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 مع الجائحة  مع اقتراب العودة للمدارس، كيف سيتم التعامل

؟ وكيف ستتعامل 19-كوفيدفي ظل المخاوف من فيروس 

 الطالب مع مخاطر تفشي الفيروس؟ وهل سيصبح  المدارس 

 ؟19-نقطة انطالق لموجة جديدة من اإلصابات بكوفيد

 سمير يوسف رزق . د

 استشاري طب االسرة 

 

، تخوض البلدان المختلفة عالميا ومحليا نظرا لصعوبة األوضاع وتنوعها 

حاليا في مراحل مختلفة من حيث كيفية التخطيط إلعادة فتح المدارس 

بالتعاو ن بين الجهات المختصة وعادة ما تُتخذ هذه القرارات . وتوقيت ذلك

 .ووزارة الصحة 

ومن المرجح . يعاد فتح المدارس إال عندما تكون آمنة للطالب حيث انه لن   

وما اعتاد  الكل  أن تبدو العودة إلى المدارس مختلفة قليال عما اعتاد عليه

 .في السابق تالمذتنا عليه 

أن تفتح المدارس لمدة من الوقت، ثم يصدر قرار  جدا  ومن المحتمل

وبسبب التطور . السياق المحليبإغالقها من جديد مؤقتا، وذلك اعتمادا على 

للتكيف من أجل التحقق من  ينكون مستعدنالمستمر للوضع، سيتعين أن 

 .طالب سالمة كل 

وأفادت األمم المتحدة بأن تفشي فيروس كورونا تسبب في أكبر عرقلة للتعليم 

 .دولة 160مليار طالب في أكثر من  1.6، حيث أثر على نحو عالميا 



 مقدمة 

ة في   ظهرت للوجود وتم التعر ف عليها  ناالكوروفيروسات  ل مرَّ ألوَّ

الستينيّات من القرن التاسع عشر، وال يزال مصدرها غير معروف إلى 

 اآلن، ولكنَّها اكتسبت تسميتها نسبةً إلى شكلها الذي يُشبه التاج

 

 ، والتي يُمكنمنها )كورونا كوفيد (  وتُوَجد ِعدَّة أنواع من هذه الفيروسات

 أن تُسبِّب العدوى لإلنسان وتُصيبه بالمرض

 

وغالباً ما ينتج مرض الجهاز التنفُّسي العُلوّي  عن هذه العدوى، وفي بعض 

األحيان قد تنتج أمراض شديدة مثل: مرض السارس، ومرض متالزمة 

 الشرق األوسط التنفسية،



اض تُسبِّب ظهور أعر بشكل عام  فعلى الرغم من أنَّ فيروسات الكورونا

، والتي يُمكن معالجتها عن طريق الراحة، بين المجتمع نزالت البرد الشائعة 

 ، إاّل أنَّه تُوَجد بعض األنواع الشديدة من هذا الفيروسه مزالالوتلِقّي األدوية 

. 

شخصاً نتيجةً إلصابتهم بمرض متالزمة  475م تُوف ِّي 2012في عام 

في المملكة العربيِّة   )corona MERs )  الشرق األوسط التنفُّسيِّة

 السعوديِّة،

وتجدر اإلشارة إلى ظهور نوع جديد من فيروس كورونا مؤخًرا وقد ُعرف 

   )covid 19 (.2019بفيروس ووهان أو فيروس كورونا الجديد 

 

 

 

 

 

 

 )covid 19 (فيروس كورونا الجديد  



في  2019ألول مرة في نهاية عام  2019ظهر فيروس كورونا الجديد 

ومنه انتشر لجميع انحاء العالم بسبب سرعه انتشاره بين  .في الصينووهان 

بذلك عن طريق التالمس بين االشخاص في التجمعات واالماكن العامة 

في ، المصابين واالصحاء وايضا عن طريق الرذاذ الخارج من المصابين 

في المصابين بين خفيفة جدا او معدومه الى  تتراوح االعراض حين ان 

 . اه اعراض شديدة تسبب الوف

 

