خطة النظافة لمدرسة كارل بوليه
 .1بالنسبة للتالميذ وجميع األشخاص العاملين مباشرة في المدرسة  ،فإن
قاعدة المسافة الدنيا  1.5متر ملغاة جزئيًا .ولكن كلما كان ذلك ممكنا ً  ،فإنه هنا يتوجب مراعاة الحد األدنى للمسافة.
يجب مراعاة الحد األدنى للمسافة البالغ  1.5متر من األشخاص غير الملتحقين بالمدرسة.
إذا أمكن أيضا  ،يجب مراعاة المسافة التي ال تقل عن  1.5عند اجتماعات الخدمة واجتماعات الهيئات المدرسية األخرى وعند
اجتماعات أولياء األمور .
 .2يجب ارتداء كمامة (غطاء الفم واألنف) لجميع األشخاص الذين يتنقلون في مبنى المدرسة.
هذا ال ينطبق على التدريس ،وتنفيذ بعض المهام الخارجة عن التدريس ،والرعاية و
والدعم اإلضافي.
ال ينطبق هذا الواجب على األشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء الكمامة بسبب مشكلة صحية.
 .3في حالة ظهور أعراض طارئة  ،يجب على الشخص المصاب البقاء في المنزل .يراقب المعلمون
سلَّم إلى األهل الذين ينصحون بدورهم للحاجة إلى
الحالة الصحية للتالميذ .إذا ظهرت األعراض  ،فإن الطفل المصاب سوف يُ َ
إجراء فحوصات
Covid-19.
 .4يجب تجنب اللمس والعناق والمصافحة.
يعتبر غسل اليدين بانتظام بالصابون أهم تدبير للنظافة ويتوجب تنفيذه قدر اإلمكان .إذا لزم األمر  ،يجب استكمال غسل اليدين
بالتعقيم.
يجب عدم مشاركة الممتلكات الشخصية مع أشخاص آخرين (مثل أكواب الشرب واألقالم).
 .5يجب تهوية الغرف مرة واحدة على األقل في كل حصة درس (من خالل
نوا فذ مفتوحة بالكامل ومخرج هواء  ،على سبيل المثال باب مفتوح).
المفترض من طاقم التنظيف أن يقوم أكثر من مرة في اليوم بالتنظيف  ،وخاصة مقابض األبواب،
و تنظيف الساللم والدرابزين ومفاتيح اإلنارة والطاوالت وماوسات الكمبيوتر ولوحات المفاتيح والهواتف.
و يتم تنظيف المناطق الصحية(تواليت) بواسطة طاقم التنظيف عدة مرات في اليوم إن أمكن.
 .6في جميع الح ّمامات الصحية (تواليت) يجب أن يكون هناك ما يكفي من موزعات الصابون السائل والمحارم التي تستخدم لمرة
واحدة و
يجب توفير ورق التواليت .يجب االحتفاظ بحاويات تجميع المحارم التي تستخدم لمرة واحدة
ليتم إفراغها بانتظام .يجب أن يكون هناك إشعار واضح للعيان عند مدخل الحمامات
وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن يتواجد دائما فقط شخص واحد في غرف المرحاض.
 .7إن كان باإلمكان  ،أن تحدث فترات الراحة وبداية الدرس بتغيير زمني محدد.
الدروس والدعم اإلضافي والرعاية تتم بقدر اإلمكان في مجموعات دراسية ثابتة .وينبغي أن يكون تعيين المعلمين والمربين قدر
اإلمكان قليال جدا ويتضمن أكبر قدر ممكن من مجموعات الرعاية.
 .8يفضل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
حتى يتمكن من إجراء التربية البدنية في القاعة  ،يجب أن تكون هناك تهوية كافية
ال يجوز استخدام قاعة الرياضة إال من قبل فريق فئة واحدة في وقت واحد ،وبعد ذلك

يجب ضمان التهوية الكافية كل مرة.
يمكن استخدام غرف تغيير المالبس والحمامات ولكن بتهوية جيدة ،
يجب االحتفاظ بمسافة  1.5متر إن أمكن .يجب أن يتم تنظيف القاعة الرياضية وغرف تغيير المالبس والغرف الصحية يوميا.
 .9في دروس الموسيقى والتمارين المسرحية يجب أن يكون هناك مساحة كافية لتجنب مالمسة الجسم .يتأكد المعلمون من أن
األدوات تستعمل وتنظف قدر اإلمكان من شخص واحد فقط.

