
 

  

  

  

 خطة إعادة فتح نظام مدارس مقاطعة مادیسون وضع نظام مدارس مقاطعة
 بالشراكة مع إدارة التعلیم في أالباما ، وبالتنسیق مع أمر الصحة العامة للمحافظ آیفي ، متطلبات وتوصیات لدعم المدارس في تحدید الخطط واالستراتیجیات إلعادة ، (MCSS) مادیسون
 .توفرمنهًجا متدرًجا بخطوات واضحة وقابلة للتنفیذ قابلة للتطبیق طوال العام الدراسي MCSS 2021-2020 الفتح.  خطة إعادة فتح
 

على منطقتنا لمساعدة مصمم وهو ، الفیدرالیون والزعماء الوالیة قادة قدمها التي الفتح إعادة إرشادات مع بشدة متوافق إنه ؛ الصحة مسؤولي وتوصیات توجیهات على مبنیة الخطة                             هذه

رأس على ستكون وموظفینا طالبنا سالمة أن حین في الدراسي. العام 2021-2020 لعام التعلیمات وتقدیم مدرستنا مباني افتتاح أثناء والمعلمین الطالب وسالمة لصحة األولویة                          إعطاء

 .أولویاتنا ، فمن المهم مالحظة أن مستوى معین من خطر اإلصابة سیكون موجوًدا عند الذهاب إلى المدارس
 

فتح إعادة خطة MCSS ستواصل المدرسیة. المباني فتح إلعادة الالزمة والمادیة الصحیة المتطلبات على كبیر بشكل یركز MCSS حول للمدارس والتوصیات التوجیهات                        تقدیم

 .على الطالب والموظفین COVID-19 استكشاف اآلثار األكادیمیة واالجتماعیة والعاطفیة لوباء

 

 

 تحدیات العافیة من

 أجل أن تعمل المدارس بشكل تقلیدي هذا العام ، سیكون فحص األعراض وتاریخ التعرض مهًما للغایة. للطالب الملتحقین بمدارس مقاطعة مادیسون ، هناك سلسلة متصلة حیث یجب التحقق من
 .العافیة

●  الصفحة الرئیسیة  هي النقطة األولى في سلسلة الفحص ، وبالتالي فهي األهم. من األهمیة بمكان لصحة وسالمة جمیع المشاركین أن یظل الطالب والموظفون الذین تظهر علیهم
 األعراض في المنزل. یتم تشجیع العائالت على اإلبالغ الذاتي عن أعراض المرض ، والتي یمكن أن تشمل الحمى ، وبدایة جدیدة للسعال ، وما إلى ذلك. ویطلب من اآلباءإجراء فحص
  .صحي ألطفالهم قبل الذهاب إلى المدرسة والبقاء في المنزل إذا كانوا یعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 100درجة   أو تظهر علیها أعراض أخرى

●  .النقل  هو النقطة الثانیة في سلسلة الفحص. سیتحقق الموظفون من األعراض بصرًیا
●  المدرسة  هي النقطة األخیرة في سلسلة الفحص. سیتحقق الموظفون من األعراض بصرًیا (والتي قد تشمل فحوصات درجة الحرارة) و / أو یؤكدون للعائالت أن الطالب ال یعانون من

 .COVID-19 أعراض

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاریف

 أغطیة الوجه
  

  

  

  

  

 توصیات بشأنأغطیة الوجه إیهدي وما یلیها على أساس مستوى
  .انتشار المجتمع ویمكن العثور علیها في هذه الوثیقة

 سیتم توفیر المعلومات للموظفین والطالب والعائالت حول
 االستخدام السلیم وإزالة وغسل أغطیة الوجه المصنوعة من
 .القماش

 القرارات المتعلقة بتغطیة الوجه ستكون حساسة الحتیاجات
 الطالب والموظفین الذین یعانون من مشاكل طبیة تجعل ارتداء
 .غطاء الوجه غیر مستحسن

 

 فیما MCSS یجب أن تتبع أغطیة الوجه مدونة قواعد السلوك
 .یتعلق بالمالبس

 MCSS مدونة قواعد سلوك الطالب

 معقم الیدین

  

  

  

  

  

  

 یجب أن تحتوي معقمات الیدین على 60٪ كحول على األقل وال
 یستخدمها إال الموظفون واألطفال األكبر سًنا الذین یمكنهم
 .استخدام معقم الیدین بأمان

 تنظیف / تطهیر

  

  

  

  

  

 ضمان االستخدام اآلمن والصحیح للمطهرات واالبتعاد عن
 .متناول األطفال
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 .MCSS في مدارس COVID-19 معالجة انتشار