 

 كيف ينتقل فيروس كورونا؟

  بالتالي :  ينتشر فيروس كورونا المستجد

  ربالرذاذ المنتش عن طريق الهواء

من الفيروسات تنتقل عن طريق % 80ولكن على وجه الخصوص فإنَّ نسبة 

باالتصال المباشر باي شي نراه من  مبما ان اليدين تقو االتصال اليدوي،

، فتلتصق به غرض ملوث بالفيروس ابواب او ازرار المصاعد او 

باالكل او حك الفم او العين تدخل  مالفيروسات وتبقى ، ثم عندما نقو

 الفيروسات الى الجسم



إذا شرب الشخص من نفس الكأس التي شرب منها شخص مصاب 

 بالفيروس

ال المباشر مع الشخص المريض سوف ينقل المرض بالضرورة؛ إذا االتص

كان في نفس مكان اإلقامة الخاصة به، في حالة االتصال المباشر على بعد 

أقل من متر من المريض عندما يسعل أو يعطس أو أثناء النقاش المباشر 

 .")الكمامه ،...( قريباً منه مع غياب إجراءات الحماية الالزمة

 

أي حاجز مناعي للحد من انتشاره. "وهذا ما يفسر لماذا يمكننا أن ال يوجد 

 ..   نرى هذا النمو الهائل في عدد الحاالت المصابة"

 

 

 

 

 

 

 

 هل فيروس كورونا قاتل ؟

 نعم وال .. كيف ذلك ... 



 19يتعافى معظم األشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا الجديد كوفيد

، بينما يحتاج البعض إلى بابسط العالجات )بانادول ،...(  في المنزل

اوحون بين العالج تحت المراقبة الطبية الى ر)ويت العالج في المستشفى

 .( الطبية  العالج في اجنحة العناية

 

وتصل نسبتهم إلى تكون اصابتهم مميته  قد  هناك عدد من المرضىلهذا 

 من اعداد المرضى المصابين بكوفيد 3.4%

االشخاص المصابين بأمراض مزمنة اكثرهم هم الكبار في السن او و

 كأمراض القلب والسكري والسرطان وكبار السن

لهذا قد يصاب الشاب بالمرض ويتعافى في فترة بسيطة بال مضاعفات 

ولكنه قد ينقل المر ض الى اهله ويكون من ضمنهم الكبير والمريض ، بل 

المرضى المتوفين شباب بال امراض وحتى الشاب حيث ان جزء من 

 مزمنه سابقة .

 

 

 

 

 



 

 ة اعراض االصاب

( وأعراضه 19-قد تظهر مؤشرات مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد

ض  14بعد يومين إلى   .للشخص المصاب يوًما من التعرُّ

األعراض اسم فترة  الى ظهور التعرض للفيروس  ين ويُطلق على فترة ما ب

 .للفايروس  الحضانة

 :قد تتضمن مؤشرات المرض واألعراض ما يلي

ى  (37.5) درجة الحراره فوق  الُحمَّ

 )الكحة ( السعال

 وعدم وجود طاقة لممارسة الحياة اليومية الشعور بالتعب

 مفقدان حاسة التذوق أو الش

 ضيق النفس أو صعوبة في التنفس

 آالم في العضالت

 القشعريرة



 التهاب الحلق

 األنفسيالن 

 الصداع

 ألم في الصدر

 احمرار العين

 الغثيان

 القيء

 اإلسهال

 الطفح الجلدي

 

 وال تشمل القائمة السابقة جميع األعراض، فهي ليست حصرية.

 

 بين خفيفة جًدا إلى حادة. 19-كوفيد عراضاألومن الممكن أن تتراوح حدة 



 

على قد تظهر لدى بعض األشخاص أعراض قليلة فقط، بينما ال تظهر 

 البعض اآلخر أي أعراض على اإلطالق.

