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للعودة ألنظمة مدارس مدينة سانت لويسالتعاونية المبادئ التوجيهية   

، في العديد من التحديات غير  SARS CoV-2سببه  مستجد، وهو مرض تنفسي  COVID-19تسبب انتشار  
التعليمية في جميع أنحاء البالد. في مدينة سانت لويس ، أدى انتشار الفيروس إلى إغالق           المتوقعة للمؤسسات 

. على الرغم من عدم د وتنفيذ برامج التعلم االفتراضيجميع المدارس. ونتيجة لذلك ، اضطرت المدارس إلى اعتما
ن تنفيذ برامج التعليم ، كا المنهجيةاة لمعلومات وعدم المساواستدامتها بسبب البنية التحتية المحدودة لتكنولوجيا ا

ضروريًا لحماية صحة الشباب في سن المدرسة ، وموظفي المدرسة وأسرهم. ومع ذلك ، هناك أدلة على  االفتراضي
.أن التعلم في المدرسة ضروري لنمو األطفال والمراهقين  

سانت لويس ، وقادة الصحة العامة والمسؤولون على مدى األشهر القليلة الماضية ، اجتمع القادة األكاديميون لمدينة 

الحكوميون لوضع توجيهات للعودة إلى المدارس االبتدائية والثانوية. الغرض من اإلرشادات المذكورة هو ضمان تنفيذ 

.والمجتمع ككل رساالبروتوكوالت الموحدة المبنية على األدلة الالزمة لحماية صحة الطالب وموظفي المد  

لمؤسسة مجموعة العمل التعاوني لمدينة سانت لويس هو إعالن تتفق معه مؤسستهم وستدعم تنفيذ  توقيع كل ممثل

.اإلرشادات لضمان بيئة آمنة وصحية للطالب وموظفي المدرسة والعائالت  
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انت لويس )مكتب العمدة ، ، يجتمع المسؤولون التنفيذيون لمدارس مدينة سانت لويس والمسؤولين الحكوميين في مدينة س 2020منذ مارس 
إلى  مدير الصحة( أسبوعيًا. لتحقيق االتساق بين أنظمة مدارس مدينة سانت لويس ، تقدم هذه المجموعة التوجيهات التالية فيما يتعلق بالعودة

.رساالمد  
 

وينبغي تفسير التوجيه لتحقيق هذا الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو إنشاء والحفاظ على بيئات آمنة وصحية للموظفين والطالب ، 
.مع توفر المزيد من المعلومات هذا الدليل، وقد يتغير 2020يوليو  5الهدف. يعتمد الدليل على األدلة العلمية المتاحة في   

 

  المتطلبات:                                                                                                                                              
 

تعليميةموظفين ، يجب على كل منطقة لحماية صحة الطالب وال 

خطة لألمراض المعدية وضع - 

مبنى ؛الخل يدبسجالت دقيقة ألي شخص  لالحتفاظ ها كل مدرسة في نطاق سلطتكإنشاء عملية تحتفظ ب -  

وري التي تنظم تحصين الطالب ؛زبوالية ميم األساسي المعدل المتثال ألقسام النظاا -  
19و 167.181  CSR 19c-20-28

أقدام حول مكتب كل طالب في الفصل الدراسي ؛ 3ظ على دائرة نصف قطرها احفالعلى األقل ،  - 

إجراء فحص يومي للصحة ودرجة الحرارة للطالب والموظفين في بداية اليوم الدراسي ؛ - 

االتصال واالختالط االجتماعي خالل ساعات الدراسة ؛تقليل  - 

استشارة والحصول على موافقة من إدارة الصحة في مدينة سانت لويس قبل التخطيط ألي تجمعات مدرسية ؛ - 

العمل ؛لجميع الموظفين قبل العودة إلى  الزممتاح و 19الصحة في مدينة سانت لويس للتأكد من أن اختبار كوفيد  إدارةالعمل مع  - 

طلب تغطية الوجه لجميع الموظفين والطالب في الصف الرابع وما فوق أثناء وجودهم في مبنى المدرسة ، وجميع الطالب عند ركوب  -