 مستویات تدابیر السالمة

 :سیتم استخدام المعاییر التالیة لتحدید مستوى عملنا لكل مدرسة و / أو نظام مدرسي

1.   عدد و / أو النسبة المئویة للحاالت الحالیة في كل من المدرسة و / أو النظام المدرسي
2.   في مدرسة و / أونظام المدرسة COVID-19 وعدد من الموظفین و / أو نسبة مئویة من الموظفین الذین یمثلون الحجر الصحي بسبب
3.  التوصیاتمن وزارة الصحة العامة
4.  توصیات من وزارة أالباما التعلیم

LEVEL 1 - الحد األدنى من انتشار  LEVEL 2 - المستوى 3 -منتشرة بشكل كبیر انتشار متوسط 

●  .أقنعة وجهمطلوبة للموظفین والطالب
●  إنشاء والحفاظ على التواصل مع مسؤولي إدارة الصحة العامة المحلیین والوالئیین
●  نشر الالفتات في الفصول الدراسیة والممرات والمداخل للتواصل حول كیفیة وقف

 والتدابیر الوقائیة (بما في ذلك البقاء في المنزل COVID-19 االنتشار وأعراض
 عند المرض) والنظافة الجیدة وتحدید المدرسة / المنطقةبروتوكوالت

●  (إرشادات الوقایة منمتابعة  (انظر ممارسة منع
●  االستفادة من بروتوكول للطالب / ستا وما یلیها الذین یشعرون سوء / أعراض تجربة

 عندما یأتون إلى المدرسة  (انظر  عندما الطفل، ستا وما یلیها األعضاء أو الزوار
 (یصبح المرضى فی  مدرسة

●  واألسر المعرضة لخطر أكبر ، sta / األطفال والمعلمین ccommodateواالحتیاجات
 (لإلصابة بمرض شدید إلى الحد الممكن  (انظر  حمایة الفئات الضعیفة  العتبارات

●  أو COVID-19 استخدم البروتوكوالت للطالب والموظفین الذین ثبتت إصابتهم بـ
 (تعرضوا لشخص إیجابي  (انظر بروتوكول الفحص اإلیجابي

 :ستستمر جمیع متطلبات المستوى 1 ما لم یتم تعدیلها أدناه

●  تنفیذ  المحّسنة  تدابیر التباعد االجتماعي  (انظر  االنتقال والتجمعات الجماعیة
 (الكبیرة و التدریس والتعلم

●  .أقنعة الوجه مطلوبة للموظفین والطالب
●  عزل وعمیقة الفصول الدراسیة والمساحات المتأثرة نظیفة
●  ضبط الجدول المدرسي لكثافة الحد من الناس في مرافق المدرسة ووسائل النقل بما ال

 یزید عن50٪ كحد أقصى اإلشغال

●  مغلقةمدارس
●  .(تنفیذ التعلم الظاهري  (انظر  خدمة الوجبات المدرسیة  ودعم  التعلیم  والتعلم
●  .أغلق المرافق وانتظر 4 ساعات على األقل قبل التنظیف والتعقیم
●  سیسمح للمعلمین / الموظفین باستخدام غرفهم الدراسیة / مساحة

 .العمل إذا لزم األمر لالضطالع بمسؤولیاتهم

 

 

 

 

 



 

 مستوى3- االنتشار الكبیر المستوى 2 -االنتشار المعتدل المستوى 1 - الحد األدنى من السبرید

  

 ممارسة
 الوقایة

 توجیه منطقة / مدرسة: یجب على
 :المدارس القیام بما یلي
●  .أقنعة الوجه مطلوبة للموظفین والطالب 
●  تعلیم وتعزیز تدابیر النظافة الجیدة مثل غسل الیدین وتغطیة السعال وأغطیة

 الوجه
●  توفیر صابون للیدین أو معقم للیدین ومناشف ورقیة وعلب قمامة ال تلمسها في

 جمیع الحمامات والفصول الدراسیة وفي كثیر من األحیان في المناطق التي یتم
  .التخلص منهاكثیر من األحیان

●  COVID-19 فیمداخل للتواصل حول كیفیة وقف االنتشار. أعراض
 والتدابیر الوقائیة (بما في ذلك البقاء في المنزل عند المرض) والنظافة الجیدة
 والبروتوكوالت الخاصة بالمدرسة / المنطقة

●   توفیر أقنعة قابلة للغسیل لجمیع الموظفین
●  قم بتنظیف / تطهیر األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر على األقل یومًیا

 واألشیاء المشتركة بعد كل استخدام
●  تأكد من أن جمیع أنظمة المیاه ومیزاتها آمنة
●  تأكد من أن أنظمة التهویة تعمل بشكل صحیح وتزید من دوران الهواء

 الخارجي قدر اإلمكان ، طالما أن هذا ال یشكل سالمة أو صحة الخطر على
 st الطالب أو الموظفین