 

 

 

 



 

ايام الى خالل ومن الممكن أن يشعر بعض األشخاص بتفاقم األعراض 

 .والتعب الشديد والحمى . أسبوع من بدء ظهورها، مثل تفاقم ضيق التنفس 

-كوفيد تزداد مخاطر اإلصابة بأعراض حادة جراء اإلصابة بفيروس

تزداد خطورة المرض أيًضا لدى المصابين . وقد  لدى كبار السن 19

بحاالت مرضية أخرى. هناك حاالت مرضية معينة قد تزيد من خطر 

 :، والتي تتضمن19-كوفيد اإلصابة بأعراض حادة نتيجة اإلصابة بفيروس

 أمراض القلب الخطيرة

 السرطان

 اإلصابة بداء السكري من النوع األول أو الثاني

 السمنة

 ارتفاع ضغط الدم

 التدخين

 مرض الكلى المزمن

 ضعف الجهاز المناعي الناتج عن زراعة األعضاء الصلبة



 الحمل

 الربو

 أمراض الكبد

وال تشمل القائمة السابقة جميع األعراض، فهي ليست حصرية. وهناك 

-كوفيد حاالت طبية كامنة أخرى قد ترفع احتمال إصابتك بأعراض

 خطيرة 19

 

 

 

ليُؤثِّر في األنحاء الُمختلفة منه، بما في ذلك قد ينتشر الفيروس في الجسم 

في الرئتين، وقد يُؤِدّي ذلك إلى المعاناة من حاالت  الحويصالت الهوائيّة

  )التخثُّر الُمنتشر داخل األوعية)مرضيّة ِعدَّة، بما في ذلك الفشل الكلوي، أو 

 

 

 



 هل جميع المصابين تظهر عليهم االعراض

 المشكلة ...  نهنا تكم 

من  % 78أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن  

المصابين بفيروس كورونا  تظهر عليهم أعراض طفيفة أو ال تظهر عليهم 

 الذلك قد تجدهم بين العامة يمارسون حياتهم الطبيعية ويكونو أعراض

 مصدرا لنقل العدوى بال علمهم ..

 

تعد بؤرة لتفشي  حيث  ليةإيطا اخر في وتتفق نتائج الدراسة مع بحث 

من المصابين بدون أعراض لكنهم  % 75إلى  % 50المرض، وتبين أن 

 "مصدر كبير" للعدوى.

 

أثارت دراسة ، أظهرت وجود كميات كبيرة من فيروس كورونا في الجهاز 

 يشير الى ان التنفسي العلوي لدى األطفال دون سن الخامسة، وهو ما 

 وجود اعراض لديهم ناحيانا بدو األطفال يمكنهم نقل العدوى لآلخرين

ما زالت  والبيانات بشأن كون األطفال مصادر لنقل العدوى بفيروس كورونا

، ولم تجد التقارير المبكرة أدلة قوية على كون األطفال مساهمين  ه ودمحد

 .رئيسيين في نشر الفيروس المميت



 

 المضاعفات

تتراوح بين خفيفة  19بكوفيد  أن أعراض معظم المصابين على الرغم من

 ...  لالغلب  والراحة وحدها في المنزل تكون كافية للشفاء إلى معتدلة،

 ولكن :

يمكن أن يسبب المرض مضاعفات طبية وأن يؤدي إلى الوفاة بالنسبة 

 كما سبق نقاشه .. لبعض األشخاص

 يمكن أن تتضمن المضاعفات ما يلي:

 الرئة ومشاكل التنفسالتهاب 

 فشل عدة أعضاء في الجسم

 مشاكل القلب

حالة رئوية حادة تؤدي إلى انخفاض كمية األكسجين القادمة من خالل 

 مجرى الدم نحو أعضائك )متالزمة الضائقة التنفسية الحادة(

 الجلطات الدموية



 إصابة حادة بالكلى

 التهابات فيروسية وبكتيرية إضافية

 

