البروتوكول الصحي المعتمد
لمدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة
للعام الدراسي
2022-2021م

البروتوكول الصحي المعتمد
اتّخذت إدارة المدرسة جميع اإلجراءات االحت ارزية والوقائية والتزمنا بما جاء في القرار الوزاري الخاص بالعام

الدراسي 0200-0202لضمان سالمة تالميذنا وكادرنا ،واليكم نبذة عن اإلجراءات المتخذة والضوابط،
راجين تعاونكم معنا في تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة لضمان سالمة أبنائنا والمجتمع المدرسي:

أ -االستعداد الستقبال التالميذ
العنصر
المبنى المدرسي

اإلجراءات المتبعة
 -1إتمام عملية تنظيف وتعقيم شامل لكل مرافق المدرسة قبل العودة
 -2وضع معقم اليدين عند المداخل والمخارج والتجهيزات التي تلمس باستمرار،
كمداخل الممرات والحمامات
 -3التعقيم اليومي لجميع المرافق
 -4وضع ملصقات وإرشادات توعوية في جميع مرافق المدرسة
 -5إقفال برادات المياه للكادر والتالميذ ،وتطبيق سياسة زجاجات المياه الخاصة
 -6تهوئة الصفوف والمكاتب باستمرار
 -7تخطيط المداخل والمخارج لكل قسم
 -1وضع ملصقات التباعد في جميع المرافق

التباعد

 -2وضع أسهم إرشادية؛ لتوضيح مسار كل صف عند مداخل المدرسة ومخارجها
 -3توزيع الكثافة الطالبية لكل مرحلة على مساحة الصف حسب ما جاء في القرار
الوزاري
 -4تحديد المسالك بالممرات بما يضمن التباعد
 -5مناوبة يومية ّ
مكثفة خالل الدخول والخروج لضمان تباعد التالميذ
 -1التنزيل في ثالث بوابات مختلفة حسب الصور المرفقة ،حيث تم فصل الصفوف

تنزيل التالميذ
واستالمهم

من التمهيدي إلى السادس عن الصفوف من السابع إلى الثاني عشر في بوابات
الدخول والخروج
 -2استالم التلميذ يكون من البوابات المحددة في المرفق
 -3تم تحديد منطقة انتظار لكل صف على حدة ،ويرجى االلتزام بوقت الخروج
حيث ال يوجد لدينا مناوبة بعد الساعة الثانية والنصف
 -4ال يسمح بدخول ولي األمر أو السائق الستالم التلميذ ما لم يظهر شهادة التطعيم.
 -5ال يسمح بتجمعات أولياء األمور أو السائقين خارج المدرسة ،وال تتحمل المدرسة
أي مسؤولية في حال حدث أي تجمع

 -6على ولي األمر االلتزام بالمواقف المحددة من البلدية وعدم صف سيارته أمام
المدرسة؛ لتجنب االزدحام
 -7لن يسمح للتلميذ بالخروج بمفرده ،وفي حال رغب ولي األمر في الحصول على
بطاقة اإلذن بالخروج يكتب تعهدا ،وال تتحمل المدرسة أي مسؤولية
التحري

يتعين على الكادر ،التالميذ ،والزوار الذين س يييدخلون المدرسي يية الخضي ييو لقياس
ّ -1
الح اررة في البوابة ولن يتم السماح بدخول من يمتنع عن ذلك
 -2قي يياس ح اررة جميع التالمي ييذ والك ييادر والزوار وع ييدم قبول أي تلمي ييذ أو معلم في

حال تسجيل درجة ح اررة  83أو من لديه أعراض واضحة

 -8في حال كان التلميذ مخالطا ألحد أفراد العائلة المصاب بكوفيد  21أو فردا من
العائلة مخالط لحالة ،يتم إبالغ المدرس ي ي ي يية وال يحض ي ي ي يير التلميذ ح ا ا على س ي ي ي ييالمة

المجتمع المدرسي

تم تيدرييب جميع العياملين على توجيه أي تلميذ ت عر عليه األعراض إلى ةرفة
ّ -4
ليتم فحصه وأخذ اإلجراء الالزم
العزل؛ ّ
بجدية ،وارسي يياله للمنزل مع اتّخاذ
يتم التعامل معه ّ
 -5أي تلميذ يت اهر باألعراضّ ،
الجزاء المناسب لما يحدثه من هلع لدى أقرانه