●  إجراء تنظیف شامل للمدارس قبل عودة الطالب / الموظفین ؛ قم بجدولة
 عملیات التنظیف الدوریة خالل عطالت نهایة األسبوع أو اإلجازات / فترات
 (الراحة المدرسیة (إلى الحد الممكن

●  قم بتوفیر عالمات علىاجتماعیة / مقاعد في مناطق االنتظار / االستقبال
●  مسافةیقوم اآلباء بإجراء فحص صحة الطالب بما في ذلك درجة الحرارة قبل

 إرسال الطالب إلى المدرسة. یجب على الطالب الذین تبلغ درجة حرارتهم
 .100 درجة أو أكثر البقاء في المنزل

●  فحص الموظفین ذاتًیا لألعراض قبل مغادرتهم للمدرسة
 
 :یوصى بأن تقوم المدارس بما یلي
●  السماح للطالب والموظفین بإحضار معقم الیدین وأقنعة / أغطیة للوجه

 .الستخدامها من المنزل
●  السماح للموظفین بارتداء أقنعة / غطاء للوجه ، وغیرها من معدات الوقایة

 الشخصیة المناسبة مثل مطلوب تحدید
●  مسافة 6 أقدام من التباعد لتذكیر الطالب والموظفین بالمسافة االجتماعیة في

 الخطوط وغیرها من المناطق التي قد یتجمعونإلى التباعد
●  فیها.وضع عالمات على أرضیات الحمامات وغرف خلع المالبس

 لإلشارةاالجتماعي المناسب
●  الحد من الزوار واألنشطة غیر األساسیة التي تتضمن مجموعات أو منظمات

 خارجیة

 :إرشادات المنطقة / المدرسة
 :ستستمر جمیع متطلبات المستوى 1 ما لم یتم تعدیلها أدناه

●  .أقنعة الوجه مطلوبة للموظفین والطالب
●  تأكد من استخدام نوافیر المیاه فقط لملء زجاجات المیاه

 
 
 

  :إرشادات المنطقة / المدرسة
●  استخدم وسائل التواصل االجتماعي وأشكال االتصال األخرى إلبالغ

 والتدابیر COVID-19 أولیاء األمور والطالب والموظفین بأعراض
  الوقائیة والنظافة الجیدة والبروتوكوالت الخاصة بالمدرسة / المنطقة

●   سیسمح COVID-19 شجع اختبار
●  للمدرسین / الموظفین باستخدام فصولهم الدراسیة / مساحة العمل إذا لزم

 .األمر لالضطالع بمسؤولیاتهم

 

 

 

 



 

 المستوى 3 - االنتشار الكبیر المستوى 2 - متوسط   االنتشار المستوى 1 - الحد األدنى من السبرید

  

 دعم التدریس
 والتعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنًبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  .أقنعة الوجه مطلوبة للموظفین والطالب
●  تقدم المطهر الید للطالب وستا وما یلیها
●  إجراء تنظیف الفصول الدراسیة وارتفاع لمس األسطح كل یوم
●  تشجیع التباعد االجتماعي حیثالممكن
●  تقاسم الحدمن البنود الشخصیة
●  أسر مسح لقیاس الذي سیقوم الطالب سلوكهم المدرسي تقریبا خالل العام

 الدراسي 21-20
 
 التقلیدیة التعلیمیة نموذج

●   تطویر جدول رئیسیة لفئات التوازن قدر اإلمكان
●  وضع مسافة بین المعلم مكتب / المجلس ومكاتب الطالب
●  تحدید واستخدام مساحات واسعة (أي القاعات والمساحات الخارجیة) االبتعاد

 االجتماعیة
●  لتقییمالتكوینیةإدارة في بدایة العام الدراسي
●  دمج ظاهري مكون في الخطة التعلیمیة الیومیة إلعداد الطالب للعودة إلىللتعلم

 ، عن بعد
 
 نموذج التدریس االفتراضي

●  سیكون لدى الطالب خیار إما التسجیل في أكادیمیة مقاطعة مادیسون االفتراضیة
 (K-12) (3-12) أو أخذ دورات افتراضیة من خالل مدرسة أطفالهم

●  سوف یستوفي المنهج عبر اإلنترنت نفس معاییر منهج مدرستنا المحلیة ، ولكنها
 لن تتطابق بالضرورة مع نفس الوتیرة أو األنشطة التي یتم تقدیمها في المباني
 .المدرسیة

●  .للطالب بناًء على الحاجة Chromebook سیتم توفیر أجهزة
●  .الخیار الظاهري سیتبع تقویم النظام
●  الحضور.LMS سیتم أخذ الحضور كل یوم عن طریق تسجیل الدخول إلى
●  سیتم أخذ درجات
●  عبر اإلنترنت الموثوق به ، وهو أمر ضروري
●  لن ُیسمح للطالب إال باالنتقال من االفتراضي إلى التقلیدي في النهایة في كل

