المدرسة اإلبتدائية
SCUOLA PRIMARIA

بفيوس كورونا COVID 19
معلومات للعائالت للحد من اإلصابة ر
توجيهات للعودة المدرسية
فيما يخص الذهاب للمدرسة بالنسبة لألطفال و الشباب  ،األولياء أو من ينوب هم  ،من ر
الضوري :
 التأكد من عدم اإلصابة بالكحة ،ألم ر يف الحلق  ،مشاكل بالتنفس ،أو درجة الحىم تفوق  °37.5واألخية. .
التأكد من غياب هذه األعراض خالل الثالثة أيام
ر
 أال يكون رف الحجر الصح أو العزلة ر رالميلية خالل ال  14يوما الماضية .
ي
ي
ر
مصابي خالل ال  14يوم الماضية .
 أال يكون قد إختلط بأفرادر

زف ز ز
الميل  ،قبل الذهاب إىل المدرسة ...
ي
تأكد من أن ابنك  /ابنتك ال يشكو من ألم بالحلق أو أية أعراض أخرى كالكحة  ،اسهال  ،صداع ،
يفء  ،أو آالم مختلفة  .إذا ما كان بصحة جيدة  ،فال يذهب للمدرسة.
قم بقياس درجة حرارة الجسم كل صباح  ،إذا تجاوزت  °37.5ال يمكنه الذهاب للمدرسة.
نعلم المدرسة بمن يمكنهم اإلتصال ر يف حالة مرض اإلبن  /اإلبنة ( اإلسم  ،اللقب  ،أرقام الهواتف
سواء الثابتة أو المحمولة ...و -رضوري أن يكون شخصا بالغا  ،يمكنه الذهاب ر
مباشة للمدرسة
عند ر
الضورة.
رر
تجهي الحقيبة المدرسية فقط باألدوات المطلوبة لمواد ذلك اليوم  .إذا كان اإلبن  /اإلبنة يجهز
ر
الول.
حقيبته بمفرده  ،من الضوري تفقدها من طرف ي
كل طفل يستعمل فقط األدوات الخاصة به و كل يوم يجب أن يرجع بها ر ر
للميل.

سلوكيات صحية يجب تعلمها والتقيد بها...
مباشة عند الدخول إل ر ر
تعلم الطريقة الصحيحة لغسل يديك ،كيف و مت ( ر
الميل ،بعد
العطاس أو الكحة  ،قبل و بعد األكل  ،بعد الدخول للحمام  )...رإشح له أنه مهم جدا.
تعلم عدم ر
الشب  ،مطلقا  ،من الصنبور (  ، )rubinettoوإصطحب يوميا قارورة ماء (
 ، )borracciaو كل طفل يكتب إسمه عليها  ،أو يلصق صورة...
نؤكد عىل إتباع التعليمات ( غسل و تعقيم األيدي  ،عدم لمس الوجه و أيدينا متسخة  ،نستعمل
الكمامات  ،نحيم المسافة بيننا و ر ر
بي رفاقنا ) و أيضا يمنع منعا باتا إستعمال أدوات اآلخرين (
عي أدواتنا ألحد  ،ليس أنانية منا بل حفاظا عىل سالمة
كتب ،أقالم  ،قارورة الماء )... ،و ال ن ر
الجميع .

ر
نضع يف المحفظة مناديل ورقية ( ) fazzoletti di cartaو نعلم الطفل أن يرميها بعد كل
إستعمال .
ر
ر
بالستيك أو كيس من
نغي الكمامة دوريا  ،و نضع واحدة احتياطية يف المحفظة  ،يف ظرف
ر
ي
قماش .
رر
األذني  ،نظيفة و معقمة )
يجب تعلم حسن إستخدام الكمامة ( تغطية األنف و الفم  ،ثابتة وراء
إذا كان لدى طفلك كمامة من القماش  ،فيجب أن تحمل أمارة أو عالمة  ،حت ال يخلطها مع
كمامة أحد رفاقه .
رإشح أهمية كل هذه القواعد و كن دائما قدوة حسنة !

ر
إحيام القواعد المدرسية لضمان سالمة الجميع…
خارج المدرسة  ،من ر
الضوري  :إرتداء الكمامة  ،إنتظار جرس الخروج  ،إتباع اإلشارات للوصول
إل البوابة الخارجية .
يمكن ألحد الوالدين فقط  ،أو من ينوب هما  ،أن يرافق األطفال إل المدرسة  ،مع رضورة إرتداء
الكمامة  ،طول فية اإلنتظار.
المعلمون سيستقبلون األطفال .
ال يمكن لألولياء الدخول إل المدرسة .

مشاكل صحية لها عالقة بالعدوى ....
للحاالت الخاصة المتعلقة بصحة طفلك  ،من ر
الضوري التواصل مع مديرة المدرسة .