 االصابه بمرض كوروناكيف يتم تاكيد 

مع انتشار كوفيد اصبح الكثير من الناس عند وجود اي وعكة صحية ، يشعر 

 ويه بعدة اعراض بحيثنلك وجب التذبالخوف هل لديه اصابة بكوفيد . ل

لترتيب موعد لعمل  937المصاب بها االفضل له االتصال ب  يجب على 

 كوفيدـ مسحة طبية ل

 :ورونا علىيعتمد تشخيص اإلصابة بمرض الك

 كما ذكر سابقا األعراض الظاهرة على الشخص المصاب -

 مخالطة شخص مصاب بكوفيد -

 التي ثبت تفشي المرض بهاالتواجد او العمل في اماكن التجمعات  -

إن كان قد سافر في الفترة السابقة إلى أحد الدول التي ينتشر فيها مرض  -

 الكورونا

  اإلصابة بمرض الكورونا االختبارات التي يمكن القيام بها لتشخيص

 :باإلنجليزية )ما يلي: اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل

).Polymerase chain reaction 



 التي يفرزها الجسم عند اإلصابة بالعدوى،   فحص األجسام المضادّة

وتظهر هذه األجسام المضادّة بعد فترة وجيزة تقارب العشرة أيام من 

الً على وجوده، في حين أّن النتيجة التعرض للفيروس، وتُعدّ دلي

يوم من بداية ظهور األعراض، تدّل على  28السالبة لالختبار بعد 

 عدم اإلصابة بالعدوى.

 

 

 

 للمرضالفئة االكثر عرضة .

 وهذه حقيقة . الجميع عرضة لالصابة 

كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق )مثل ولكن 

والسكري وأمراض القلب( هم الفئة األكثر عرضة لخطر المصابين بالربو 

 اإلصابة الشديدة بالفيروس.

 

كيفيِّة الوقاية من مرض كورونا يُمكن بيان آليِّة الوقاية من 

 فيروس الكورونا على النحو اآلتي:



 حماية الشخص لنفسه:

في سبيل تقليل خطر اإلصابة بعدوى هذا  التالية  يُمكن اتِّباع اإلرشادات

 الفيروس

 وفيما يأتي بيان ألبرزها:

ر - قبل وبعد واثناء التواجد في غسل اليدين بالماء والصابون بشكٍل ُمتكِرّ

 المدرسة

تجنُّب لمس العيون، أو األنف، أو الفم باستخدام األيدي غير المغسولة  -

 جيِّداً.

 الُمصابين بهذا الفيروس.تجنُّب االتصال عن قُرب مع األشخاص  -

 

 

 

 :ماية اآلخرينح

يُمكن الحدُّ من انتقال العدوى إلى اآلخرين في حال المعاناة من أعراٍض 

 شبيهة باإلنفلونزا من خالل اتِّباع التعليمات اآلتية: 



 البقاء في المنزل طيلة فترة المرض. -

 جنُّب االتصال عن قُرب مع اآلخرين.ت -

 لبس الكمامه الطبية بتزام لاإل -

تغطية الفم واألنف بمنديل ورقي عند السُّعال أو العُطاس، مع الحرص  -

 على التخلُّص منها فوراً في سلَّة الُمهمالت، وغسل اليدين جيِّداً.

 تنظيف األسطح واألشياء، وتطهيرها جيِّداً. -

 عزل األشخاص الُمشتبه إصابتهم بهذه العدوى -

 

عند العودة من  الوقاية في السيارات

 المدرسة

مكان للتواجد فيه مع عدة اشخاص للتنقل من والى  هيغالبا السيارات 

 المدرسة وقد يتواجد في السيارة االهل )االم ، اال ب ،...(

 : ولحماية الجميع يجب التزام الخطوات االتية

 الحرص دوماً على توافر معقّم في السيارة

زام مسح وتعقيم أجزاء المركبة األكثر عرضة للّمس، مثل المقود، وح

 األمان، والمفاتيح ومقابض األبواب



الحرص على توفير كيس داخل مركبتك للتخلّص من المناديل الورقية 

 بطريقة آمنة بعد استخدامها

تجنُّب لمس األنف أو الفم أو العين قبل تعقيمها، خاصةً عند استخدام 

 وسائل النقل العامة

 