 ، فترة تصنیف
●  .قد تكون االختیاریة محدودة للطالب االفتراضیین

 النموذج التعلیمي الهجین
 A / Bاالبتدائي والثانوي مطلوب

●  .أقنعة الوجهللموظفین والطالب
●  الهدف من تقلیل عدد الطالب في المدارس كل یوم لتحقیق إرشادات التباعد

  .االجتماعي
●  إلى النصف ، حیث یقوم كل نصف PK-12 ینقسم الطالب في الصفوف

 باإلبالغ إلى المدرسة في أیام متناوبة والمشاركة في التعلم عن بعد خالل
 .األیام المجدولة في المنزل

●  االثنین / الخمیس ستكون المجموعة أ ... الثالثاء / الجمعة ستكون المجموعة
 التنظیف / PD / ب ... سیتم استخدام األربعاء للدروس / مجموعات خاصة
 العمیق / التعقیم

 
 
 النموذج التعلیمي االفتراضي

●  County Virtual للطالب خیار إما التسجیل في مادیسون أكادیمیة
Academy (3-12) أو أخذ دورات افتراضیة من خالل مدرسة أطفالهم 
(K-12) 

●  ، للطالب بناًء على الحاجة Chromebook سیتم توفیر أجهزة
●  وسیتبع الطالب االفتراضیون تقویم
●  LMSالنظام.سیتم الحضور كل یوم عن طریق تسجیل الدخول إلى
●  درجاتسیتم استخدام
●  اإلنترنت الموثوق به ضرورًیا
●  لن ُیسمح للطالب إال بالتحویل من الوضع االفتراضي إلى التقلیدي في نهایة

 .كل فترة تقدیر
●  .قد تكون االختیاریة محدودة للطالب االفتراضیین

 
 

 :المباني المدرسیة مغلقة. اعتبارات المنطقة / المدرسة
 
 سیسمح للمعلمین / الموظفین باستخدام غرفة الدراسة / مساحة
 .العمل الخاصة بهم إذا لزم األمر لتنفیذ مسؤولیاتهم
 
 
 للنماذج التعلیمیة االفتراضیة

●  للطالب بناًء على الحاجةChromebook سیتم توفیر أجهزة
●  سیتم توفیر الوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة عند الحاجةالمتاحة
●  .وسیتم تسلیم دروس الطالبمن خالل نظام إدارة التعلم
●  سیتم أخذ الدرجات سیتم أخذ
●  LMSالحضور كل یوم عن طریق تسجیل الدخول

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المستوى 3 - االنتشار الكبیر المستوى 2 - متوسط   االنتشار المستوى 1 من- الحد األدنى من االنتشار

  

 نقل الطالب
  

  

  

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنًبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  أقنعة الوجه مطلوبة لسائقي الحافالت والطالب
●  توفیر معقم للید للطالب وسائقي الحافالت
●  (الحد من الرحالت المیدانیة (إلى مناطق النقل المحدود / المنخفض
●  التنظیف والتعقیم الذي یتم لمسه بشكل متكرر األسطح الموجودة في

 الحافلة یومًیا على األقل
●  بث الحافالت في حالة عدم استخدامها
●  تعیین مقاعد للمساعدة في تتبع جهات االتصال
●  السماح ألفراد األسرة بالجلوس مًعا یقوم
●  اآلباء بإجراء فحص صحة الطالب بما في ذلك درجة الحرارة قبل إرسال

 الطالب إلى المدرسة. یجب على الطالب الذین تبلغ درجات الحرارة لدیهم
 100 درجة أو أكثر البقاء في المنزل

●  ویخضع الموظفون للشاشة الذاتیة بحًثا عن األعراض قبل المغادرة
 إلىالمدرسة

 :منطقة/ المدرسة االعتبارات
 
 :ستستمر جمیع المتطلبات من المستوى 1 ما لم یتم تعدیلها أدناه

●  أقنعة الوجه مطلوبة لسائقي الحافالت والطالب
●  إلغاء الرحالت المیدانیة
●  إنشاء بروتوكوالت لمواقف الحافالت وتحمیل / تفریغ الطالب لتقلیل تجمع

 األطفال من أسر مختلفة
 

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 
 المباني المدرسیة مغلقة

●  استخدم وسائل التواصل االجتماعي وغیرها من وسائل التواصل إلبالغ أولیاء
 والتدابیر الوقائیة ، COVID-19 األمور والطالب والموظفین حول أعراض
  جید البروتوكوالت الخاصة بالنظافة والمدرسة / المنطقة التعلیمیة

●   COVID-19 تشجع اختبار
 
 

  

 / دخول
 الخروج من
 المدرسیة
 المباني

  

