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إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى

في المدارس الخاصة ورياض األطفالفيروس كورونا 
2021-2020للفصل الدراسي الثاني 
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تمت مراجعته من
قبل لجنة األوبئة



الخاصةالمدارسفيوالعاملینواإلداریینوالمعلمینطلبتناسالمةلضمانالبروتوكولھذاإعدادتم
تعلیماتالىباالضافةبھاالتھاونوعدماالجراءاتھذهإتباعیرجىلذاكورونا،فیروسإنتشارولمنع

للمدارسالعودةدلیلحسبالصحیةالشروطتعلیماتفیھابماالنافذةالقوانینحسبالصحیةالشروط
العملوقانونالصحة،ووزارةوالتعلیمالتربیةوزارةعنالصادر2020/2021الثانيالدراسيللفصل

االردني وأنظمة وتعلیمات السالمة والصحة المھنیة الصادرة بموجبھ.
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KG
G1-G3

G12
طالبًا 773230

G4-G9
طالبًا 1103474

G10+G11
طالبًا 287895

تمديد الفصل الثاني حتى
نهاية حزيران 2021

) طالب/ شعبة.20-15 مترمربع/طالب على أن تتراوح أعداد الطلبة (2توفير مسافة تباعد بمقدار �
.)2*2*2) أو (3*2الدوام بالتناوب وفق نموذج ( �
.Hybrid modelالنموذج الهجين �
.)2*2*2دوام يوم السبت نموذج (�
يترك لولي األمر الخيار بين التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد.�

7/2/2021

21/2/2021

7/3/2021
تقييم مدة أسبوعين

تقييم مدة أسبوعين

 الصادر2020/2021- تعلیمات الشروط الصحیة حسب دلیل العودة للمدارس للفصل الدراسي الثاني 1
عن وزارة التربیة والتعلیم ووزارة الصحة

19/1/2021
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-اإلجراءات الصحية الوقائية العامة لعودة الطلبة للمدارس :2

والبالغاتوالتعلیمالتربیةوزارةعنالصادرالصحيللبروتوكولوفقاالوقائیةوالتدابیراالحترازیةاإلجراءاتباتخاذالخاصالتعھدعلىبالتوقیعالمنشأةتلتزم▪
((1الصادرة عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع المعمول بھا لمنع انتشار عدوى كورونا(ملحق (

التعھدبتوقیعوااللتزامبالفیروسمصابلشخصمخالطتھاوإصابتھعنفوراباإلفصاحوالمقاصفالمدرسيالنقلخدماتومزوديالعاملینجمیعیلتزم▪
((2(ملحق(

االلتزام بتعیین مراقب الوقایة الصحیة وحسب األسس والمعاییر وآلیة التعیین التي یتم تحدیدھا من قبل وزارة العمل بالتنسیق مع الجھات المعنیة.▪

حدّاًطالباً(20-15)علىیزیدالوبماالمرافقوفيالصفیةالغرفةداخلم)2)الطلبةبینالجسديالتباعدشرطتحققالتياآلمنةالمسافاتبتوفیرالمنشأةتلتزم▪
أقصى في الغرفة الصفیة .

والجھاتالعملوزارةعنالصادرةبھاالخاصةالبروتوكوالتفيعلیھاالمنصوصالوقایةإلجراءاتوغیرھاریاضیةومرافقمسابحمنالمنشأةمرافقتخضع▪
المعنیة.

التأكد من عدم إصابة المعلمین والعاملین بفیروس كورونا، وذلك من خالل الفحص الخاص بذلك قبل مباشرتھم العمل.▪

تعقیم المباني المدرسیة وجمیع المرافق التابعة قبل عودة الطلبة إلى التعلیم الوجاھي .▪

تعقیم األدوات واألجھزة المستخدمة بشكل دوري.▪

وضع معقمات الیدین في الممرات وداخل المرافق.▪
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تابع           اإلجراءات الصحية الوقائية العامة لعودة الطلبة للمدارس :

التأكد من تباعد المقاعد المدرسیة بما ال یقل عن مترین.▪

ممراتجمیعفيمترینعنتقلالوبمسافةالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةعلىللتأكیدتنظیمیةإرشادیةولوحاتوإجراءاتآلیاتتوفیر▪
المنشأة ومرافقھا.

