركز االتصال ببلدية دبي على الرقم /https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-listخالل الرابط 
8004006 .

ي تنظيفها ، فينبغ(دورات المياه، وغرفة الطعام، ومناطق االنتظار، وما شابه ذلك)بالنسبة للمناطق والمرافق العامة في المدرسة 23.

قابض األبواب، التي يكثر استخدامها مثل ماألسطح/ وينطبق ذلك أيضاً على المناطق. وتعقيمها في كل ساعة أو بعد كل استخدام

(. وطاوالت الطعام، واالستراحات، وأزرار المصاعد، وما شابه ذلك

. من الضروري إجراء تعقيم كامل لكافة أرجاء المدرسة قبل فتحها بشكل رسمي24.

كل يوم دراسي، ينبغي إجراء تعقيم وتنظيف يوميا لكافة المناطق واألسطح في المدرسة، عالوًة على إجراء تعقيم فعال بعد انتهاء25.

.وبما يتماشى مع اإلرشادات المعتمدة من بلدية دبي للمدارس

لروتين التعقيم اليومي والتعقيم )(DM-PH&SD-GU94-CDCN2)ينبغي اتباع كافة التوجيهات المتعلقة بالتنظيف والتعقيم 26.

كل"أو " تحذير"وينبغي عدم استخدام المنتجات التي عليها عالمات (. النهائي بعد الدوام ثر على صحة ، والتي قد تؤ "ُتسبب التآ

عضها وينبغي االمتناع عن خلط المنظفات والمعقمات مع ب. األطفال واألفراد الذين يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض أخرى

. بعضاً تحت أي ظرف من الظروف
. ملية التعقيماألسطح التي تكثر مالمستها بعد كل استخدام، وذلك لتحقيق االستفادة المثلى من ع/ ينبغي تعقيم المناطق27.

ر الوقائية ينبغي وضع توجيهات واضحة لموظفي الحراسة والمسؤولين عن تنظيف مرافق المدرسة لضمان التزامهم بالتدابي28.

. الصحيحة مثل ارتداء القفازات واألقنعة أثناء التنظيف

غسل أيديهم، ومساعدة األطفال على. التشجيع على اتباع روتين صارم لغسل األيدي ومنح الطلبة استراحات كافية لغسل أيديهم29.

.  وبخاصة األطفال الصغار الذين ال يمكنهم غسل أيديهم بمفردهم

ار الوصول إليها، كما التأكد من توزيع معقمات اليدين في كافة مباني المدرسة وأرجائها، بحيث توضع في أماكن ال يمكن لألطفال الصغ30.

.ينبغي أن تكون أنواع المعقمات المستخدمة معتمدة من بلدية دبي

مالنظافة والتعقي. د

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
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عند المدخلينبغي التأكد من ارتداء جميع من يدخل إلى مباني المدرسة للكمامات، وينبغي أن ُيطلب منهم استخدام معقم األيدي31.

.ينبغي التشجيع على أن يتم رش حقائب الطلبة والكوادر وأحذيتهم بالمعقمات عند وصولهم إلى المدرسة32.

ة الصففي الحصص التي ينبغي فيها خلع األحذية، يجب تخصيص رٍف لألحذية بجانب المدخل، لئال يتم إدخالها إلى غرف33.

(ابه ذلكمثل األجهزة اللوحية، والحواسيب، وما ش)ينبغي تعقيم األجهزة اإللكترونية التي يكثر استخدامها بعد كل استعمال 34.

لمدرسة على ينبغي الحرص على االلتزام بمجموعة خاصة من اإلجراءات والتدابير الوقائية للصحة والسالمة، كما يجب أن تحافظ ا35.

ظمة لمدى التزامها اتباع إجراءات لمراقبة مدى التزام شركات التنظيف والتعقيم التي تتعاقد معها، عبر القيام بعمليات تقييم منت

.باإلجراءات والمعايير

تقديم الخدمات ينبغي للمدرسة التشجيع على اعتماد استراتيجية لالستغناء على الورق، وزيادة االعتماد على التكنولوجيا في36.