 :حي / مدرسة اعتبارات
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  یطلب من أقنعة الوجه لدخول / خروج المباني المدرسیة
●  توفیر المطهر الید للطالب وستا وما یلیها
●  متباعدة كافة خطوط لدخول المبنى ومدخل المكلف والخروج آه

 فلوریدا مسارات
●  یمكنك حصر التجمعات غیر الضروریة الطالب وستا وما یلیها
●  مراقبة الوصول / الفصل لتشجیع الطالب للذهاب مباشرة من وسائل

 النقل إلى الصف والعكس بالعكس
●  الفتات المشاركة في الفصول والممرات، والمداخل لالتصال كیفیة وقف

 والتدابیر الوقائیة (بما في ذلك ، COVID-19 انتشار المرض. أعراض
 ، البقاء في المنزل عند المرض) ، والنظافة الجیدة ،بالمدرسة / المنطقة

●  والبروتوكوالت الخاصةاستخدم البروتوكول للطالب / الموظفین الذین
 یشعرون بالمرض / یعانون من األعراض عند قدومهم إلى المدرسة
 (انظر  عندما یكون الطفل ، عضو فریق ، أو یصبح الزائر مریًضا في
 (المدرسة

●  ضع بروتوكوًال للزوار: االتصاالألمامي بالمكتب قبل الدخول ، وفحص
 الزائرین ، وطلب استخدام أغطیة / أقنعة للوجه ، وما إلى ذلك.
 یقومفحص صحة

●  اآلباء بإجراءالطالب بما في ذلك درجة الحرارة قبل إرسال الطالب إلى
 المدرسة. یجب على الطالب ذوي درجات الحرارة 100 درجة أو أكثر
 ، البقاء في المنزل

●  ویخضع الموظفون للشاشة الذاتیة بحًثا عن األعراض قبل المغادرة
 إلىالمدرسة

 :منطقة/ المدرسة االعتبارات
 :ستستمر جمیع المتطلبات من المستوى 1 ما لم یتم تعدیلها أدناه

●  أقنعة الوجه مطلوبة لدخول / الخروج من مباني المدرسة
●  تقیید الزوار غیر الضروریین والمتطوعون
●  وضع بروتوكول الستالم / إنزال الطالب: الدخول المتقطع واإلفراج (حسب

 الصف أو الفصل أو رقم الحافلة) ، والمسافات المحددة الستالم

 :المنطقة / المدرسة اعتبارات

 مباني المدرسة مغلقة ؛ یجب أن تتطلب المقاطعات تلكفقط  األساسیین الموظفین
 .تقدیم تقریر شخصًیا لتنفیذ المهام  الضروریة للغایة

 
●  استخدم األدوات واألنظمة االفتراضیة حیثما كان ذلك ممكًنا إلجراء

 األعمال األساسیة والحفاظ على التقاریر الشخصیة إلى الحد األدنى المطلق
 أثناء إغالق المدارس

 



 

 المتوسط   المستوى 3 - االنتشار الكبیر المستوى 2 - االنتشار المستوى 1 - الحد األدنى من االنتشار

  

 وجبات التقدیم
  

  

  

  

  

 :حي / مدرسة اعتبارات
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  أقنعة الوجه والمطلوب
●  توفیر المطهر الید للطالب ویلیها ستا
●  السماح غسل الیدین طالب قبل وخدمة ما بعد وجبة
●   السماح للطالب وما یلیها ستا إلى ارتداء أقنعة الوجه / أغطیة
●  السلوك تنظیف الكافیتریات وأسطح عالیة اللمسة طوال الیوم الدراسي
●  ال توجد خدمة ذاتیة
●  فردیة
●  استخدمتوابلدروًعا من الزجاج المصقول ألمناء الصندوق قمالتباعد
●  بتطویر نموذج خدمة یعززاالجتماعي حیثما كان ذلك ممكًنا (انظر

 :(األمثلة أدناه
●  تقدیم الوجبات في الفصول الدراسیة
●  :تقدیم الوجبات في الكافیتریات مع

○  مقاعد متباعدة ( استفد من المساحة الخارجیة قدر المستطاع
 (والمناسب

○   ، فترات أطول للوجبات لتوصیل الوجبات بشكل متقطع
○  ضع في اعتبارك الصنادیق أو األكیاس المعبأة مسبًقا لكل

 طالب بدًال من خطوط التقدیم التقلیدیة. تجنب مشاركة
 .األطعمة واألواني

○  وضع عالمة على خطوط متباعدة للدخول إلى الكافتیریا
 وخطوط الخدمة (بالقدر الممكن عملًیا) ؛ تعیین المداخل
 ومسارات الخروج من التدفق ؛استخدام ارباك

 :اعتباراتالمنطقة / المدرسة
 :سوف تستمر جمیع متطلبات من المستوى 1 ما لم تعدل أدناه