الحافالت المدرسية ؛

ةطبيالوجه طالما لديهم وثيقة  سيتم إعفاء الطالب الذين يعانون من حاالت طبية تمنعهم من ارتداء غطاء 

في المدرسة ؛ ناسمها إلزالة المريض من عامة الستخداال عزل داخل كل مدرسةشاء منطقة إن - 

 ةمسؤولي الصحو ساسيين )مثل اآلباء / األوصياء طلب فحوصات درجة الحرارة والصحة ، وارتداء أغطية الوجه لجميع الزوار األ -

ومسؤولي األعمال والبائعين الذين يقدمون الخدمات األساسية للمدرسة( ؛
نع زيارة الزوار غير الضروريين ؛م - 
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     ؛ 2020/2021خالل فصل الخريف من العام الدراسي  مدرسيةعدم عقد أي رحالت  -          

التي تنظم متطلبات اإلبالغ عن األمراض المعدية ؛  االمتثال لقوانين ميسوري -            
وضع بروتوكوالت لتحميل وتفريغ الحافالت لتقليل التالمس بين شخص وآخر -            

   التحصينات )انظر المرفقين أ و ب(                                                                                                     

ال يجوز ألي طالب االلتحاق بالمدرسة إال إذا تم تحصينه أو إعفائه كما هو مطلوب بموجب القواعد واللوائح الخاصة بإدارة 
الصحة والخدمات العليا. يمكن للعائالت في مدينة سانت لويس الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على التحصين 

. في مدينة سانت لويسأو إدارة الصحة ألطفالهم االتصال بمقدم الرعاية الطبية   
 

  أخذ درجات الحرارة / فحص آخر                                                                                                                   
 

ن أن أقلية فقط من األطفال الذين يعانون من مرضمطلوب قياس درجات حرارة الطالب في بداية اليوم الدراسي. على الرغم م          
.سيصابون بالحمى ، فمن المهم استبعاد الطالب المصابين بأمراض معدية أخرى من المدرسة 19 كوفيد .        

 

المدرسة. باإلضافة إلى ذلك ، يتم تشجيع اآلباء على سؤال أطفالهم عن أعراض المرض وقياس درجة حرارتهم قبل إرسالهم إلى         
.سيقلل هذا من فرصة إرسال اآلباء أطفالهم المرضى إلى المدرسة .         

 

يجب على جميع الموظفين إكمال فحص التقييم الذاتي القياسي قبل تقديم تقرير للعمل. يجب أن تطرح األسئلة المتعلقة بالتقييم الذاتي         
والقشعريرة وضيق التنفس وألم العضالت / وجع ال يمكن تفسيره من خالل أنشطةإذا كان الشخص يظهر بداية الحمى والسعال  ما         
مثل التمارين والصدمات األخيرة وما إلى ذلك( والتهاب الحلق أو فقدان الذوق أو الرائحة ال يمكن تفسيره بسبب حالة ) أخرى         

إذا أجاب "نعم" على أي من أسئلة الفحص. سيتم توفير أداة فحص طبية موجودة مسبقًا. يجب أال يُسمح للموظف بالعمل  )حاالت(         
أيًضا تنفيذ بروتوكوالت اإلبالغ والتغطية للموظفين الذين تظهر عليهم  ناطق التعليميةلما يجب على .ناطق التعليميةعينة للم         
   .األعراض خالل يوم العمل       

                                                                                                     عندما يكون شخص مريض                                                                                                                          

مرضى. يجب أن نغير تلك الثقافة ويجب أن يبقى الناس في منازلهم لدينا ثقافة العمل أو الذهاب إلى المدرسة عندما نكون 
عندما يكونون مرضى. يجب إرسال هذه الرسالة بوضوح للموظفين وأولياء األمور والطالب. يجب إلغاء جوائز الحضور 

ها لجعلها أقل عقابًا المثالي. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على اإلدارات التعليمية مراجعة سياسات الموارد البشرية الخاصة ب
ة.لألشخاص الذين يصابون بالمرض وغير القادرين على أداء واجباتهم الوظيفي  
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موظفين: عندما يتم التعرف على األعراض مع أحد ال       
إذا كان الشخص مستقًرا طبيًا ، أرسل هذا الشخص إلى المنزل على الفور. إذا كانعلى الفور.  ناسة الفرد من عامة الإزال -       

ً  الموظف غير مستقر      .911، يرجى االتصال برقم طبيا  
يجب نصح الموظفين باالتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم إذا ظهرت عليهم أعراض أو أجابوا بنعم على أي سؤال  -       
أو إذا كانت هناك مشاكل 19-كوفيدكانت األعراض ناتجة عن عدوى  مقدم الرعاية الصحية من تحديد ما إذا فحص. سيتمكن       
        صحية أخرى.     

