أسئلة وأجوبة عن العودة إلى المدارس مع الدكتورة أرييال زبار
.1

هل ستعود المدارس إلى الوضع المعتاد أثناء السنة الدراسية الحالية؟
ربما ستبدو المدارس مشابهة إلى حد بعيد الوضع المعتاد في شهر سبتمبر/أيلول ،إال أننا لم نعد إلى الوضع المعتاد بعد.

فليتوقع الطالب العودة الكاملة إلى صفوفهم الدراسية في شهر سبتمبر/أيلول .ال زالت تدابير الوقاية من كوفيد 19-مطلوبة منذ

أن األطفال دون سن  12سنة ال يمكنهم الحصول على اللقاح بعد ،كما أن عدد أكبر من األفراد لم يتلقى حتى اآلن مستوى

الحماية المطلوب الذي توفره جرعتا لقاح كوفيد .19-ربما تكون تدابير الوقاية الفعالة قائمة ومتبعة ،إال أنه ستوجد المزيد من
فرص ممارسة األنشطة والرياضة والتفاعل مع اآلخرين التي تعتبر جزء هام من عملية التعلم.

.2

ما هي تدابير الوقاية التي سوف تتبعها المدارس؟
سيكون كل من الموظفين والطالب على دراية بالعديد من تدابير الصحة والسالمة المتبعة في السنة الدراسية الحالية وهي:
•
•

عمل فحص صحة يومي والمكوث في المنزل حينما يكونون مرضى
كثير
التباعد عن اآلخرين قدر اإلمكان وقضاء الوقت في الخارج ا

•

سيتعين على كافة الموظفين في مراحل رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر وكذلك الطالب من الصف الرابع

•

اتباع أساليب نظافة يدين مستمرة وممارسات غسل اليدين أو تعقيمهما

وصوال إلى الصف الثاني عشر والزوار ارتداء قناع في كافة المناطق الداخلية

•
.3

يوصى جميع األفراد الذين يتخطى سنهم حد  12سنة تلقي جرعتا لقاح كوفيد19-

أمر الزما (على الموظفين والطالب) لو سافروا خارج كندا؟
هل سيظل العزل ا
تغير مستمرا .لذا يقع على عاتق موظفو
تحدد الحكومة الفدرالية متطلبات العزل بعد السفر خارج البالد وتتغير هذه المتطلبات ا

المدارس والعائالت عبء االلتزام بكافة قيود السفر والتوجيهات المعنية في هذا الشأن.
.4

مر آمنا على طفلي؟
هل الذهاب إلى المدرسة أ ا
تظل المدارس أماكن ذات مستوى مخاطرة منخفض من ناحية كوفيد .19-تعلمنا منذ سبتمبر/أيلول  2020الكثير عن

كوفيد 19-وسبل الوقاية التي سوف تحافظ على سالمة الموظفين والطالب .استنادا إلى ما عرفناه ،عدلت حكومة اإلقليم

بالتشاور مع قطاع التعليم والجهات الصحية إرشادات الصحة والسالمة التي ستظل تقدم سبل وقاية فعالة بينما تفسح المجال

لمزيد من فرص التعلم والنمو.
.5

أمر مطلوبا؟
لم لم تعد مجموعات التعلم ا
كان الغرض من مبادرة مجموعات التعلم هو تقليل عدد مرات التفاعل بين األفراد .عرفنا منذ ذلك الوقت أن نوع التفاعل هو ما
يجب التركيز عليه ال عدد مرات التفاعل .ينتشر كوفيد 19-غالبا أثناء التفاعل االجتماعي الطويل وفي أغلب األحوال كان

عدد الحاالت في المدارس التي حدث فيها انتشار داخل المدرسة محدودا .كما أن مجموعات التعلم قللت من فرص التعلم

والتفاعل االجتماعي التي يمكن أن تجري في المدارس .سوف تشهد السنة الحالية عودة مجموعات الطالب والموظفين المعتادة.

.6

لماذا لم نعد نلزم الجميع بترك مسافة  2متر بينهم وبين اآلخرين؟
ال زال ترك مسافة وسيلة وقاية هامة وستواصل المدارس ترك مسافة بين األفراد مستخدمة كافة المساحات المتوفرة ومنع

االحتشاد في أوقات الوصول والمغادرة وتوجيه سير األفراد في المناطق العمومية من بينها األروقة وبالقرب من الخزانات .كما

أننا سنذكر الطالب باحترام مساحة اآلخرين الخصوصية عن طريق استعراض مثل هذا السلوك وتعليق الفتات ووسائل
إيضاحية.