.التعليمية للحد من المالمسة

ة حول تعميمات إضافيوإرسال . إرشادية تصف خطوات غسل األيدي بجانب األماكن المخصصة لذلك/ وضع ملصقات توعوية37.

افة الجهاز نظ)إرشادات التعقيم إلى أولياء األمور قبل فتح المدرسة، وينبغي وضع ملصقات مماثلة في جميع مباني المدرسة 

(.   التنفسي، والتباعد الجسدي، وما شابه ذلك

التعلم، أنواع معينة من اإلعاقة أو صعوبات فيينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حصول الطلبة أصحاب الهمم، الذين لديهم38.

.على المستوى المطلوب من اإلشراف والدعم عند حاجتهم لذلك

أو وحدات ( ذكفتح النواف)ينبغي على المدرسة المحافظة على تهوية جميع المناطق في المدرسة باستخدام التهوية الطبيعية 39.

.  التهوية

(.كالمهمالت باستمرار، وما شابه ذلسالتتفريغ )التأكد من إجراء عمليات التنظيف في الوقت المحدد وعلى نحو شامل40.

مالنظافة والتعقي. د
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:  التأكد من أن جميع الكوادر والطلبة41.

o يرجى االطالع على. ثانية، ويقومون بتجفيفها بشكل كامل20يحرصون باستمرار على غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة

. اإلرشادات المتعلقة بغسل اليدين

oينظفون أيديهم عند الوصول إلى المدرسة، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد العطس أو السعال.

oيتم توصيتهم بعدم لمس أفواههم وأعينهم وأنوفهم.

.ينبغي مراعاة المعايير المعتمدة من بلدية دبي في إدارة النفايات، وبخاصة النفايات الملوثة42.

م النظافة والتعقي. د
(تكملة)

سنوات بارتداء الكمامات طيلة الوقت داخل مباني المدرسة 6ينبغي إلزام جميع الكوادر والزوار والطلبة الذين تزيد أعمارهم على 43.

.   منذ لحظة دخولهم إليها، ولن ُيسمح لمن ال يلتزم بذلك بالدخول إلى مبنى المدرسة

وال . ارتداء الكمامات( السنة الثانية فما فوق/ كافة الطلبة في الصف األول)سنوات 6ينبغي على الطلبة الذين تزيد أعمارهم على 44.

مح بإزالة وُيس. ُيستثنى من ذلك إال الطلبة والكوادر الذين يعانون من بعض األمراض، ممن لديهم شهادة طبية تؤكد ذلك فقط

. الكمامات أثناء تناول الطعام أو القيام بأنشطة بدنية ُمجهدة

مكينهم من قراءة البالستيكية لت/ ينبغي تشجيع الكوادر الذين يختلطون عن ُقرب مع األطفال على ارتداء أقنعة الوجه الشفافة45.

. حركة الشفاه وتعابير الوجه

. ينبغي على مسؤولي التنظيف ارتداء القفازات والكمامات عند تنظيف مرافق المدرسة46.

مستعملة مهمالت خاصة إللقاء المواد السالتينبغي توفير مخزون كاٍف من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما ينبغي توفير 47.

.(بحسب توصيات الجهات الحكومية ذات الصلة)

وال يجب السماح . يدوُيسمح بزيارات التسجيل عند الضرورة فقط، ووفقاً لنظام المواع. ينبغي التشجيع على التسجيل عبر اإلنترنت48.

.جمع الطلبةبمثل هذه الزيارات في أوقات توصيل الطلبة واستالمهم من المدرسة أو في وقت الفسحة، لكي ال تتزامن مع أوقات ت

القيود. هـ
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ين، والمناطق التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين األشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعامل49.
.فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوارتختلطاألخرى المشابهة التي 

ل بين كل طالب على األقونصفينبغي أن يتيح تصميم غرفة الصف مجاالً للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر50.
.  ، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكماماتنفسهصفالوآخر في 

.هالـتأكد من عدم ازدحام دورات المياه عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذات51.