 تعبئة نموذج خاص یتعلق بتحدیث المعلومات عن كل طالب من الطلبة وطرائق االتصال بأولیاء أمورھم، بحیث توفر رقم ھاتف طوارئ لكل طالب.▪

االتزاًماالعامةالسالمةوإرشاداتوالصحیةالوقائیةباالشتراطاتالمنشأةفيوالطلبةالعاملینجمیعالتزام▪ القیممنظومةمنجزًءاتصبححتىتام�
والسلوكیات الیومیة لدیھم.

تأكید أھمیة االستمرار في الحفاظ على اإلجراءات الوقائیة في أثناء الطابور الصباحي، وتخصیص الحصص األولى أیًضا لتأكید ذلك.▪

التياألنشطةوتجنبالكمامة،ولبسالطلبة،بینالجسديالتباعدكمراعاةأمكن،ماوالمختبراتالصفیةالغرففيالوقائیةالتدابیرالمعلمینمراعاة▪
تتطلب احتكاًكا مباشًرا بینھم، أو مشاركة في األدوات.
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تابع           اإلجراءات الصحية الوقائية العامة لعودة الطلبة للمدارس:

الثانيالدراسيللفصلللمدارسالعودةالدلیلفيالمدرجةاإلجراءاتجمیععلىواإلدارّيالتدریسّيالكادرتدریبعلىالتأكید▪
2020/2021 .

مواقععلىالرسمیةالمنشأةصفحاتوعبرمباشرةأمورھموألولیاءللطلبةالوقائیةواإلجراءاتالرسائلإیصالتأكیدفياالستمرار▪
التواصل االجتماعي والمجموعات التعلیمیة والصفیة.

الرئةأمراضمثل:المناعة،نقصتسببمزمنةأمراًضایعانونلمنالمعتمدالتعلیميالنمطھوبعدعنالتعلیمخیاریكونأنینصح▪
المزمنة، والسمنة، والسكري، والسرطان.
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-اإلجراءات الوقائية في أثناء الدوام3

الدخول إلى المنشأة والخروج منها:
 لكافة2020/2021• االلتزام باإلجراءات الوقائية وشروط السالمة العامة الموضحة في دليل العودة للمدارس للفصل الدراسي الثاني 

الطلبة والعاملين والمرافقين والزائرين، واشتراطها لدخول المنشأة.

• عدم السماح ألي شخص تظهر عليه أية أعراض تتشابه وأعراض اإلصابة بفيروس كورونا من الدخول إلى المنشأة، أو االحتكاك بالطلبة.

• استخدام أكثر من مدخل للمنشأة إن وجد لدخول الطلبة والعاملين والزائرين وتحت إشراف مباشر من الكادر اإلداري ومسؤول الصحة

المدرسية؛ لضمان اتباع اإلجراءات الصحية والوقائية.

 دقائق، واإلعالن عن جدول مواعيد10• تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتحديد مواعيد حضورهم ومغادرتهم على أن تكون بفارق 

الحضور والمغادرة، لتجنب حدوث االكتظاظ.

• التزام المجموعات بمواعيد الحضور والمغادرة المحددة من اإلدارة.

• عدم السماح للزائرين والمرافقين بالدخول إلى مرافق المنشأة أو الصفوف أو االحتكاك بالمعلمين والطلبة.

• توثيق أرقام هواتف الزائرين وأولياء األمور في سجل الزائرين مع تحديد وقت القدوم والمغادرة.
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الطابور الصباحي

 دقيقة )، ومتابعة مربي الصفوف التزام طلبتهم باإلجراءات الوقائية وتحقيق شرط التباعد الجسدي15• تحديد مدة الطابور الصباحي بـ ( 

)لكل طالب.2م2)

• تنفيذ الطابور الصباحي وفق جدول لكل شعبة بالتناوب، بحيث يقتصر على شعبة واحدة.

• توظيف اإلذاعة المدرسية لغايات التوعية والتثقيف الصحي.

االجتماعات

) شخًصا، مع مراعاة توصيات لجنة األوبئة.20• منع االجتماع ألكثر من (

• تحقيق شروط التباعد الجسدي  وارتداء الكمامات في حال عقد االجتماع المباشر.

• يفضل عقد االجتماعات عبر المنصات اإللكترونية ما أمكن.
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حصص األنشطة الصفية وحصص الرياضة

• استبعاد األنشطة التي ال تحقق اإلجراءات الصحية.

• تجنب األنشطة التي تتطلب احتكاكًا أو تبادًال لألدوات بين الطلبة.