●  یطلب من أقنعة الوجه
●  استخدام لوحات المتاح، واألواني، الخ
●  ضبط استخدام حجرة الغذاء لكثافة حد من الناس إلى ما ال یتجاوز 50٪ كحد أقصى

 اإلشغال

 : اعتبارات منطقة / مدرسة
 
 .مباني المدارس مغلقة
 
 :وینبغي لبرامج تغذیة اتباع اإلرشادات التالیة

●   تأسیس الممارسة بروتوكوالت االبتعاد االجتماعیة إلى أقصى حد ممكن
●  توفیر معدات الوقایة الشخصیة إلى المشاركة ستا وما یلیها

 

 

 االنتقال
  

  

  

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنًبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  یلزم وجود أقنعة للوجه أثناء االنتقال
●  إجراء تنظیف الممرات واألسطح ذات اللمس العالي طوال الیوم

 الدراسي
●  تعیین مناطق في الردهة (أي الممرات) للمشي إلبقاء الطالب

 (منفصلین (إلى أقصى حد ممكن
●  حیثما أمكن ، عّین الممرات على أنها ذات اتجاه واحد ، مع نشر

 أسهم اتجاهیة على الجدران واألرضیات

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 :ستستمر جمیع المتطلبات من المستوى 1 ما لم یتم تعدیلها أدناه

●  أقنعة الوجه مطلوبة أثناء انتقال
●  (حد االختالط بین المجموعات ( إلى الحد الممكن
●  :بالنسبة للتغییرات في الفصل والتحوالت األخرى على مدار الیوم الدراسي

○  توفیر وقت إضافي لالنتقاالت
○  خطة الفصل المتدرج (على سبیل المثال: حسب القاعة ، وأرقام الغرف

 الفردیة / الزوجیة ، والصف / االنضباط) لتقلیل عدد الطالب في
 الممرات في مرة واحدة

○  اطلب من نفس المجموعة من الطالب البقاء مع نفس الموظفین (طوال
 (الیوم لألطفال الصغار وبقدر اإلمكان أو األطفال األكبر سًنا

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 
 .مباني المدرسة مغلقة

 

 

 

 



 

 المستوى 3 - االنتشار الكبیر المستوى 2 - متوسط   االنتشار المستوى 1 - الحد األدنى من السبرید

  

  إجراءالجماعیة
 التجمعاتالكبیرة

  

 ینطبق على مجموعات من 50 
 أو أكثر ألغراض غیر األكادیمیة

 :اعتبارات منطقة / مدرسة
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  یطلب من أقنعة الوجه
●  توفیر المطهر الید للطالب ویلیها ستا
●  إذا ال یمكن أن یستمر التباعد االجتماعي والطالب ویلیها ستا هم المطلوبة

 الرتداء أقنعة الوجه / أغطیة
●  الحد من التجمعات غیر الضروریة للطالب ویلیها ستا
●  استخدام أدوات ومنصات االفتراضیة كلما أمكن ذلك إلجراء األعمال

  األساسیة والحفاظ على اإلبالغ شخصیا إلى أدنى حد ممكن
●  تثبیط جماعة الطالب في مواقف السیارات والمناطق المشتركة
●  (لالفطار والغداء التوجیه  (انظر خدمة الوجبات
●  بالتجمع وفقًاتحدده  إرشاداتلألحداث والممارسات الریاضیةلماAHSAA اتبع

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 :ستستمر جمیع المتطلبات من المستوى 1 ما لم یتم تعدیلها أدناه
●  أقنعة الوجه مطلوبة
●  التقید بالعدد األقصى من األشخاص المسموح لهمالوالیة والصحة المحلیة یقوم

 المسؤولون
●  (ه العطلة i) بترتیب الجدول الزمني للتجمعات الجماعیة الكبیرة
●  تحدید واستخدام المساحات الكبیرة (مثل صاالت األلعاب الریاضیة والقاعات

 والمساحات الخارجیة - كما یسمح الطقس) للتباعد االجتماعي
● Mیطلبمطلوب 

 

 :المنطقة / المدرسة اعتبارات
 
 .المباني المدرسیة مغلقة

 

 حمایة الفئات الضعیفة 

 

 الفئات الضعیفة -  األفراد فوق سن 65 والثانیة / أو األفراد 
 ذوي الظروف الصحیة األساسیة خطیرة، بما في ذلك
 ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة والسكري

 والسمنة والربو، وتلك التي تتعرض للخطر مثل من العالج
 الكیمیائي لمرضى السرطان وغیرها من الشروط التي

 .تتطلب مثل هذا العالج الجهاز المناعي

 :اعتبارات المنطقة / المدرسة
 :تنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة جنًبا إلى جنب مع التدابیر الوقائیة التالیة