:التشجيع على استخدام المناطق الخارجية52.

oإلجراء التمارين الرياضية وفي أوقات الُفَسح.

oالتباعد للتعليم في الهواء الطلق إذا أمكن، فمن شأن ذلك أن يحدا من انتقال العدوى كما يتيح المجال للمحافظة على
.الجسدي بين الطلبة والكوادر المدرسية

oد كل استخدام ينبغي عدم استخدام األدوات الموجودة في الخارج إالا في حال كانت تخضع للتنظيف والتعقيم المناسب بع
كثر من مجموعة واحدة في كل مراة .من مجموعات الطلبة، وعلى أال تستخدمها أ

ى دفعات علوخروجهم همدخولأعضاء الكادر المدرسي لغرف المعلامين والمكاتب وقاعة تناول الطعام، بحيث يتم تنظيم استخدام 53.
.بينها فواصل زمنية، وذلك للحد من الكثافة في هذه األماكن

تبه بها أو ، ووضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المش(منفصلة عن غرفة التمريض)ينبغي على إدارة المدرسة تخصيص غرفة عزل 54.
.، مع وضع إجراءات للتطهير وفقاً للتوجيهات الصادرة عن بلدية دبي19كوفيدالمؤكدة من 

سدي مسافة لالستخدام الفردي، وذلك لتناول الطعام والشراب فقط، مع الحفاظ على التباعد الجقاعات تناول الطعاميمكن فتح 55.
.أو أي شكل آخر من التجمعاتالبوفيهات وال يسمح بإقامة . مترين

بحيث )احد فقط ُيسمح باستخدام الخزائن طالما يتم االلتزام بشروط التباعد الجسدي، وبشرط أن تكون كل خزانة مخصصة لطالب و56.
 ً (.يستخدمها الطلبة بالتناوب وال يتشاركونها أبدا

ترتيبات المكان. و
والتباعد الجسدي
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. وضع عالمات مرئية واضحة على األرض للداللة على مسافات التباعد اآلمنة57.

وجود برادات وال يسمح ب. القهوة الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين وتجنب الوقوف في طوابيرتقديميجب في محطات 58.
.المياه

لجسدي، يجب وضع عالمات على األرض في جميع المصاعد تشير إلى األماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد ا59.
.وعلى مستخدمي المصاعد االلتزام بهذه العالمات

.60 ً . ينبغي التشجيع على الدفع بالطرق اإللكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبوال

رياضة الكامل عندما ال ُيسمح باستخدام غرف االستحمام وتبديل المالبس، لذلك ينبغي على الطلبة الحضور إلى المدرسة بلباس ال61.
.يتضمن برنامجهم حصص التربية البدنية

باع اإلرشادات ُيسمح باستخدام آالت بيع الطعام والمطابخ والمقاصف التي تقدم األطعمة والمشروبات المغلفة مسبقاً، بشرط اتا 62.
ة في المطابخ استخدام آواني الطعام ذات االستخدام الواحد، والتعقيم المتكرر آلالت البيع واألغراض الموجود]المتعلقة بهذا المجال 

.[والمقاصف، والحفاظ على مسافة مترين بين الطاوالت

ترتيبات المكان. و
والتباعد الجسدي
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شريطة إبقاء مسافة وللمدرسة حرية الخيار في تحديد عدد الطلبة في كل صف دراسي،. ستختلف نسبة الطلبة بناًء على حجم الصف63.
.شخص وآخر/ على األقل بين كل طالبونصفآمنة قدرها متر 

ة التأسيسية الثانية، السن/ السنة التأسيسية األولى، والروضة األولى/ لطلبة في المرحلة ما قبل االبتدائيةتعليم اأما بالنسبة ل64.
هنا أنه " ثابتة"مة تضما عشرة أطفال فما دون، ونقصد بكل" ثابتة"السنة األولى، فينبغي أن يكون ضمن مجموعات / والروضة الثانية