 ل في وقت العودة للدراسة دور االه

يقع دور عظيم على االهل وال نكتفي بدور المدرسة حيث بال تعاون 

االهل لن يتم الوصول القصى نتيجة ممكنه وذلك بحماية مجتمعنا من 

 انتشار الفيروس بين افراد المجتمع تكرار 

 الهل التالي : يجب على ا

)لبس الكمام ،  تزويد األطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم

 اليدين ، ..(غسل 

والنظافة الشخصية مع  فور الدخول للمنزل  تعزيز ثقافة غسل اليدين

 ) المعقمات والصابون (  توفير مستلزماتها

 تزويد األطفال بمعقّمات األيدي في حال ذهابهم إلى المدرسة



السعال أو العطس في منديل وتجنّب لمس الوجه ..تنبيه االبناء 

 والعينين والفم واألنف

 الطالب منهم، على عدم االقتراب من زمالئهم في المدرسةحّث 

في حال وجود اي  937االتصال في مركز متابعه امراض كورونا 

 اعراض لالستفسار واتخاذ الالزم

عزل االبن في غرفته  في حاله وجود اعراض  حتى تظهر نتيجة 

 الفحص

المياه عند رجوع الطالب الى منزله يجب عليه الذهاب فورا الى دورة   

 (د االسرة قبل ان يرى افرا)لنزع مالبسه واالستحمال و تنظيف اليدين 

 ومدير المدرسة 937وفي حالة تاكد اصابة الطالب يجب ابالغ 

 

 

ا ال تحمي من االصابة بشكل ه)ولكن طرق زيادة مناعة الجسم

 كامل (

 النوم لفترات كافية



 اإلكثار من شرب الماء

 )الفواكه ...( تناول األطعمة الصحية

 تخفيف اإلجهاد والتوتر

 االمتناع عن التدخين

 )عدم تناولها اال باشراف الطبيب ( ضبط تناول المضادات الحيوية

 في اماكن مفتوحة بعيدا عن التجمعات  ممارسة الرياضة

 

 

 

 

 

 قاحلال



 

( ترخيًصا طارئًا الستخدام FDAأصدَرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )

 19كوفيد  أنواع لقاحاتبعض 

 اللقاحات للجميع مجانا مملكة العربية السعودية وقد وفرت ال

 زر واسترازينيكايومنها لقاح فا

أو من اإلصابة بمرض شديد في حال  19كوفيد  وقد يقيك اللقاح من عدوى

العدوى به. باإلضافة لذلك، يمكن لمن أخذوا اللقاح بالكامل العودة لممارسة 

مع االلتزام الكامل نشطة التي انقطعوا عنها نتيجة للجائحة العديد من األ

 ءات الوقائيةباالجرا

 باستثناء الحاالت التي تقتضيها التعليمات والقوانين.



 

االدوات المدرسية والكتب  هل ينتقل كورونا عن طريق

 والطاوالت

عن طريق لمس سطح أو شيء يحتوي على الفيروس ثم لمس فمه أو نعم 

ربما عينيه، ولكن ال يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لنقل أنفه أو 

 الفيروس

وقال معهد باستور: "يعيش فيروس كورونا إلى بضع ساعات في البيئة 

الخارجية، على األسطح الخاملة الجافة. أما في بيئة مائية؛ فإنَّ هذا الفيروس 

 قد يعيش إلى عدة أيام

 .ب استالف االقالم والكتب من االخرين لذلك يجي على الطالب تجن

  هل فيروس كورونا ينتقل عن طريق المالبس

نعم، يمكن للمالبس والمناشف أن تنشر الجراثيم بشكل عام ومن الممكن ان 

  .تساهم في نشر الفيروس الجديد ايضا

 

 

 

 