●  إنشاء نقطة اتصال مع إدارة الصحة المحلیة
●  COVID-19COVID-19 مراجعة منهجیة لجمیع الخطط الصحیة الحالیة الستیعاب الطالب ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة وتحدیث خطط الرعایة الخاصة بهم حسب الحاجة لتقلیل خطر التعرض لـ
●  تحدید مواقع اختبارالمحلیة
●  توفیر مطهر الیدین للطالب والموظفین
●  توفیر أقنعة قابلة للغسل للموظفین
●  السماح للطالب المعرضین للخطر بإكمال دوراتهم الدراسیة افتراضًیا
●  (اسمح للطالب والموظفین المعرضین للخطر بارتداء معدات الوقایة الشخصیة طوال الیوم الدراسي (إلى إلى أقصى حد ممكن
●  .یمكن للموظفین الضعفاء أن یطلبوا من الطالب ارتداء قناع أثناء وجودهم في الفصل الدراسي
●  إنشاء عملیة إلجراء عملیات تسجیل وصول منتظمة مع الطالب والموظفین المعرضین للخطر
●  السماح بانتقال مبكر للطالب المعرضین للخطر للذهاب إلى الفصول الدراسیة
●  الحد من التجمعات / التفاعالت الجماعیة الكبیرة للطالب الضعفاء و ستا وما یلیها
●  HIPAAو FERPA التمسك متطلبات
●  تلتزم الدولة الثانیة قانون العمل االتحادي والموسعة بدالت إجازة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COVID - 19 PROTOCOL 

 تستند - COVID ُیعّرف التعرض عموًما على أنه على بعد 6 أقدام لمدة 15 دقیقة على األقل لشخص لدیهجدید فقدان حاسة التذوق / الشم أو إصابة شخص ما بفیروس *
 جمیع المعلومات إلى إرشادات من إدارة الصحة العامة في أالباما ،  مجموعة أدوات العودة إلى المدرسة       12/18/20 

  ،التشخیص التعرض، ال األعراض 
 ال األعراض

 األعراض

 الموظفین أو تقاریر الطالب أنهم تعرضوا لشخص مصاب
COVID-19 ولكن NOTأعراض 

 قبل COVID-19 الموظفین أو طالب التقریركانوا مصابین
 أقل من 10 یوما ولكن لیست أعراض

 فقدان حاسة التذوق / الشم ، سعال جدید ،) COVID-19 یظهر على الموظف أو الطالب أعراض تتفق مع
 احتقان / سیالن األنف ، آالم ، N / V ، ضیق في التنفس ، حمى ، قشعریرة ، صداع ، إسهال ، التهاب الحلق ، إرهاق
 الذین (في الجسم

  
 الموظف

●  إعالم ممرضة المدرسة واتباع التوجیهات
●   ارتداءالذي یغطي الوجه
●  الموظفین یجب أن تذهب فورا المنزل
●  (الموظفین من المشاركة في التدریس الظاهري بینما خارجا (إن وجد
●  یمكن للموظفین العودة إلى المدرسة مرة واحدة كان من 10 یوما منذ

 اتصال وثیق الماضي( التعرض *) مع الشخص اإلیجابي إذا لم
 .تظهر علیه أعراض

●  قم بإخطار ممرضة المدرسة في حالة ظهور األعراض
 

●  أبلغ ممرضة المدرسة واتبع اإلرشادات
●  ارتِد غطاًء للوجه
●  یجب على الموظفین العودة إلى المنزل
●  فوًرا.ستقوم الممرضة بإخطار جهات االتصال القریبة (التعرض *)

 (وإرسالها إلى المنزل (إن أمكن
●  الوالد / الوصي على الطالب على سیتم إخطار الحافلة أو المجموعة

 أو الفصل الدراسي بالحالة المؤكدة عن طریق خطاب
●  یمكن للموظفین المشاركة في التدریس االفتراضي أثناء الخروج (إن

 (أمكن
●  :یمكن للموظفین العودة إلى العمل في حالة

●  مرور 10 أیام على األقل منذ االختبار. یجب على طاقم
 العمل إخطار ممرضة المدرسة إذا ظهرت أعراض

 
 
 :إذا تم اإلبالغ عن التشخیص خالل الیوم الدراسي
●  COVID-19 أغلق المنطقة التي یستخدمها الشخص اإلیجابي لـ

 ثموعقمها
●  .نظف المنطقة 
 

●  قم بإخطار ممرضة المدرسة واتبع اإلرشادات
●  ارتِد غطاًء للوجه
●  یجب على الموظفین العودة إلى المنزل
●  (فوًرا.ستقوم الممرضة بإخطار جهات االتصال الوثیقة (التعرض *) وإرسالهم إلى المنزل (إن أمكن
●  (یمكن للموظف المشاركة في التدریس االفتراضي أثناء الخروج (إن أمكن
●  سلبًیا ، ویمكن للموظف العودة إلى العمل بمجرد عدم وجود حمى دون COVID-19 إذا یتلقى الموظف اختبار