.7

لم لم تعد األقنعة إلزامية على التالميذ في رياض األطفال وصوال إلى الصف الثالث؟
كانت المدارس أماكن منخفضة المخاطرة السنة الماضية .نتوقع أن يظل األمر كذلك السنة الحالية ،ويشمل ذلك المدارس

االبتدائية منذ أن أغلب الطالب لم يحصلوا على اللقاح بعد ،منذ أن سبل الوقاية الفعالة تظل قائمة وجرى تلقيح أغلب البالغين.

أفضل سبيل لحماية من ال يمكن تلقيحهم هو أن يحصل كل فرد تنطبق عليه الشروط جرعتا لقاح كوفيد .19-هذا األمر يحمل

أهمية خاصة للبالغين الذين يتعاملون مع األطفال تحت سن  12سنة.

نحبذ استخدام التالميذ بين رياض األطفال والصف الثالث لألقنعة ،منذ أنها توفر مقدار من الحماية من كوفيد .19-إال أن

مستويات إضافية من الحماية تظل متبعة بغرض الحد من انتشار كوفيد 19-بين التالميذ الذين قد يكونوا غير قادرين على

ارتداء قناع باستمرار.
.8

لم األمر هام أن يحصل المرء على اللقاح وهل يمكن أن يحمي ذلك من ال يجوز تلقيحهم؟
اللقاحات وسيلة فعالية وهامة في مكافحة كوفيد .19-تلقى أغلب المقيمين في بريتيش كولومبيا اللقاح وهذا األمر يسبغ الحماية

على مجتمعاتنا ومدارسنا ،وهو سبب أننا قادرين على العودة إلى مستوى مشابه للمعتاد.

أشارت تحليالتنا للبيانات منذ ربيع  2021أنه حينما جرى تلقيح الموظفين بالتزامن مع معدالت تلقيح مرتفعة ،شهدنا انخفاضا

في عدد حاالت كوفيد 19-بين من حصلوا على اللقاح ،كما أننا شهدنا انخفاضا بين الطالب الذين لم يحصلوا على اللقاح.
نواصل حث كل شخص تنطبق عليه الشروط أن يحصل على اللقاح كامال كي يحمى نفسه ومن ال تنطبق عليهم شروط

الحصول على اللقاح.
.9

هل األمر آمن على طفلي أن يشرع في المشاركة في األنشطة الالصفية؟
يجوز تنظيم أنشطة ال صفية أو بين المدارس حينما تستوفى توصيات جهات الصحة العامة البلدية والمحلية واإلقليمية .ربما

يعني هذا أن الفعاليات واألنشطة قد تختلف من منطقة ألخرى وقد يستلزم األمر أحيانا تعليق هذه األنشطة.

تواصل المدارس اتباع عدد من تدابير الصحة والسالمة الفعالة حتى يمكن تنظيم األنشطة الالصفية بأقصى قدر ممكن من

ار ويطلب منهم عدم مشاركة المعدات ويجب أن تنظم األنشطة الرياضية في
األمان .سيحتاج الطالب إلى غسل أيديهم تكر ا
الخارج وقتما أمكن ذلك .سوف تتبع األنشطة الالصفية توصيات جهات الصحة العامة البلدية والمحلية واإلقليمية وكذلك

توجيهات تنظيم فعاليات المجتمع والتجمعات.

 .10هل سيمكن للزوار السنة الحالية حضور الفعاليات الالصفية والرحالت الميدانية؟
سيمكن ألولياء األمور والزوار مرة أخرى المشاركة في عدد كبير من الفعاليات المرحة مثل الرحالت الميدانية واألنشطة

الالصفية .واحد من أفضل السبل لحماية الطالب األقل من  12سنة الذين ال يجوز تلقيحهم هو الحصول على جرعتي لقاح
كوفيد .19-يتعين أن تتبع مثل هذه األنشطة ومشاركة الزوار فيها كافة القيود اإلقليمية والمحلية القائمة.

 .11ماذا سيحدث لو شهد مجتمعنا زيادة في عدد حاالت كوفيد19-؟
تظل المدارس مرآة للمجتمع الموجودة فيه ،أي لو شرع عدد الحاالت في الزيادة في المجتمع علينا أن نتوقع وجود زيادة في

الحاالت في المدارس .كي نتعامل مع االختالفات بين المجتمعات ،قد تفرض توجيهات صحية بلدية .يجوز لمدير هيئة الصحة

البلدية أو المحلية إرسال توصيات إلى مدرسة بعينها أو مجموعة من المدارس أو منطقة تعليمية كاملة أو كافة المدارس الواقعة
في نطاق هيئة الصحة ،وذلك لفرض تدابير صحة وسالمة إضافية محددة أثناء أوقات زيادة مستوى المخاطرة.