    
:الطالب يعاني من األعراض على أنعندما يتم تحديد        

    .على الفور ناسإزالة الفرد من عامة ال -      

. يجب على911المدرسة االتصال برقم في  طبياً، فيجب على أحد الموظفين أو مسؤول الصحة إذا لم يكن الطالب مستقراً  -        
.الموظفين المدربين فقط توفير الرعاية المنقذة للحياة )مثل اإلنعاش القلبي الرئوي(        

ذا كان مستقًرا طبيًا ، فيجبيجب على ممرضة المدرسة أو مسؤول الصحة االتصال بوالدي الطالب في أقرب وقت ممكن. إ -         
.مراقبة الطالب أثناء عزله حتى يتمكن الوالد / ولي األمر من استالمه        

 
يرجى استشارة وكاالت الصحة العامة المحلية لتحديد متى يجب السماح لألشخاص المصابين بالتغذى بالعودة إلى المدرسة.             

أيام عندما يكون الشخص إيجابيًا. فيما يتعلق باألمراض المعدية األخرى ، يجب على الصحة 10حاليًا ، الحد األدنى هو         
مدينة سانت ل االستبعاد ودليلالمدرسية مراجعة المبادئ التوجيهية واإلجراءات االستقصائية اإلدارية لمكافحة األمراض المعدية       

.لويس           
 

  التباعد                                                                                                                                     
 
 

، إال 19-كوفيدضة لإلصابة بأعراض خطيرة من إجراء وقائي فعال. في حين أن األطفال هم األقل عر واالجتماعي ه تباعدال           
:أن التباعد االجتماعي يساعد على منع انتشار المرض إلى اآلخرين. يرجى النظر في استراتيجيات التباعد االجتماعي التالية          

 
   االجتماعي تباعدق مع متطلبات القم بتعديل أحجام الصفوف كما هو مطلوب للتواف -حجم الفصل  -        
    غداء مذهلة واستخدام مواقع بديلة للغداء لضمان إمكانية حدوث إبعاد اجتماعي خالل فترات الغداءفترات  -الكافتيريا  -        
لطالبل السماحطقة محتوية )مثل الدهليز( عند خروج أولياء األمور أو غيرهم في من / ل دخوليجب أن يبقى تسجي -          
الطالب، فمن األفضل إذا كانوا قادرين على خروج /دخولاآلخرون ينتظرون اسي. إذا كان رج خالل اليوم الدرخال/  خولدال           
حتوية.عدد األفراد في المنطقة الم االنتظار في الخارج للحد من          

 
  .االجتماعي في المدارس باعدادات مدينة سانت لويس بشأن التللحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى مراجعة إرش        
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                                                                                                               غطاء الوجه                                                                                                                                            
 

 

           .يجب توجيه الموظفين والطالب بالطريقة المناسبة بارتداء غطاء وجه. يجب بذل الجهود إلزالة الوصمة عن ارتداء أغطية الوجه

الوجه غير  فما فوق ارتداء غطاء وجه عندما يكونون في مبنى المدرسة. أغطيةو والطالب في الصف الرابع الموظفينيجب على          

أقدام( بين  6) في الهواء الطلق والطالب والموظفين قادرون على الحفاظ على المسافة المادية الموصى بها مطلوبة عند التعليم         

ةاآلخرين. يمكن إزالة أغطية الوجه أثناء الغداء ، حتى يتمكن األفراد من إكمال وجباتهم. يجب توفير ثالثة أغطية للوجه         

إلعادة االستخدام لجميع الطالب والموظفين. يجب الحفاظ على أغطية الوجه اإلضافية في الموقع الستبدال أغطية الوجه التيقابلة          