 :طرق رئيسية النتشار الجراثيم بالمالبس والمناشف 3هناك 



عندما يتم استخدام المناشف أو أغطية السرير من قبل أكثر من شخص واحد 

 ..يمكن أن تنتشر جراثيم بينهما

االشخاص الذين يتعاملون مع الغسيل المتسخ، من الممكن نشر الجراثيم 

 ..على أيديهم

عند غسل المالبس، يمكن أن تنتشر الجراثيم بين العناصر المختلفة 

 .عملية الغسيل )مناشف، مالبس وغيره( أثناء

 

 هل فيروس كورونا ينتقل بالمصافحة؟

عن طريق المصافحة من شخص يده ملوثة بسبب لمسها اجسام أو  نعم 

أسطح تحتوي على الفيروس، ومن ثم لمس األنف أو الفم ، ولهذا فإن 

، في جميع أنحاء العالم ، توصي ببدائل للمصافحة لمنظمات الصحية ا

 )السالم نظر ( باألنف لمنع انتشار الفيروسوالقبالت أو لمس األنف 



 

. 

 هل ينتقل كورنا عن طريق الهواء؟

التقارير متضاربة حول ما إذا كان فيروس كورونا الجديد يمكنه االنتقال 

عبر الهواء. بعض الدراسات التي تشير إلى أن ذلك ممكن وهي دراسات 

جزيئات  أولية فقط، وتناقضها األبحاث األخرى ، حيث لم توجد أي

في  19فيروسية للكورونا في الهواء الجوي في غرف لمرضى كوفيد 

 . المستشفيات



 هل ينتقل كورنا عن طريق الطعام؟

ينتقل عن طريق الطعام. السبب  19ال يوجد دليل يشير إلى أن كوفيد 

الرئيسي النتقال العدوى هو االتصال المباشر مع المصابين. لذا ننصح 

والمستهلكين بالحفاظ على أعلى درجات النظافة الجيدة شركات األغذية 

وغسل اليدين بانتظام. الجدير بالذكر أن الدراسات تشير الى أن الطبخ الجيد 

 ربما يقتل الفيروس

 

 

 

 عالج مرض كورونا وماه

قد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حاالت اإلصابة الخفيفة، 

لمستشفى، السيما وحدة العناية المركزة، فقد ولكن إذا نُقل شخص إلى ا

 يستغرق األمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.

 

 

 



 ال يوجد عالج بعينه لمرض كوفيد ولكن ...

ن الُخطَّة العالجيّة الُمتَّبعة ما يأتي:  تتضمَّ

 الحصول على قسط كاٍف من الراحة.

يات كبيرة من السوائل.  شرب كِمّ

األدوية التي ال تستلزم وصفة طبِّية، والتي تهدف إلى تخفيف التهاب تناول 

ى، ام البُخاري؛ إذ يُساهم ذلك الحلق والُحمَّ استخدام جهاز الترطيب، أو الحمَّ

 في تخفيف أعراض التهاب الحلق. 

 

 او البروتوكول العالجي عند الدخول للمستشفى .

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 واماكن التجمعاتح يجب توفرها في المدارس ئنصا

 ه للزمالء واالكتفاء بالسالم الكالميحتجنب المصاف 

 

 



  أقدام( 3متر واحد )إشارات بصرية تحث على التباعد لمسافات تزيد عن   

 

 

 تقليل التجمعات 

  .إغالق أو تقليل ساحات التجمع 

  الدراسي لكل صف، بحيث ال يحتاج جميع تحديد بداية ونهاية مختلفة لليوم

 التالميذ إلى الحضور ) أو االنصراف( في نفس الوقت

  إلغاء التجمعات واأللعاب الرياضية وغيرها من المناسبات التي ينتج عنها

 تزاحم

 تنفيذ الفسحة بالتناوب لتجنب االكتظاظ في الممرات والمالعب 

  المبانيتحديد مسارات أحادية االتجاه للتنقل عبر 

 تركيب فواصل شفافة فوق الديسكات 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19