عشرة ورعايتهم في وينبغي االهتمام بهؤالء األطفال ال. ينبغي أن يبقى نفس الطلبة في هذه المجموعة دون تغيير في كل يوم دراسي
.  غرفة ال يمكن لألطفال اآلخرين من خارج هذه المجموعة الثابتة الوصول إليها

:إبقاء كل دفعة من الطلبة معاً حيثما أمكن ذلك عالوة على65.

oدم اختالط التأكد من بقاء الطلبة في نفس المجموعة التعليمية الصغيرة طوال الوقت في كل يوم دراسي، والتأكد من ع
.المجموعات المختلفة خالل اليوم الدراسي أو في األيام الالحقة

oر المعلمين والكوادر الذين يتعاملون مع كل مجموعة تعليمية، والحرص قدر اإلمكان على أال ي تغير التأكد من عدم تغيُّ
ك ضرورة لقيام وندرك أنه في المرحلة الثانوية سيكون هنا. هؤالء األشخاص خالل اليوم الدراسي وفي األيام الدراسية الالحقة

كثر من مجموعة .بعض معلمي المواد بتدريس أ

oغي للطلبة البقاء في ال ُيسمح باختالط مجموعات الطلبة بين الصفوف؛ وبالنسبة للمناهج التي تستخدم هذا األسلوب، فينب
.صف محدد مع تناوب المعلمين بدالً عنهم

oيجب تخصيص كرسي وطاولة محددة لكل طالب، وال ُيسمح بتبديل أماكن الجلوس أو تبادل الكراسي .

oلبي يجب أن يحمل موظف واحد على األقل من موظفي المدرسة شهادة في اإلسعافات األولية لألطفال واإلنعاش الق
.الرئوي لألطفال، وينبغي أن يكون متواجداً طيلة وقت الدوام المدرسي

مثل )لة لهم ، فينبغي توفير وسائل تعليم بدي(أمراض معينة، أو مناعة منخفضة)والمعلمون الذي لديهم أمراض خطيرة الطلبةأما 66.
.وذلك حتى إشعار آخر( التعليم اإللكتروني

يهم الطلبة الذين يعانون ينبغي للمدرسة توفير وسائل تعليم بديلة للطلبة الذين لن يستأنفوا الدوام االعتيادي في المدرسة، بمن ف67.
.من أمراض خطيرة، أو الطلبة في العزل أو الحجر الصحي، وما شابه ذلك

تقديم الخدمات. ز
التعليمية
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رياضية حتاى إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها، بما في ذلك المهرجانات، واحتفاالت األعياد، والعروض الخاصة، والمسابقات ال68.
.إشعار آخر

.تعليق األنشطة الجماعية مثل الرحالت المدرسية، واالحتفاالت، والمعسكرات الرياضية والطالبية69.

ةالفعاليات الخاص. ح

لى التعقيم وإرشادات لتوضيح القواعد المتبعة عند استخدام المواد المشتركة، مع الحفاظ عتوعويةوضع الفتات وملصقات70.
.الكامل بعد كل استخدام

.ينبغي تجنب استخدام األلعاب الطرية أو التي تحتوي أجزاًء معقدة يصعب تنظيفها71.

ات واألقالم وأقالم التلو 72. ين والمواد الفنية ينبغي تعقيم كافة األدوات والمعدات في غرف الصفوف، مثل األلعاب والكتب والمقصا
تخدام إن والحرفية ومصادر اللعب الفوضوي، عالوًة على المواد المستخدمة في تمثيل الشخصيات وغيرها، وذلك بعد كل اس

.أمكن
جهيز ويجب ت. التي يعطس أو يسعل عليها األطفال أو يضعونها في فمهم( في غرف الصفوف)ينبغي إزالة جميع المواد 73.