 استخدام األدویة، وقد شعر بالراحة لمدة 24 ساعة
●  أو لم یصاب به اختبار، فإنها یمكن العودة إلى العمل COVID-19 الخافضة للحرارةإذا تم تشخیص إصابة الموظف بـ

 :في الحاالت التالیة
●  لقد عزل بعد 10 یوما على األقل من أعراض ظهرت للمرة األولى  وال
●  یقل عن 24 مرت ساعات منذ حمى الماضي (بدون استخدام األدویة الخافضة للحرارة)  وتحسنت
●  األعراض  أو
●  ومن اآلمن العودة إلى COVID توفیر وثائق من الطبیب الذي یشیر إلى أن األعراض لیست مرتبطة بـ

 .العمل
 
 :إذا تم اإلبالغ عن تشخیص إیجابي خالل الیوم الدراسي
●  أغلق المنطقة التي یستخدمها الشخص الذي تظهر علیه األعراض ، ثم قم
●  .بتنظیف المنطقة وتطهیرها

● الطالب  ، أبلغ ممرضة المدرسة ، واتبع اإلرشادات
●  ، وارتداء غطاء الوجه
●  انتظر في منطقة عزل مخصصة حتى یصبح الطالب قادر على

 مغادرة المبنى
● یمكن للطالب المشاركة في التعلم االفتراضي أثناء الخروج (إن أمكن

) 
●  یمكن للطالب العودة إلى المدرسة بمجرد مرور 14 یوًما على آخر

 COVID-19 اتصال وثیق (التعرض *) مع الشخص اإلیجابي لـ
●   أبلغ ممرضة المدرسة إذا كانت األعراض تطویر

 
 

●  إخطار ممرضة المدرسة واتباع اإلرشادات
●  ارتداء غطاء الوجه
●  انتظر في منطقة عزل معینة حتى یتمكن الطالب من مغادرة المبنى
●  ستقوم الممرضة بإخطار جهات االتصال القریبة (التعرض *) .

 (وإرسالهم إلى المنزل (إن أمكن
●  الوالد / الوصي من الطالب في الحافلة أو المجموعة أو في الفصل

 الدراسي مع الحالة المؤكدة سیتم إخطارهم عن طریق خطاب
● یمكن للطالب المشاركة في التعلم االفتراضي أثناء الخروج (إن أمكن

)  
●  :كوول إذا s یمكن للطالب العودة إلى

●  مرت 10 أیام على األقل منذ االختبار. یجب على الطالب
 إخطار ممرضة المدرسة في حالة ظهور األعراض

 
 
 :إذا تم اإلبالغ عن التشخیص خالل الیوم الدراسي
●  ثم قم COVID-19 أغلق المنطقة التي استخدمتها الحالة اإلیجابیة لـ
●  بتنظیف المنطقة وتطهیرها

●  أبلغ ممرضة المدرسة واتبع اإلرشادات
●  ارتداء غطاء للوجه
●  انتظر في منطقة عزل معینة حتى یتمكن الطالب من مغادرة
●  (المبنى.ستقوم الممرضة بإخطار جهات االتصال القریبة (التعرض *) وإرسالها إلى المنزل (إن أمكن
●  (یمكن للطالب المشاركة في التعلم االفتراضي أثناء الخروج (إن أمكن
●  اختبار، فإنها یمكن أن یعود إلى المدرسة مع وثائق من الطبیب مما یدل على COVID-19 إذا تلقى الطالب سلبي

 ذات الصلة، وأنها آمنة للعودة إلى المدرسة COVID-19 أعراض لیست
● Iو یتم تشخیص الطالب COVID-19، أو ال تحصل على COVID -19 ،اختبار ولكن تمت زیارتها األعراض 

 :ویتمكنوا من العودة إلى المدرسة في الحاالت التالیة
●  لقد عزل بعد 10 یوما على األقل من أعراض ظهرت للمرة األولى  ومرت
●  AN D (ساعة على األقل منذ حمى الماضي (بدون استخدام األدویة الخافضة للحرارة 24
●  تحسنت األعراض  أو قدِّم
●  .وأنه من اآلمن العودة إلى المدرسة COVID وثائق من طبیب تشیر إلى أن األعراض ال تتعلق بـ

 
 :إذا تم اإلبالغ عن تشخیص إیجابي خالل الیوم الدراسي
●  ثم قمطفل COVID-19 أغلق المنطقة التي استخدمتها الحالة اإلیجابیة لـ
●  بتنظیف وتطهیر المنطقة 

https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/assets/cov-school-toolkit-121120.pdf