  ،تقليل نسبة الطالب إلى المعلمين من خالل زيادة عدد المعلمين، إن أمكن

سماح بتواجد عدد أقل من الطالب في كل فصل دراسي )إذا توفرت لا

 المساحة الالزمة(

 تقديم النُصح بعدم التزاحم أثناء انصراف الطالب من المدرسة 

 م تجمع الطالب واالختالط عند مغادرة المدرسة أو في التوعية لضمان عد

 أوقات الفراغ

 لالحرص على تواجد عدد محدود من الطالب في كل فص 

 

 ضرورة تهوية الفصل  جيدا طوال اليوم، خاصة خالل تواجد الطالب 

 متر على االقل ( وجود مسافه في الطاوالت الخاصة بالطالب ( 

 عدم تبادل االقالم والكراسات 

  نوافذ قي الصفلافتح 

 ي بسرعهستقليل مدة الحصة الدراسية ليتم االنتهاء من اليوم الدرا 

 وعدم تبادل قوارير المياه االلتزام بالتباعد االجتماعي خالل تناول الطعام 

 الصفبارتداء الكمامات خالل  طالب والمعلمين التزام جميع ال 

  باستمرار، وتجنب  ثانية على األقل 20غسل اليدين بالماء والصابون لمدة

 لمس المسطحات

 قياس درجة الحراره عند مدخل المدرسه بشكل يومي للجميع 

 



 في االماكن  للجميع % 80-60ز يالكحولية التي تكون بترك وفير المعقماتت

 التالية :

 .بالقرب من كل مرحاض أو حمام لتسهيل غسل اليدين بعد استخدام المرحاض 

  لتسهيل غسل اليدين قبل تناول الطعام.عند مدخل غرفة تناول الطعام 

  في مداخل المدرسة لتشجيع الطالب على غسل اليدين بالصابون عند الوصول إلى

 المدرسة وعند المغادرة.

  عند مدخل كل فصل دراسي 

 

 

  ابالغ االدارة عند وجود شخص يعاني من اعراض واالدارة بدورها تبلغ

 منزلهوارسال الطالب ل  937مركز مكافحة كورونا 

  في حاله تاكد اصابة اي طالب يجب ابالغ المدرسة وابالغ الطالب لكي يذهب

 937منزله وابالغ  الطالب الذي يشعر باعراض الى

 يجب أن تكون إعادة فتح المدارس متسقة مع االستجابة الصحية العامة لكوفيد-

 .في البلد المعني، وذلك لحماية الطالب والموظفين والمعلمين وأسرهم 19

  التدرج في بدء اليوم الدراسي وإنهائه، بحيث يبدأ وينتهي في أوقات مختلفة

 .لمجموعات مختلفة من الطالب

 نقل الصفوف إلى أماكن مؤقتة أو إلى خارج المبنى. 

 تنظيم دوام المدارس على فترات بغية تقليص عدد الطالب في الصفوف. 

 ية من إعادة فتح ستكون مرافق المياه والنظافة الصحية جزءا حاسم األهم

ويجب على اإلداريين استغالل الفرص لتحسين . على نحو آمن المدارس

 إجراءات النظافة الصحية



 وينبغي أيضا . وإجراءات تنظيف المرافق والممارسات اآلمنة إلعداد األغذية

تدريب الموظفين اإلداريين والمعلمين على ممارسات التباعد االجتماعي 

 .ة في المدرسةوممارسات النظافة الصحي

 

  وضع صور للجراثيم على األسطح التي يلمسها الكثير من الناس، مثل

مقبض باب المرحاض، إلثارة الشعور باالشمئزاز بعد لمس هذه 

 .األسطح وللفت االنتباه لغسل اليد

 

 تقليل األسطح التي يتم لمسها بمعدل مرتفع 

قد تُقرر إدارة المدرسة إزالة األسطح عالية اللمس، مثل األثاث  -

الجماعي واأللعاب والمعدات الرياضية. قد يشمل ذلك أيضاً تشجيع 

سياسية األبواب المفتوحة لتقليل مالمسة مقابض األبواب. بعدها، يجب 

مرة واحدة تحديد األسطح عالية اللمس المتبقية ليتم تطهيرها وتنظيفها 

 ً  على األقل يوميا

https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19


 

 

 بوجود مشرفين من المعلمين  طّور طريقة لتتبع غسل اليدين

 ومكافأة الملتزمين بذلك.  الطالب و

المثال، قم بتصميم لوحة شرف لغسل اليدين أو إعطاء على سبيل 

 شهادات تقدير للطالب الذين يمارسون غسل اليدين جيداً..