االستجابة للمرض

 -1متابعة دورية على مدار اليوم الدراسي للتالميذ
 -0توجيه الحاالت التي ي عر عليعا أعراض للعزل ومن ثم المغادرة للمنزل
 -8إذا عرت األعراض على التلميذ في المدرسة وكان مخالطا ،فعلى األهل

استالمه على ال ور وعزله واخضاعه ل حص كورونا

 -4في حال ثبوت حالة كوفيد  21للمشتبه ،على الممرضة ولجنة الطوارئ العمل
حاال وبسرعة كي:

 oيحددوا المخالطين عن قرب
 oيتم رصد الحالة في تطبيق ترصد الخاص بالمدارس

• لن تؤدي حالة كوفيد  21واحدة إلى إق ال المدرسة أوتوماتيكيا من الممكن
محددة من التالميذ والكادر البقاء في المنزل 22
أن يطلب من مجموعة ّ
أيام
يتم إبالغ األهل في حال تأكيد وجود حالة كوفيد  21في المدرسي ي ي ي يية ،على
•
ّ

التالميييذ والمعلمين متييابعيية التعلم والتعليم من المنزل إذا طلييب منعم الحجر

المنزلي

أ -قناع الوجه Face mask
نحن نلتزم بتوصيات من مة الصحة العالمية وو ازرة الصحة حيث ال يشترط ارتداء قنا الوجه للتالميذ
من التمعيدي إلى الصف الرابع ،ويشترط على التالميذ من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر
ارتداؤه ،ونوصي بوضع واقي الوجه) (face shieldلألط ال
وتجنب األنوا األخرى لضمان درجة حماية أعلى ،عند التخلص من
ننصح بارتداء قنا الوجه الطبيّ ،

القنا الستبداله بآخر ،يجب التخلّص منه في سلّة المعمالت المغطاة وةسل اليدين أو تعقيمعما قبل
لمس الوجه
ننصح بتوعية أبنائنا بعدم لمس قنا الوجه من الخارج

ب -المقصف المدرسي
تم إلغاء المقصف المدرسي ،فعلى التلميذ أن يحضر أكله من البيت في حقيبة األكل ،كما يحضر قنينة
ّ

الماء الخاصة به وعليعا اسمه

ج  -الفسحة
نحن ملتزمون بما جاء في الق ارر الوزاري في هذا الشأن ،حيث تكون ال سحة داخل الصف أو في الساحة
لكن مع االلتزام بالتباعد ،وعليه سوف يقضي أبناؤنا ال سحة في الساحة والمرافق األخرى مع االلتزام
بالتباعد واإلجراءات االحت ارزية وفصل الص وف من األول إلى السادس عن الص وف من السابع إلى
الثاني عشر ،علما أن لكل مرحلة فسحة مختل ة عن المرحلة األخرى في التوقيت

د  -سياسة عدم المشاركة
تطبق سياسة عدم المشاركة في جميع األدوات المدرسية على جميع التالميذ والمعلمين
ّ

هام جدا
عزيزي التلميذ ،عزيزتي التلميذة رجاء االلتزام باآلتي لضمان سالمتك وسالمة ةيرك ،تذكر أن الوقاية
وااللتزام بالبروتوكول الصحي للمدرسة يقلل من نسبة اإلصابة بالعدوى
 .1قبل الخروج من البيت:
*امأل استمارة ال حص الذاتي
*تأكد من إحضار جميع أدواتك المدرسية (سياسة عدم المشاركة)
*أحضر قنينة الماء الخاصة بك (تحمل اسمك)
*تأكد من وجود معقم اليد ومحارم ورقية في حقيبتك
* ضع قنا الوجه الطبي (قنا الوجه المصنو من القماش ال يوفّر حماية كبيرة)

 .2عند وصولك للمدرسة:
* التزم ببوابة الدخول الخاصة بك
* التزم بمسار االنت ار الخاص بك (مرفق المسارات في األس ل)
* التزم بالتباعد خالل االنت ار وعند دخولك للمبنى ( 0متر)
* اخضع ل حص الح اررة وتعقيم اليد
* التزم بمسارات الدخول والخروج
 .3داخل القاعة الصفية:
* التزم بمكانك المحدد
* التزم بمساحتك فقط وال تقترب من طاولة زميلك في الصف
* ال تشارك أدواتك المدرسية مع ةيرك
* ال تنز قنا الوجه (يترتب على نزعه جزاء)