نظيفها سلة مخصصة لهذه المواد، يكون عليها الفتة واضحة، وال ُتعاد هذه المواد إلى منطقة تواجد األطفال إال بعد ت/حاوية
 ً .  وتعقيمها جيدا

كالحاسوب المحمول، واألجهزة اللوحية)ينبغي على الطلبة والمعلامين إحضار مواد القرطاسية واألجهزة الخاصة بهم 74.
معلام وفي حال احتاج الطلبة للقرطاسية، يتولاى ال. وال ُيسمح بتشارك هذه األدوات والمواد مع غيرهم(. والسماعات وغيرها

. توزيعها بعد إجراء التعقيم المناسب
ارات، وأنابيب النفخ وغيرها)تجنب استخدام األدوات التي تتطلب النفخ 75. شجيع األهل على ، وت(مثل األدوات الموسيقية، والصفا

ة بهم إن أمكن .تزويد أبنائهم بأدوات خاصا
لورق في لتحتاج ال يجب على المعلمين توفير نسٍخ إلكترونية من مواد الدراسة والمراجعة، وتشجيع األعمال والمهام التي 76.

.  المهام المدرسيةكما يجب قبول الكتابة اليدوية باستخدام األجهزة الرقمية، والكتابة اإللكترونية في األعمال و. الصف والمنزل
.يجب إزالة السجاد والمعدات والمواد وقطع األثاث غير الضرورية من غرف الصفوف77.
.   ينبغي التشجيع على إجراء األنشطة الالصفية عبر اإلنترنت78.
طرية، وزوايا مثل مناطق ارتداء مالبس الشخصيات، ومناطق اللعب الداخلية بالمواد ال)ينبغي إغالق بعض أنواع مناطق اللعب 79.

هلة ويجب أن يكون األثاث واألدوات الموجودة في مناطق اللعب المفتوحة س(. القراءة التي تضم أنواعاً طرية من األثاث
.  التنظيف

.ال ُيسمح بمشاركة األلعاب وغيرها من المصادر المشتركة مع مجموعات أخرى من الطلبة إالا بعد غسلها وتعقيمها80.

المواد/ المصادر. ط
المشتركة
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قاً، وأن يتم ويمكن للمدرسة توفير هذه الخدمات شريطة أن يكون الطعام مغلفاً مسب. ال ينبغي منع خدمات تقديم الطعام81.

أواٍن بالستيكية وُيشجاع أولياء األمور على تزويد أبنائهم بالطعام والشراب في. اتباع توجيهات بلدية دبي في هذا الخصوص

ة وعلى المعلامين التأكاد من عدم مشارك. وينبغي على أفراد الكادر المدرسي إحضار طعامهم وشرابهم من المنزل. آمنة

ل ارتداء أقنعة الوجه البالستيكية أثناء استراحة تناول الطعام، بسبب ال. الطلبة طعامهم مع زمالئهم حاجة إلى إزالة وُيفضا

.الكمامات مؤقتاً 

م، وباألخص ما مقصف، فينبغي اتباع إرشادات بلدية دبي بخصوص المقاهي والمطاع/ كافتيريافي حال كان في المدرسة 82.

الوًة على اتباع يتعلق منها بالقيود الخاصة بالطاقة االستيعابية، والتباعد الجسدي، واستخدام أواني االستعمال الواحد، ع

.إجراءات التعقيم بالنسبة للمكان وللكادر

.أو أي شكل من أشكال التجمعات على موائد الطعامالبوفيهاتُيمنع تقديم83.

مسافة متر ينبغي أن ُتوزاع استراحات تناول الطعام على فترات مختلفة، بما يسمح بتطبيق شروط التباعد الجسدي ب84.

.  بين طلبة الصف الواحد ومترين بين طلبة الصفوف المختلفةونصف

.  ال ُيسمح باستخدام برادات المياه، ولكن يمكن للمدرسة تقديم قوارير مياه معقمة85.

جسدي مسافة تناول الطعام لالستخدام الفردي لتناول الطعام والشراب فقط، مع الحفاظ على التباعد الاعاتقيمكن فتح 86.

