الروضة/الحضانة
SCUOLA MATERNA

بفيوس كورونا COVID 19
معلومات للعائالت للحد من اإلصابة ر
توجيهات للعودة المدرسية
فيما يخص الذهاب للمدرسة بالنسبة لألطفال و الشباب  ،األولياء أو من ينوب هم  ،من ر
الضوري :
 التأكد من عدم اإلصابة بالكحة ،ألم ر يف الحلق  ،مشاكل بالتنفس ،أو درجة الحىم تفوق  °37.5واألخية. .
التأكد من غياب هذه األعراض خالل الثالثة أيام
ر
 أال يكون رف الحجر الصح أو العزلة ر رالميلية خالل ال  14يوما الماضية .
ي
ي
ر
مصابي خالل ال  14يوم الماضية .
 أال يكون قد إختلط بأفرادر

زف ز ز
الميل  ،قبل الذهاب إىل المدرسة ...
ي
تأكد من أن ابنك  /ابنتك ال يشكو من ألم بالحلق أو أية أعراض أخرى كالكحة  ،اسهال  ،صداع ،
يفء  ،أو آالم مختلفة  .إذا ما كان بصحة جيدة  ،فال يذهب للمدرسة.
قم بقياس درجة حرارة الجسم كل صباح  ،إذا تجاوزت  °37.5ال يمكنه الذهاب للمدرسة.
نعلم المدرسة بمن يمكنهم اإلتصال ر يف حالة مرض اإلبن  /اإلبنة ( اإلسم  ،اللقب  ،أرقام الهواتف
سواء الثابتة أو المحمولة ...و -رضوري أن يكون شخصا بالغا  ،يمكنه الذهاب ر
مباشة للمدرسة
عند ر
الضورة.
ر
نشح للطفل  ،بأسلوب مرن  ،أنه يمنع إصطحاب األلعاب أو األغراض الشخصية للمدرسة.
نشح إلبننا /ابنتنا أن األوضاع قد تغيت ر
ر
واف الوجه
و
الكمامات
ترتدين
المعلمات
(
المدرسة
ف
ر
ي
ي
غي مسموح لألولياء بالدخول للفصول
(  ،)mascherine e visiereقياس درجة حرارة الجسم ،ر
)...

سلوكيات صحية يجب تعلمها...
مباشة عند الدخول إىل ر ر
تعلم الطريقة الصحيحة لغسل يديك ،كيف و مت ( ر
الميل ،بعد
العطاس أو الكحة  ،قبل و بعد األكل  ،بعد الدخول للحمام  )...رإشح له أنه مهم جدا.
تعلم عدم ر
الشب  ،مطلقا  ،من الصنبور ( .)rubinetto
يرم المناديل الورقية (  ) fazzoletti di cartaبعد كل إستعمال .
نعلم الطفل أن ي

ر
إحيام القواعد المدرسية لضمان سالمة الجميع…
توقيت الدخول لجميع األطفال ،من الساعة  08:00إىل الساعة  .09:00بعد التاسعة تغلق
البوابة الخارجية ولن يكون مسموحا الدخول ( يسمح بالدخول  ،فقط لمن كان عنده فحص
طت) .ال تأت للمدرسة ر يف آخر الوقت حت ال تضطر لإلنتظار قبل أن تتمكن من الدخول.
ي

يمكن ألحد الوالدين فقط  ،أو من ينوب هما  ،أن يرافق األطفال إىل المدرسة  ،مع رضورة إرتداء
ر
الكمامة  ،طول فية اإلنتظار يف األماكن المخصصة.
عىل المر ر ر
افقي و األطفال إتباع مسارات الدخول والخروج  ،و إحيام مسافة البعد  1مي  ،عىل
األقل  ،عن اآلخرين .
افقي اإلنتظار لفية ر ر
يسمح للمر ر ر
غي مسموح لهم الدخول لألقسام،
وجية خارج المدرسة  ،و ر
ألي سبب من األسباب .
قبل الدخول للمدرسة ،سيتم قياس درجة الحرارة للطفل ،و لمن يرافقه  :و إذا إتضح أن درجة
حرارة احدهما أو كالهما  °37.5أو ر
أكي  ،فلن يكون مسموحا دخول الطفل اىل المدرسة  ،و
يتوجب عىل المرافق اصطحابه إىل ر ر
الميل و اإلتصال بطبيب العائلة و إتباع توجيهاته.
زضورة اإلستظهار بشهادة طبية  ،إذا تجاوز غياب ابنك عن المدرسة الثالثة أيام .