 .4داخل القسم:
* عقّم يدك قبل دخول القاعة
* ال ت تح باب القسم باليد (األبواب م توحة طوال تواجدك بالقسم)
* عقّم يدك قبل دخول دورة المياه وبعد الخروج منعا
* ال تستخدم أي فضاء أو قاعة ةير محددة لك
* ال تذهب إلى إدارة المدرسة (التواصل فقط عبر كالسيرا)
* ال تذهب إلى ةرفة الممرضة ،سوف تحضر للصف عند الحاجة
تتعمد السعال (يترتب على ذلك جزاء)
* ال تتمارض أو ّ
 .5خالل الفسحة:
*االلتزام بالتباعد
*اتبا تعليمات المناوبين
*عدم مشاركة الوجبة والماء
*تن يف المكان الخاص بك
*االلتزام بالمسارات المحددة
 .6عند وقت المغادرة:
* التزم بمسار الخروج الخاص بك
* التزم بالتباعد
* تجنب التجمعات داخل الساحة أو خارج المدرسة (التجمعات ممنوعة)
شجع والديك على الحضور في الوقت المحدد
* ال يوجد وقت انت ار عند المغادرةّ ،
 .7عند وصولك للبيت:
* اةسل يديك (ي ضل االستحمام)
* عقّم أدواتك المدرسية

بوابات الدخول والخروج
بوابات االستالم:
الصفوف من السابع إلى الثاني عشر أوالد
يتم تنزيل واستالم التالميذ من البوابة رقم 5
الصفوف من األول إلى السادس
يدخل ولي األمر من البوابة رقم  4ويغادر من البوابة رقم 8
الصفوف من السابع إلى الثاني عشر بنات
يدخل ولي األمر من البوابة رقم  0ويغادر من البوابة رقم 2
مرفق الصور التوضيحية

استمارة الفحص الذاتي
الرقم

اختر اإلجابة

هل لديك أو لدى طفلك أي من األعراض التالية

المناسبة

2

حمى

نعم

كال

0

سعال

نعم

كال

8

ضيق ن س  /صعوبة في التن س

نعم

كال

4

التعاب الحلق

نعم

كال

5

قشعريرة

نعم

كال

6

ألم البلع

نعم

كال

7

سيالن األنف  /احتقان

نعم

كال

3

شعور بالتعب  /إرهاق

نعم

كال

1

دوار  /قيء  /إسعال

نعم

كال

 22فقدان ةير مبرر للشعية

نعم

كال

 22فقدان حاسة التذوق أو الشم

نعم

كال

 20أوجا في العضالت أو الم اصل

نعم

كال

 28صدا

نعم

كال

 24التعاب الملتحمة

نعم

كال

 25هل سافر التلميذ أو ولي األمر خارج عمان خالل  24يوم الماضية؟

نعم

كال

 26هل حصل اتصال قريب ةير آمن* بينك/بين ولدك مع شخص

نعم

كال

مريض سافر خارج عمان (اتصال وجه لوجه ضمن مسافة مترين)

خالل  24يوم الماضية؟

 27هل حصل اتصال قريب ةير آامن بينك/بين ولدك مع شخص مريض

نعم

كال

 23هل حصل اتصال قريب ةير آمن بينك/بين ولدك/شخص يسكن معك

نعم

كال

(اتصال وجه لوجه ضمن مسافة مترين) خالل  24يوم الماضية؟

مع شخص تأكدت إصابته بالكوفيد ( 21اتصال وجه لوجه ضمن

مسافة مترين) خالل  24يوم الماضية؟
* ةير آمن تعني بدون قنا الوجه

إذا كانت إجابتك نعم على أي من األسئلة السابقة ،الرجاء عدم الحضور للمدرسة .عليك البقاء في
المنزل ومراقبة األعراض ،في حال تطور األعراض يرجى استشارة المركز الصحي.
إن كانت إجابتك كال على جميع األسئلة السابقة ،يمكنك الحضور إلى المدرسة.