متر مربع لكل طالب ضمن اإلجراءات الصحية.2• تنفيذ حصص الرياضة في المناطق المفتوحة في حال توافر مساحة 

االستراحة

) دقيقة داخل الغرفة الصفية وبإشراف مباشر من المعلم.15-10• تخصيص مدة استراحة من (

• زيادة عدد المعلمين المناوبين للتحقق من تطبيق التعليمات وإجراءات السالمة العامة.
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وسائل النقل
• االلتزام التام باإلجراءات الوقائية وإرشادات السالمة العامة، والتزام السائق باإلجراءات الصحية (ارتداء الكمامة).

• توفير أدوات التعقيم داخل الحافلة.

ا. • منع دخول الحافلة في مناطق تفشي الوباء منًعا بات�

• تجنب التزاحم في أثناء الصعود للحافلة والنزول منها، وتحقيق شرط التباعد الجسدي داخل حافلة نقل الطلبة بنسبة الحمولة المعلن عنها

حسب تعليمات وزارة النقل؛ لذا، على المدارس زيادة عدد حافالت نقل الطلبة أو زيادة رحالت الحافالت المتوافرة لديها.

• على سائق حافلة نقل الطلبة تحسين التهوية في الحافلة وبشكل مستمر بفتح الشبابيك لفترات تتناسب مع درجة الحرارة الخارجية.

المدرسيالمقصف 
• التزام لجنة المقصف المدرسي باإلجراءات الصحية والوقائية خاّصة ارتداء الكمامات .

• الفحص السريري ألعضاء لجنة المقصف المدرسي مع بداية كل فصل دراسي.

• البيع داخل الصفوف عن طريق لجان المقصف المدرسي وبإشراف معلم.

• متابعة تنظيف بيئة المقصف المدرسي وتعقيمها (إخراج األدوات واألغذية وتنظيف األرضية والسطوح) بالتعاون مع مسؤول اللجنة الصحية

في المنشأة.
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التباعد الجسدي واستخدام الكمامة

التأكيد على التزام الكادر اإلداري والتدريسي والعاملين والطلبة باستخدام الكمامة بشكل سليم..1

 سنوات ، على أن تكون الكمامات مصنوعة من القماش للطلبة الذين6تأكيد أهمية استخدام الكمامة في المنشأة للفئات العمرية كافة فوق .2

) سنة.12تقل أعمارهم عن (

تغيير الكمامة كل يوم على األقل..3

التخلص من الكمامة المستخدمة تخلًصا سليًما بوضعها في كيس بالستيكي ثم في سلة المهمالت..4

استخدام الكمامة بطريقة صحيحة؛ بحيث تغطي األنف والفم وأسفل الذقن، وإمكانية إزالتها من وقت آلخر ال سيما في أثناء شرح المعلم.5

الدرس، إذ يتوافر بين الطلبة في الغرفة الصفية حينذاك التباعد الجسدي، مع الحرص على توافر تهوية جيدة في الغرفة الصفية بفتح

النوافذ.
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تابع             اإلجراءات الوقائية في أثناء الدوام

اإلجراءات المدرسية العامة الواجب اتباعها في حال شعور طالب أو أحد الكوادر اإلدارّية والتعليمية بأي أعراض للمرض
ة لدليل العودة للمدارس للفصل الدراسي الثاني  م.2020/2021• االلتزام بتطبيق اإلجراءات المحدث�

• التأكيد على أهمية تبليغ أولياء األمور إلبقاء أبنائهم الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض مرضية في المنزل.

• تخصيص غرفة أو مساحة ُمعّينة داخل المنشأة للعزل الصّحّي.

• توفير سجالت الحضور والغياب وتحديثها؛ للرجوع إليها في حال حدوث إصابة.

• إطالع الكادر التعليمي واإلدارّي والّطلبة وأولياء ��مورهم على أّية ُمستجّدات تطرأ على اإلجراءات الصّحّية بشكلٍ دورّي ودائم.

• التأكّد من تطبيق جميع اإلجراءات الصّحّية الخاّصة بالتعقيم وتوفير المعقمات.

ظهور أعراض المرض على  أحد الطلبة أو أحد العاملين في المنشأة
• ُيكَل�ف مسؤول الصحة المدرسية بالتأكّد من وجود أعراض للمرض على المشتبه بإصابته.

• ُيعزل الُمشتَبه بإصابته في غرفة العزل الُمخّصصة لهذا الشأن؛ لضمان عدم اختالطه باآلخرين.

