المؤشرات للوقاية من فيروس COVID
من بروتوكول تدابيرالوقاية الستئناف الدوروس

Iefp secondo ciclo – Capac 2020-2021
تهدف هذه المؤشرات إلى تذكير بااللتزامات األساسية التي ينص عليها البروتوكول الذي يوصى بقراءته الكاملة

درجة الحررة

ال يتم فحص درجة الحرارة في المدرسة
تقوم العائالت بفحص درجة الحرارة في المنزل
ال يمكن دخول المدرسة للطالب الذين لديهم حمى فوق  37.5درجة ،والسعال أونزالت البرد أوالتهاب
الملتحمة

تم الرفدم

ال يمكن دخول المدرسة للطالب الذين عادوا من مناطق معرضة للخطر التي أنشأتها الحكومة إذا لم تقوم
المسحة
ال يمكن دخول المدرسة للطالب الذين تالمسوا مع المرضى  COVIDفي األيام ال  14الماضية
ال يمكن دخول المدرسة للطالب في عزلة أوفي حجر صحي في األيام ال  14الماضية

دخول

تباعد اجتماعي

الدروس :ادخل المدرسة من المدخل الذي تم ابالغكم به
البيروقراطية )جمع ,تسليم وتوقيع الوثائق(:
 تحديد موعد مع األمانة (موريلو  – 02.40305300أموريتي )02.36601403
 قم بتعبئة النموذج الموجود عند مدخل المدرسة أو في الموقع
يمكن استخدام المصعد المركزي فقط للطالب الذين لديهم شهادة طبية
احتفظ مسافة ال تقل عن متر
 في الفصل ,في المختبر ,على الدرج
(مترين في صالة األلعاب الرياضية):
 في المساحات الخارجية
 لدخول المدرسة
ال تنقل مكاتب التي تم ترتيبها الحتفاظ المسافة
تجنب التجمعات مع األصدقاء (في الفصل ,في الحركات ,في االستراحة ,في غرفة خلع المالبس)

قناع

دائما ضع القناع (حتى أثناء التنقل)
ليس القناع إلزاميا فقط للطالب الذين لديهم شهادة طبية
إن أردت ,يمكن إكمال الزي موحد مع شراء القناع بشعار المدرسة من المورد المعتمد
سوف يتم معاقبتك إذا نسيت القناع أو كنت سترى بدون القناع

نظافة

استخدم جل
 في دخول المدرسة
التعقيم:
 في دخول أو خروج الفصل
 في الحمامات
 مرات عديدة في المختبر
اغسل يديك بالصابون بعد استخدام الحمامات
ممكن وصول الى المراحيض لشخص واحد في كل مرة
ارتداء قفازات النتريل إلزامي في المختبر (تمون المدرسة بها)
ال يسمح للطالب باستخدام آالت البيع
يمكن إحضار وجبة خفيفة أو غداء من المنزل واألكل في االستراحة
ممنوع تبادل األطعمة والمشروبات مع األصدقاء

أطعمة

خطرCOVID

إذا أصبت بالفيروس في األشهر الماضية ,يجب عليك إحضار شهادة الشفاء من طبيبك
إذا كنت تعاني من الحمى أوالسعال أونزالت البرد أوالتهاب الملتحمة ,أحذر المعلم أوالتوتر
سيتم إرسالك الى المسؤول  COVIDالذي سوف تنتظر لعائلتك معك
عندما تصل إلى المنزل ,اتصل بطبيبك .ال تذهب إلى قسم الطوارئ
إذا لم يكن عليك المسحة ,أبقي في المنزل ال تقل عن ثالثة أيام بعد اختفاء األعراض
للعودة إلى المدرسة يجب عليك إحضار الشهادة الطبية
إذا يكن عليك المسحة ,أبقي في المنزل حتى النتيجة السلبية للمسحة الثانية
للعودة إلى المدرسة يجب عليك إحضا شهادة الشفاء

