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 اتفاقية المسؤولية المشتركة التعليمية

األسرة -المدرسة   

91إضافة بعض التعديالت من أجل الحد من كوفيد   

 

الحضور في المؤسسة التعليمية (أ  

:تلتزم المؤسسة التعليمية بما يلي  

، 2بهدف التخفيف من مخاطر انتشار فيروس سارس كوف القيام بالتدخالت التنظيمية، في حدود اختصاصاتها و بالموارد المتاحة، 

 و اعتماد وصفات النظافة الصحية المنصوص عليها في التشريعات الحالية؛

تنظيم و تنفيذ اإلجرء ات اإلعالمية التي تستهدف المجتمع المدرسي بأكمله و تدريب الموظفين للوقاية من انتشار فيروس سارس 

؛2كوف   

. إضافات على األحكامإبالغ أي تغييرات أو   

 

:تعلن األسرة على أنها و اعية  

اإلبن بإرشادات النظافة الصحية داخل المؤسسة التعليمية؛/بأن تلتزم اإلبنة  

 بعدم القدرة على الدخول للمدرسة، في أوقات األنشطة و تواجد التالميذ، بإستثناء حاالت الطوارئ المثبتة؛

حتى و إن كانت مراقبة، ال يمكن القضاء تماما على مخاطر العدوى، بل يجب بدالً من ذلك بأنه في لحظة استئناف أنشطة التفاعل، 

لهذا السبب من المهم توخي أقصى درجات الحذر )تقليلها إلى الحد األدنى من خالل التقيد الصارم بتدابير الوقاية و السالمة المقدمة 

(حتى خارج سياق المؤسسة التعليمية  

 

:تتعهد بما يلي  

التي اعتمدتها المدرسة بهذا الصدد؛ 2اء نظرة على تدابير منع و احتواء انتشار سارس كوف إلق  

اإلبنة و لكل أفراد األسرة اآلخرين، و قياس درجة حرارة الجسم يوميًا و في حالة ظهور /المراقبة بشكل يومي للحالة الصحية لإلبن

درجة مئوية، القشعريرة، السعال، اآلالم في  5.73ارة أعلى من الحمى مع درجة حر) 91األعراض التي تشير إلى مرض كوفيد 

اإلبنة في المنزل و /، يجب ترك اإلبن777(أو الشم، صعوبات في التنفس، احتقان األنف /العضالت، اإلسهال، فقدان حاسة التذوق و

طبيب األطفال فوًرا و اتباع التعليمات و األحكام؛/ إبالغ طبيب األسرة   

ت المدرسة، على سبيل المثال دخول و خروج األبناء، و تجنب التجمعات غير الضرورية أو التوقف لمدة طويلة أمام احترام تعليما

 مباني المدرسة؛

، مع 91الطلبة للبيت في حالة ظهور أعراض مفاجئة تشير إلى مرض كوفيد /الذهاب إلى المدرسة على الفور و إرجاع الطالب

األعراض، ستقوم المؤسسة بعزل الطالب و إبالغ األسرة على الفورالعلم أنه في حالة ظهور   