• االتصال بولّي أمر الطالب الُمشتَبه بإصابته لتبليغه عن ذلك.

• التأكيد على عدم جواز إعطاء أّي أدوية للمشتبه بإصابته.

• اإليعاز لولّي أمر الطالب الُمشتَبه بإصابته بضرورة إجراء الفحص له في المختبرات المعتمدة أو المستشفيات الحكومّية.
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اإلجراءات المتبعة حال ظهور إصابة

 يومًا في حال ظهور األعراض، وفحص13 أيام في حال عدم ظهور األعراض و 10البروتوكول الصحي للتعامل مع المصابين: تطبيق العزل المنزلي لمدة 
المخالط اللصيق *.

ويتم التعامل مع األشخاص المصابين والمخالطين  وفق الترتيب اآلتي:

 دقيقة من دون15 هو كل شخص تواجد لمدة تزيد عن اللصيق: المخالط *     

شخص مصاب.٢                               ارتداء الكمامة على مسافة أقل من  م من 

حالة مصابة

إداري

يطبق البروتوكول
الصحي ويستمر 

دوام المنشأة 

معلم

معلم الصفوف من الصف
الرابع إلى الثاني عشر

يطبق البروتوكول
الصحي ويستمر 

دوام المنشأة 

(KGمعلم الصفوف من (

 إلى الصف الثالث األساسي

تحول الشعبة للتعلم عن بعد
من(10-13) يومًا حسب
حالة المعلم المرضية ويتم

الفحص  للطلبة  إجراء 
:مرتين 

عند ظهور إصابة المعلم -
بعد 5 أيام من ظهور نتيجة -

الفحص األول

طالب

يطبق البروتوكول الصحي
المصاب، ويتم فحص على 
والتحول للتعلم المجموعة 
عن بعد إلى حين ظهور 

النتائج 

يطبق البروتوكول
الصحي 
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(1ملحق (
إقرار وتعهد والتزام

قر عن........بالتوقيعمديًراأوو/مالكًابصفتي()الوطنيالرقم...........................................حاملأدناهالموقعأنا��

محافظةفيوالكائنةأخرى،جهةأيأووالتعليمالتربيةوزارةمنالمرخصةالخاصةالتعليميةالمنشآتقطاعمن..............................

...........................مدينة/ العنوان ..............................

لالشتراطاتوفقاوذلكأمثلها،التيالمنشأةلدىالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاإلجراءاتباتخاذهذهبصفتيوألتزمأتعهد

والتعليماتالدفاعأوامربموجببهاالمعمولوالبالغاتوالتعليماتالعملوزارةعنالصادرةالوقائيةوالتدابيروالبروتوكوالت

الصادرة عنها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

مخالفةعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملأتحملالشخصيةوبصفتيأعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف

المختصةالجهاتعنالصادرةالدفاعأوامروفقالمنشأةبحقالعقوباتمنأيواتخاذمنها،أيأوأعالهالواردةلاللتزاماتالمنشأة

بما في ذلك إغالق المنشأة التي أمثلها و/ أو دفع الغرامات المالية المترتبة على ذلك .

وعليه ��وقع

االسم :........................................                                                 التوقيع:...........................................

اسم المنشأة:...............................                                                   التاريخ:...........................................
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(2ملحق (

تعھد  وإقرار لإلفصاح والتبلیغ استنادا ألوامر الدفاع والبالغات والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص

اإلصابةحالفيفوراوالتبلیغباإلفصاح)(الشخصيالرقمالوطني/(ورقمي(أناأتعھد

أواالشتباهحالفيعنھاالصادرةالتعلیماتأوو/األوامرأوو/الوبائيتقصيلجانلتعلیماتوالخضوعكورونابفیروس

تعریضوعدمعليالمفروضةوالعالجیةالوقائیةالتدابیرباتخاذالتزاميمعبالفیروسمصابلشخصالمخالطةأواإلصابة

حیثمنبھاأفصحالتيالمعلوماتجمیعبانواقرالغیر.إلىالعدوىنقلشأنھمنتصرفبأيالقیامأوللعدوىشخصأي

المتاحة,الطرقبكافةمنھاالتأكدالمختصةللجھاتویحقحقیقیةالفحوصاتنتائجذلكفيبماالمخالطةأواإلصابةأواالشتباه

وخالفا ذلك أتحمل كافة التبعات القانونیة و اإلداریة.

   االسم والتوقيع
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