 

 

 كيف يتم وضع القناع الطبي؟

 :يتم وضع القناع الطبي أو الكمامة بالطريقة التالية

لتقليل أي فجوات بين  لتغطية الفم واألنف وربطه بإحكام وضع القناع

 .الوجه والقناع

 أثناء االستخدام تجنب لمس القناع

الخيوط الموجودة في الخلف دون لمسه من  من خالل شدإزالة القناع 

 األمام

باستخدام الماء والصابون أو معقم األيدي المحتوي على  تنظيف اليدين

 .الكحول بعد إزالة القناع الطبي أو عند لمسه عن غير قصد

وجاف، ونظيف بمجرد أن يصبح  استبدل القناع المستخدم بقناع جديد،

 ً  .القناع الملبوس رطبا



 

  

 غسل اليدين

هو مفهوٌم يدّل على تنظيف اليدين باستخدام الَماء والصابون؛ لتخليِصهما من  

 األوساخِ العالقة 

 :خطوات غسل اليدين

 تبليل اليَدين بالماء جيداً. 

 إحضار الصابون الُمراد استخدامه  

 األيدي بقّوة.فرك الصابون في 

 فرك باطن اليد اليمنى بباطن اليسرى. 

 وضع باطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى 

 تداخل األصابع، 

 وفركهما جيداً لعدة مرات، 

إعادة باطن اليد اليمنى في وجه باطن اليسرى، وفركهما مع تداخل األصابع العشرة. 

 اليسرى.ضم أصابع اليد اليمنى إلى بعضها، وفرك ظهرها بباطن 

دعك األصبع اإلبهام األيمن بشكل دائري، والتكرار لأليسر. فرك باطن اليد اليسرى  

برؤوس أصابع اليمنى بشكل دائري، وتكرار العكس. فرك أسفل الساعد والمعصم 

 بالصابون جيداً. 

  . ال تقل عن ثالثين ثانية. شطف اليدين باستخدام الماء  مدة

 تجفيف اليدين. 



 لمياه باستخدام منديل؛ للحفاظ على نظافة اليدين. إغالق مصدر ا

 

 

 

 



 المواد المستخدمة لغسل اليدين الصابون والمطهرات:

غير كاٍف للتخلّص من األوساخ   حتى وإن كانت ساخنةً يُعدّ   إّن استخدام المياه 

لصابون أو مطهر؛ حيث إّن أغلب أنواع  ب استخدام يجلذلك  الموجودة على اليدين،

 الصابون الموجودة في األسواق في وقتنا الحالي تُعتبر من المطهرات.

 

 

 لالباء نصائح عامة

  وكن مشرفا عليه  لطفلك في المنزلمستمرا قدّم دعما 

  قد تريد التواصل مع المدرسة لتوجيه أسئلة لتظل مطلعا على ما

 وعن وجود حاالت يتم تشخيصها بين الطالب .يجري

   تأكد من إبالغهم إذا كان طفلك يواجه تحديات محددة، من قبيل القلق

 .الزائد بسبب الجائحة

  تذكر أن طفلك سوف يتعامل مع التوتر الناجم عن األزمة الجارية

ينبغي عليك تهيئة بيئة داعمة . أنت مع التوترعنك  على نحو مختلف 

وعليك إظهار الدعم، وأن تجعل طفلك يعلم بأنه ال بأس من وراعية، 

هذه المشاعر هي أمر  القلق في مثل هذه األوقات، بل إنب الشعور

 .طبيعي



 



 

 إعداد / د. سمير يوسف رزق

 استشاري طب االسرة

 مراجعة / د.محمد الغامدي

 استشاري طب االسرة

 

 

 

 