.مترين

المأكوالت. ي
والمشروبات
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م بمعايير الحفاظ لضمان المحافظة على نشاط الطلبة وصحتهم، ستستأنف المدارس حصص التربية البدنية، مع التزاٍم صار87.
.على السالمة

م في األنشطة البدنية أثناء حصص التربية البدنية، ال ُيطلب من الطلبة ومعلمي التربية البدنية ارتداء الكمامات عند مشاركته88.
.الشاقة، مثل الجري والتمارين الرياضية، طالما كانوا ملتزمين بإجراءات التباعد الجسدي

مامات السباحة في وستبقى ح. ينبغي أن تركز حصص التربية البدنية على أنواع الرياضة التي ال تتطلب احتكاكاً جسدياً 89.
.المدرسة مغلقة حتى إشعارٍ آخر

تربية البدنية، على األقل أثناء حصص الونصفيجب على جميع الكوادر والمدربين االلتزام بالتباعد الجسدي مسافة مترٍ 90.
.ويساعد على ذلك وضع عالمات مرئية واضحة على األرض للداللة على مسافات التباعد اآلمنة

تزام باإلرشادات ذات بالنسبة للمدارس التي تتوفر فيها مرافق للياقة البدنية، ولممارسة رياضات جماعية معينة، ينبغي االل91.
كز اللياقة البدنية، والتي يمكن االطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني لمجلس دبي الرياضي .  الصلة حول مرا
https://www.dubaisc.ae/Style%20Library/docs/ReopeningDubai_SectorsPlan_EN_Web.pdf

رشادات الصحة المعايير الخاصة بالصحة والسالمة في كل القاعات الرياضية أن تتماشى مع إ/ ينبغي على كافة اإلرشادات92.
.والسالمة الصادرة عن بلدية دبي

.ةقاعات التربية البدني/ ينبغي على الطلبة المحافظة على التباعد الجسدي لدى دخولهم االستاد الرياضي93.

بعد كل استخدام )ة ينبغي التعقيم المتكرر لكل المعدات الرياضية وكافة األماكن التي تنعقد فيها حصص التربية البدني94.
.ت، وذلك من خالل جدول تعقيم مناسب، يتم فيه إغالق قاعات التربية البدنية بشكل مؤق(وعقب انتهاء الدوام

.التشجيع على ممارسة األنشطة في الهواء الطلق، متى أمكن ذلك95.

.التأكد من تهوية قاعة اللياقة البدنية، إما من خالل فتح النوافذ واألبواب، أو من خالل أنظمة التهوية96.

.ال ُيسمح بإقامة المسابقات أو الفعاليات الرياضية خالل هذه الفترة97.

ةالتربية البدني. ك

https://www.dubaisc.ae/Style%20Library/docs/ReopeningDubai_SectorsPlan_EN_Web.pdf


إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي

الوصف الموجز اإلجراء

كراسي يجب على المدارس استخدام الحافالت المدرسية بنصف طاقتها االستيعابية، مع ضرورة وضع عالمات على ال98.
.إلرشاد الطلبة إلى المقاعد التي ُيسمح باستخدامها

كب تكون درجة حرارته . ينبغي فحص حرارة جميع من يصعد إلى الحافلة المدرسية99. درجة مئوية فما فوق، فلن 37.5وأي را
.ُيسمح له بالصعود إلى الحافلة

سنة، أو ممن يعانون من أمراض 60ُيمنع تواجد المعاونين على رأس عملهم في الحافالت إن كانوا ممن تتجاوز أعمارهم 100.
.مزمنة أو من ضعف المناعة

.سنوات6ينبغي على كافة ركاب الحافلة ارتداء الكمامات، باستثناء األطفال الذين تقل أعمارهم عن 101.

وعلى سبيل . جسديينبغي الحفاظ على تعقيم الحافلة عبر اتباع إجراءات التعقيم، كما ينبغي الحفاظ على شروط التباعد ال102.
ا يتماشى مع المثال، ينبغي تعقيم أحزمة األمان ومساند اليدين، والمقابض والقضبان وما إلى ذلك، بعد كل استخدام، وبم

.بخصوص المواصالت العامةبدبي اإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن هيئة الطرق والمواصالت 

ا ينبغي تسجيل كم. رحالت النقل اليومي/ يجب االحتفاظ بسجل يومي، يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة خالل برنامج103.
.الغياب

