خطة النظافه والتعقيم لمدرسة Charlotte-Salomon-Schule
.١الحماية العامة من العدوى
 .٢النظافة الشخصية
 .٣نظافة الغرف
 .٤النظافة في دورات المياه
 .٥الحماية من العدوى خالل أوقات الدراسة والرعاية المسائية
يتوفر لدى المدرسة برنامج نظافة وتعقيم خاص ,ينظم أهم النقاط الرئيسية.
برنامج النظافة والتعقيم بمثابة ملحق لنموذج النظافة والتعقيم في كورونا وضع لجميع مدارس برلين
( إصدار حديث من  )٤/٨/٢٠٢٠منظم مسبقا ومقدم للعاملين في المدرسة للعلم والتنفيذ.
جميع العاملين في المدرسة يهتمون بأن يأخذ جميع الطالب والطالبات مالحظات النظافة والتعقيم بشكل
جدي وأن يطبقوها ،عالوة على ذلك ،يجب متابعة و بإستمرار مالحظات النظافة والتعقيم الصادره عن
السلطات الصحية ومالحظة المعلومات الصادرة عنها.
 .١الحماية العامة من العدوى
المجموعات الدارسية/األفواج في مدرستن̀ا تم تحديد فريق` كبير من ستة تجمعات ،الذين خالل الحصص
الدارسية ،في االستراحات ،أوقات األكل وفي الرعاية المسائية ال يختلطون مع بعضهم البعض .األوقات
يتم تحديدها لكل مجموعة على حدى .وبهذا تم تنظيم وتوضيح أوقات الطعام و األطفال من الصف
الواحد يذهبون معا ً لتناول الطعام في صالة الطعام.
وأيضاً` تم تقسيم الساحة المدرسية لكل مجموعة من الفرق الكبيرة على حدى.
التجمعات الكبيره وهي
ghi ١٢٣ def ١٢٣ ١٢٣ abc
ghi ٤٥٦ def ٤٥٦ abc ٤٥٦
تم تعديل أوقات الحصص المدرسية ،ليتم قدر اإلمكان تعويض الطلبه ليستطيع` الجميع الحضور` للمدرسة.
في الحصة األولى هناك درس لبعض المجموعات ،على سبيل المثال يتم إعطاء درس اإلنجليزي للصف
الثالث.
التعلم في مجموعات سيتوفر في حال تم تنظيم الفرق الكبيرة.
ً
يرجى من األهل ،عدم الدخول إلى ساحة المدرسة إال في الحاالت الضرورية جدا أو في حال توجب
اصطحاب الطفل من الحصة الدراسية أو من الرعاية المسائية .وإذا تمكن ،أن يتفق األهل مع الطفل أن
يلتقو في ساحة المدرسة.
داخل بناء المدرسة يطبق االنظام الساري و المجرب من قبل اإلجازة كما هو عليه:
الدخول الى المدرسة يتم عن طريق األبواب ذات اللون األحمر الرئيسية ،والخروج من خالل األبواب
الجانبية في نهاية الدرج .أحد األدراج (بعد الدخول الى المدرسة من الجهة اليمين) يستخد̀م للخروج،
واآلخر` للمغادرة .عند دخول األشخاص الغرباء عن المدرسة يتوجب عليهم تعقيم اليدين عند الدخول من
المدخل الرئيس.

 .٢النظافة الشخصية
 النظافة والتعقيم الشامل المستمر` يتم عن طريق` غسل اليدين داخل الصفوف المدرسية و في غرفالصرف` الصحي أو باستخدا̀م المعقم .ولهذا الغرض وضع معقم اليدين ليتاح استخدامه عند المدخل
الرئيسي` للمدرسة وعند مدخل بناء الرعاية المسائية وفي غرف الصف.
 ارتداء غطاء األنف والفم نُظم ووضع في نموذج خطة النظافة. يقوم كل من المعلمين والمعلمات بتوجيه الطالب إلرتداء غطاء األنف والفم خالل الدرس أيضاً. عند ظهور عالمات المرض (ارتفاع درجات الحرارة ,اليعال ،آالم الحلق ،وأعراض أمراض الجهازالتنفسي ،فقدان حاسة الشم أو الذوق ،آالم جسديه) يجب إبقاء الطفل في المنزل .وجود عالمات الرشح
فقط من دون ظهور` إي أعراض أخرى للمرض ليس سببا ً كافياً ،لعدم حضور الطفل الى المدرسة.
 الطالب والطالبات ،الذين وجب اصطحابه̀م خالل الدوام المدرسي لظهور` أعراض المرض عليهم،يستطيعون العودة الى المدرسة ،اذا اختفت األعراض نهائياً .ينصح دائما ً وبشدة أخذ رأي الطبيب واذا
استدعى األمر القيام بعمل فحص كورونا̀.
خالل فترة الحجر المنزلي يتابع األطفال تعليمهم وتوفر لهم المواد الالزمه لمتابعة دراسته̀م من المنزل.
 في المؤتمرات واالجتماعات (كاجتماع األهل) ،تتم مع المحافظه على ترك مسافة كافية في قاعةاالجتماعات وفي قاعة الطعام التابعة للمدرسة.
 يتم تحديد عدد المشتركين والمشتركات` وااللتزام بترك مسافة متر ونصف فيما يتناسب مع حجمالقاعة .
 عند اجتماع المعلمين والمعلمات مع الحاضرين يجب االلتزام بغطاء األنف والفم ،بإستثنا̀ءالشخص المتحدث.
 .٣نظافة الغرفة
مهم جدا ً وبالتحديد يتم تهوية الغرفة بشكل مستمر .مرات متعدده يومياً ،أقلها في أوقات اإلستراحة ،وفتح
مجرى للهواء ،والتهوية بشكل عرضي تتم عن طريق فتح جميع النوافذ لعدة دقائق̀ .ألسباب حماية
السالمة العامه ال يسمح للطالب البقاء في غرفة الصف من غير مراقبة.
 في الغرف الصفية يوجد فوط` معقمة يتم فيها مسح األسطح كسطح لوحة مفاتيح الكمبيوتر`ومفتاح التحكم في الضوء.
 يوجد في الغرف الصفية صابون لغسل اليدين وأوراق للتنشيف` عند المغسلة. في مدخل المدرسة وعند مكتب السكرتاريا تتوفر` مواد التعقيم. .٤النظافة في دورات المياه
-

لكل وحده من المجموعات الطالبية يحدد دورة مياه واحده خاصه فيها لالستخدام
عند استخدا̀م دورات المياه يتم ارتداء غطاء االنف والفم.
يتواج̀د دائما طالب واحد فقط في دورة المياه ،وعلى المدخل علقت لوحات مكتوب عليها
(مشغول/متاح) .

 .٥الحماية من العدوى خالل أوقات الدراسة والرعاية المسائية
 جميع التربويين` العاملين في مدرستنا يرتدون غطاء األنف والفم خالل الدوام الجزئي في المرسة. الرعاية التكميلية متاحة بعد انتهاء الدوام المدرسي` في الغرفة الصفية المحدده للتعليم. -غرف الرعاية التكميلية يتم استخدامه̀ا بعناية.

