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يوجد رشح مفصل يف خطة النظافة الخاصة باملدرسة. آخر تحديث:

من أجل الوقاية من األمراض الُمعدية يجب مراعاة إجراءات النظافة 
األساسية اآلتية:

في حال ارتفاع عدد اإلصابات عن طريق الرذاذ والقطرات العالقة في الهواء 
»األيروسوالت« )مثالً خالل موجات الرشح واإلنفلونزا وتفاقم حاالت العدوى 

بكورونا( يُنصح* باتباع اإلجراءات الموثوقة التالية طواعية:

نظافة اليدين

يف حالة املرض

العطاس والسعال

التهوية بانتظام

ارتداء الكاممة

غسل اليدين بانتظام بالصابون ملدة 20 إىل 30 ثانية
مثالً بعد السعال أو العطاس، وبعد استخدام وسائل املواصالت العامة، 

وقبل الطعام، وبعد الدخول إىل الحامم. أو تعقيم اليدين عند عدم 
وجود إمكانية لغسلها، وكذلك عند مالمسة إفرازات الجسم. ويرجى 

مراعاة تعليامت غسل اليدين وتعقيمها.

ال حضور للدروس يف حالة املرض
ال يُسمح لألشخاص الذين يعانون أعراض عدوى أو ممن يُشك بإصابتهم 
بالعدوى باملجيء إىل املدرسة أو الدخول إىل بناء املدرسة أو املشاركة يف 
النشاطات املدرسية. تجدون التفاصيل عن هذا املوضوع يف املعلومات 

املخصصة لألهايل وأولياء األمور*.

االنتباه إىل النظافة عند العطاس والسعال
استخدام منديل أو مرفق اليد عند السعال والعطاس، والحفاظ عىل 

مسافة كافية عن اآلخرين. ومن األفضل االستدارة وتوجيه الوجه بعيداً 
عن اآلخرين. ويجب التخلص من املناديل املخصصة لالستخدام مرة 

واحدة يف سلة املهمالت.

اً فتح النوافذ للتهوية كل 20 دقيقة تقريب
لتأمني هواء صحي يف الغرفة ومن أجل تقليل خطر انتقال األمراض 
املعدية واملواد الضارة يف األماكن املغلقة فإنه من الرضوري تهوية 

الغرف بانتظام وبشكل كاٍف. كذلك تساهم جودة الهواء العالية 
مساهمة كبرية يف املحافظة عىل القدرة عىل األداء وتجنب بعض 

املشكالت الصحية ومشكالت الشم.

كلام زاد فارق الحرارة بني الداخل والخارج تكون التهوية أكرث فعالية، 
لذلك فإن تهوية الغرف يف الجو البارد شتاء ملدة 3-5 دقائق أمر فعال 

جداً، وعندما يكون الجو دافئاً يجب التهوية مدة أطول.

تقلل الكاممة من خطر العدوى
يقلل ارتداء الكاممة يف الغرف املغلقة املوجودة يف األماكن العامة ويف 
وسائل املواصالت العامة من خطر العدوى. وال سيام عند اجتامع عدد 
من الناس وبقائهم مدة طويلة وعدم إمكانية اإلبقاء عىل مسافة مرت 

ونصف بني املوجودين.

* يجب االلتزام بالقواعد التي تضعها البلديات والواليات فيام يتعلق بإجراءات 
الوقاية من العدوى )مثالً قانون الوقاية من كورونا أو قانون العزل(.
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املحافظة عىل املسافة

تقلل املسافة من خطر العدوى
املحافظة عىل مسافة مرت ونصف عن اآلخرين من شأنه أن يخفض من 

ل باملواد املعدية. خطر العدوى عن طريق الرذاذ املحمَّ