.قد تتسخ أثناء اليوم الدراسي         

و األشخاصالمدارس ، الذين سيعملون مع المرضى أ يمجال الرعاية الصحية ، مثل ممرضارتداء القفازات ضروري للعاملين في         

التنظيف استخدام قسم و بنىمة ، يجب على موظفي إدارة المالمشتبه في إصابتهم بالمرض. باإلضافة إلى ذلك ، كإجراء احترازي للسال        

ام القفازات عند استخدام منتجات التنظيف. يجب ارتداء زوج جديد من القفازات عند العمل مع كل فرد جديد. يجب على الفرد استخد        

.    معقم اليدين قبل ارتداء القفازات ثم مرة أخرى بعد إزالة القفازات        

 

  غسل اليدين                                                                                                                                            
 

، يجب غسل اليدين في أي وقت يلمس فيه الوجه  نظرياطة الجماعية. وبعد األكل وقبل وبعد األنش يجب غسل اليدين قبل األكل
.الفم )وهو ما لن يكون عمليًا ، خاصة للطالب األصغر سنًا( /  

 

  استعمال الحمام                                                                                                                                        
 

 
الحد من عدد الطالب في الحمام. حاول تنفيذ فترات الراحة في دورات المياه المجدولة حتى يتمكن كل صف / فصل من -           

.في وقت محدد وتجنب مزج الصفوف الذهاب             
. 

االجتماعي أثناء االنتظار تباعدتوفير إشارات مرئية لضمان الضع عالمة على المساحات خارج دورات المياه ل • .         -  

  التنظيف و التطهير                                                                                                                       


قدمت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها معلومات بشأن تنظيف وتطهير المبنى الخاص بك ومناطق أخرى. يمكن           
:العثور على هذه اإلرشادات على          

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html        

 
:األساسية من مركز السيطرة على األمراض ، والتي ندعمها ، تشمل بعض التوصيات         

    
.للتنظيف والتطهير المستخدمة لمرة وحدةارتداء قفازات  -          
.م المطهراف األسطح بالماء والصابون ثم استخدبنظت -          

                  .على السطح. التطهير يقتل الجراثيم على األسطحالتنظيف بالماء والصابون يقلل من الجراثيم واألوساخ والشوائب  -          
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ممارسة التنظيف الروتيني لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر -                      

  االستخدام  قد يتطلب األمر تنظيفًا وتطهيًرا أكثر تكرارا بناًء على مستوى *                           

تخداماس يجب تنظيف وتطهير األسطح واألشياء في األماكن العامة قبل كل*                              

                                                                                                              

:                  تتضمن األسطح عالية اللمس ما يلي -                     

الطاوالت ، مقابض األبواب ، مفاتيح اإلضاءة ، كونترتوب ، المقابض ، المكاتب ،                       

  الهواتف ، لوحات المفاتيح ، المراحيض ، الحنفيات ، األحواض ، إلخ                    

                        

التطهير باستخدام مطهر منزلي مسجل لدى وكالة حماية البيئة ، أو محاليل تبييض مخففة  -                     

                        على األقل٪ كحول 70بشكل مناسب ، أو محاليل كحولية بنسبة                     

                    (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars- cov-2-covid-19)   

                  

لمزيد من المعلومات ، يرجى االطالع على األسئلة الشائعة لمدينة سانت لويس للمرافق                       

النتظيف.                        موظفيو                     

   الحافالت المدرسية                                                                                                                       

المجموعة النموذجية )يجلس نفس الطالب معًا كل يوم( مما سيساعد في تتبع جهاتعند اإلمكان ، قم بتعيين المقاعد حسب                      

االتصال. ومع ذلك ، يجب على جميع الطالب ارتداء غطاء للوجه أثناء ركوب وسائل النقل التي توفرها المدرسة لتقليل                   

.احتمالية انتقال المرض                 . 

  االستراحة                                                                                                                                              

.    يجب أن تقتصر أنشطة االستراحة على األنشطة التي تسمح بالمسافة االجتماعية            

      

  الرياضة                                                                                                                                   
                 

.   سيتم تقديم وثيقة منفصلة تحتوي على توصيات للرياضات المنظمة                    
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