.  طاقات وأجهزة التمريرالتمرير لتسجيل الدخول، ينبغي المحافظة على تعقيم الببالنسبة للحافالت التي تستخدم بطاقات 104.
.ويجب أن يتولى المعاون في الحافلة اإلشراف على هذه العملية

ظافة الجهاز التنفسي مثل ن)ينبغي إضافة الفتات كافية داخل الحافلة لتوجيه الطلبة نحو اتباع ممارسات النظافة والتعقيم 105.
(.والتخلص من المهمالت، وغيرها

المهمالت التسينبغي اتباع ممارسات مناسبة للتعقيم والتخلص من المهمالت، وال سيما أن الطلبة يمكن أن يستعملوا 106.
.وفتحات الجيب الخلفية للمقاعد

جيع على التأكد من توفر التهوية المناسبة في الحافلة طيلة الوقت، مع الحرص على تجنُّب إعادة تدوير الهواء، والتش107.
.استخدام النوافذ متى أمكن ذلك

المواصالت. ل
المدرسية
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ة مشتبه على أحد الطلبة أثناء ركوبه الحافلة المدرسية، فينبغي اعتباره كحال19كوفيدفي حال بدأت تظهر أعراض فيروس 108.
تصال مباشرًة وعلى معاون الحافلة أن يقوم مباشرًة بإبالغ مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة، والذي ينبغي عليه اال. بها

يل الطالب وإن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة لمنازلهم، فينبغي توص. أو المسؤول عنه/ بإدارة المدرسة وولي أمر الطالب
ويجب . له إلى المنزلالمشتبه بإصابته أوالً، وأما إن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة للمدرسة، فينبغي حينها عزل الطالب وإرسا

سة ، ال ينبغي إعادة الطالب إلى المدر سلبية، فإن جاءت النتيجة PCRأال يعود الطالب إلى المدرسة قبل ظهور نتيجة فحص 
خص الُمصاب، يتم تعقُّب كافة األشخاص الذين اختلط بهم الشأما إن كانت النتيجة إيجابية، ف. حتى تزول أعراض اإلصابة

يوماً، تبدأ من يوم إجراء 14سواء كانوا من الكادر أو ركاب الحافلة، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 
كدها الطبيبPCRفحص  .للشخص الذي جاء نتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور األعراض، في حال أ

المواصالت . ل
(تكملة (المدرسية

ة الكوادر يرجى التأكد من استخدم عدد كاٍف من قنوات التواصل والتدريب التي يسهل الوصول إليها، وذلك إلبقاء كاف109.
تعقيم المعتمدة وأولياء األمور والطلبة على اطالع على آخر المستجدات بالترتيبات الجديدة والممارسات المتبعة وأساليب ال

.للعام الدراسي الجديد

هم بالشكل الدكتور المقيم، لضمان تعامل/ يجب توفير تدريب كاٍف للشخص المسؤول عن الصحة والسالمة، والممرضة110.
.المناسب مع أية إصابات محتملة

التعاميم. م

لمساعدة في عرفة لينبغي على كافة المدارس االلتزام بالموعد المحدد لملء وتقديم القالب اإللكتروني الذي أرسلته هيئة الم111.
.خطة جاهزية المدرسةوضع 

وضع بقيام المدرسة ومن شأن هذه الخطط ضمان . يجب على المدارس تطبيق خطة الجاهزية التي تمت الموافقة عليها112.
.ات المعتمدةإجراءات مناسبة تضمن استمرار عملياتها، مع الحفاظ على سالمة الجميع في مبانيها، بما يتماشى مع اإلرشاد

ذلك ، و (أو فريق للتعامل مع األزمات)التعقيم / ينبغي على المدارس تخصيص شخص مسؤول عن الصحة والسالمة113.
.تي أقرتها بلدية دبيلإلشراف على التنظيف اليومي والمستمر، بحيث يتم تدريبه على أفضل الممارسات وعلى المتطلبات ال

خطة الجاهزية. ن

.وميةيجب على المدارس التعاون الكامل وااللتزام بكافة اإلجراءات واإلرشادات ذات الصلة التي أصدرتها الجهات الحك114. االلتزام. س
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.آت العامة بدبيينبغي أن تبقى الُمصليات ُمغلقة، حتى يصدر قرار حكومي بالسماح بفتح المصليات في مختلف المنش115.