سوف تكون التدابير اإلقليمية اإلضافية في الغالب مشابهة لتلك المفروضة أثناء السنة الدراسية  2021-2020وقد تشمل ما
يلي:

•

فرض قيود على التجمعات والفعاليات

•

تعديل ترتيب غرف الصف أو االستعانة بالمزيد من األنشطة التي توسع من المسافة بين األفراد وتقلل من مستوى التفاعل

•

فرض قيود على الزوار

•

زيادة استخدام األقنعة

وجها لوجه

من بين أفضل السبل لتقليل انتشار كوفيد 19-في المجتمع هو الحصول على جرعتا لقاح كوفيد.19-
 .12هل األمر آمن على الموظفين أن يشرعوا في االجتماع باآلخرين وجها لوجه؟ كيف يمكننا حماية أنفسنا أثناء االجتماعات؟
ربما يرى موظفو المدارس أنه ال بأس في لقاء اآلخرين وجها لوجه ،إال أنهم يجب أن ينظروا بعين االعتبار لمستوى أريحية

اآلخرين وحاجتهم لصون مساحتهم الشخصية .حينما تعقد لقاءات وجها لوجه ،يجب على األفراد التباعد عن اآلخرين قدر

اإلمكان واالنتفاع من كافة المساحة المتوفرة .يجب أن يرتدي الموظفين األقنعة .يتعين أن تتبع اللقاءات كافة توجيهات الصحة

العامة المعنية .كما أن الحصول على جرعتا لقاح كوفيد 19-واحد من أفضل سبل حماية بعضنا البعض من كوفيد.19-

 .13هل منتجات التعقيم والمرشات اإللكتروستاتية آمن استخدامها حول األطفال؟ لم ال يمكن للمنطقة التعليمية استخدام منظف
طبيعي (مثل الخل والماء) في تنظيف المدارس؟
كافة المنتجات المستخدمة في المدارس حاصلة على موافقة و ازرة الصحة الكندية.

إشعار بذلك؟
ا
 .14ماذا سيحدث لو حدثت حالة تعرض لكوفيد 19-في المدرسة؟ هل سأتلقى
ستواصل جهات الصحة العامة تقديم خدمات إدارة حاالت وتالمس لكافة الحاالت التي تأكدت إصابتها بكوفيد 19-في المدارس

أثناء العام الدراسي  ،2021/2022منذ أن المدارس بيئة ذات أولوية في أمور تقصي حاالت التالمس.

لو حدث وتأكدت إصابة طالب أو موظف بكوفيد ،19-ويحتمل أن الحالة كانت في طور العدوى أثناء وجودها في المدرسة،
سوف تتقصى جهات الصحة العامة األمر كي تحدد إن كانت ثمة حاالت تالمس محتملة داخل المدرسة أم ال.

لو تقرر وجود حاالت تالمس داخل المدرسة ،سوف تبلغ جهات الصحة العامة إدارة المدرسة وتطلب منها معلومات للمساعدة

في تقصي حاالت التالمس وتقديم توجيهات فيما يخص ما هي الخطوات الواجب اتباعها.
ربما تتبع جهات الصحة العامة ذلك بما يلي:
•
•
•

التوصية بالعزل الذاتي لمدة  14يوم إن تطلب األمر ذلك

التوصية بمراقبة الشخص لصحته باحثا عن أعراض إن تطلب األمر ذلك
تقديم توصيات للمتابعة إن تطلب األمر ذلك

سوف تحرص المدارس أن الطالب الملزمين بعزل أنفسهم ذاتيا يمكنهم مواصلة برامجهم التعليمية .سوف تحدد المدارس بالتعاون

مع موظفي الصحة العامة لو كان األمر يستلزم أعمال أخرى.

سوف تبلغ جهات الصحة العامة أولياء األمور ومقدمي الرعاية والعائالت لو كان طفلهم ثبت كونه حالة تالمس مع شخص

تأكدت إصابته بكوفيد.19-

حسب التوجيهات اإلقليمية ،سوف تبلغ جهات الصحة العامة هؤالء الموظفين والطالب الذين يجب عليهم اتخاذ قرار محدد

نتيجة لتعرضهم لكوفيد 19-ال غير .يشمل هذا األفراد الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم أو مراقبة صحتهم بحثا عن أعراض

نتيجة لتعرضهم .سوف نبلغ مجتمع المدرسة متى كان ذلك مناسبا ،مثل حاالت التفشي ،وهذا األمر سوف ينشر على موقعنا

اإللكتروني كذلك.

إن لم تتلق أي إشعار منا ،ليس عليك أن تتخذ أي تصرف ويمكن لطفلك مواصلة الذهاب إلى المدرسة دون خوف.