يق اإلرشادات ينبغي على المختبرات العلمية، ومطابخ التدريب، واالستوديوهات الفنية، وقاعات الموسيقى وغيرها تطب116.
:  التالية

أو وحدات ( لنوافذعبر فتح ا)ينبغي تأمين تهوية مناسبة لكافة هذه األماكن، إن تيسر، وذلك باستخدام تهوية طبيعية •
.التهوية

لى التباعد ينبغي عدم استخدام القاعات بكامل طاقتها االستيعابية، وذلك لضمان محافظة مستخدمي هذه القاعات ع•
.أثناء الحصةونصفالجسدي مسافة متر 

القصوى المعدات التي تكثر مالمستها، وذلك بعد كل استخدام، لضمان الفعالية/ األسطح/ يجب تعقيم األماكن•
.أدواتهم، إن أمكن/ كما ينبغي تشجيع الطلبة على جلب معداتهم. لعملية التعقيم

فازات يجب وضع إرشادات واضحة لكادر التنظيف، وذلك للتأكد من اتباعهم لإلجراءات الصحيحة مثل ارتداء الق•
.والكمامات أثناء قيامهم بالتنظيف

أو تشجيع ( رهامثل األدوات الموسيقية والصفارات وأنابيب النفخ وغي)تجنب استخدام المعدات التي تحتاج للنفخ •
.معدات خاصة ألبنائهم، إن أمكن/ أولياء األمور على توفير أدوات

.يجب عدم تشارك األغذية التي يتم تحضيرها أثناء حصص تكنولوجيا الغذاء بين الطلبة•

مباني المدرسة. ع
كل ما عدا الفصول )

(الدراسية



إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي

الوصف الموجز اإلجراء

:ينبغي على المكتبات تطبيق اإلجراءات التالية117.
.دخول المكتبات على دفعات بينها فواصل زمنية•
.القيام بما يكفي من إجراءات التنظيف والتعقيم بين الحصص•
الل الحصة نفسها، بين الطلبة خونصفينبغي الحفاظ في الحصص المكتبية وأماكن القراءة على التباعد الجسدي مسافة متر •

.ومترين فيما عدا ذلك
بعد ( ازاتحتى مع وجود القف)ينبغي على أمناء المكتبات وكادر الدعم ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام معقمات اليدين •

.كل مخالطة مع شخص آخر
.يجب تعقيم مكتب االستقبال في المكتبة ومعداتها كل ساعة•
.يشرف المعلم على عملية استعراض الكتب واختيارها، للتقليل من مالمسة الطلبة للكتب ومعدات المكتبة•
.ينبغي منع الكتب المصنوعة من القماش أو الكتب المصنوعة من مواد يصعب تنظيفها•
. ل إعادة االستخدامينبغي وضع كافة الكتب التي تم استخدامها في حاوية مخصصة عليها الفتة واضحة، حتى يتم تعقيمها قب•
.نشجع المدارس على تغليف الكتب، لتسُهل عملية تنظيفها وتعقيمها•
. ينبغي تعقيم معدات المكتبة وأدواتها بعد كل استخدام، ويمنع تشارك الطلبة لهذه المعدات•
محددة لوضع وينبغي تخصيص منطقة. يجب التشجيع على استخدام اإلنترنت في عمليات البحث عن الكتب واستعارتها•

.تشكيلة مختارة من الكتب، للتخفيف من عمليات البحث اليدوي عن الكتب في المكتبة
.ينبغي تخصيص منطقة عليها الفتة واضحة لتسليم الكتب•

دات في مناطق التعلم ينبغي االلتزام الصارم بالتباعد الجسدي مسافة مترين، والتعقيم المستمر، وااللتزام باالستخدام المحدود للمع118.
.بالهواء الطلق

مباني المدرسة. ع
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