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 نها د. زبار من هيئة فريزر الصحية.ها مدير المنطقة التعليمية جوردان تيني ويجيب عيطرحة أسئل

 

 كثر من مناطق تعليمية أخرى؟أ 19-لمرض كوفيد ض                                               اذا يوجد في بعض من المناطق التعليمية حاالت تعر  لم .1

في   19-لعدد حاالت التعرض لمرض كوفيد ا    شر  امب ا                          داخل المدارس ليست إال أثر    19-إن حاالت التعرض لمرض كوفيد 
 . المجتمع

في عدد حاالت  ارتباط متبادلثمة عدد كبير من الحاالت في مدينة ما أو حي منها، من المرجح أننا سوف نرى لو كان 
 التعرض في المدارس في هذا المجتمع. 

 .المدارسإلى  19-عدد أقل من حاالت كوفيدل نضمن دخو كي                                       يتعين علينا جميع ا أن نعمل يد ا بيد  

 

 اقتفاء أثر مخالطي المصابين؟كيف يشارك المعلمين في أعمال  .2

ع معلومات من الحالة أو مقدمي الرعاية للحالة  مرضى عملية صارمة تتطلب جممخالطي الالحاالت و إن عملية اقتفاء أثر 
وتحديد المكان الذي يجوز أن الطالب أو الموظف قد أصيب فيه عراض األظهور  أو كالهما من أجل تحديد متى بدأ

 المدرسة وخارجها.داخل  المخالطين أقرب بالفيروس وتحديد من هم 

الحضور وكذلك جداول الموظفين والطالب وبنية الصف  يقدم مدير المدرسة الدعم لهذه العملية عن طريق تأكيد سجالت 
 ة التعلم أو كالهما وكذلك خطط السالمة المنفذة وكيفية تنفيذها. الدراسي أو مجموع 

                     هذا األمر ليس مطلوب ا إال أن   ،تفاصيل                                                 ب األمر ذلك استشارة معلم الصف طالب ا المزيد من ال                           يجوز لمدير المدرسة إن تطل  
 استكمال أعمال التقصي. ألغراض       دائم ا 

 

 الذين يجب عليهم عزل أنفسهم؟كيف تحدد من هم الطالب والموظفين  .3

مة في بعض األحيان من فرد واحد أو صف كامل أن يعزلوا أنفسهم. يجري تحديد هذا عن  قد تطلب جهات الصحة العا
 خالطي المرضى. مطريق أعمال اقتفاء أثر الحالة و 

هم عزل أنفسهم من بينها طول هات الصحة العامة بعين االعتبار إلى عدد من العوامل أثناء تحديد من يجب عليتنظر ج
و العطس وما إلى ذلك. يجوز  تعاني من السعال أمدة االتصال عن قرب بين الحاالت ومخالطيها وكذلك لو كانت الحالة 



 
 
 

                                                                                                طلب من صف بأكمله أن يعزل نفسه في بعض األحيان استناد ا إلى تقييم جهات الرعاية الصحية وبالتشاور مع       أن ي  
 المدرسة المتضررة.

 

 يتقرر إغالق مدرسة؟  متى .4

تحديد مصدر العدوى لكل  اية إلى جهات الصحة العامة في البد تسعىلو تبين وجود عدد من الحاالت في مدرسة واحدة، 
 كانت الحاالت متصلة ببعضها البعض أم ال. حالة وما إذا 

 لعدوى هذا محصور داخل مجموعة تعلم واحدة أم ال. ما إذا كان انتقال ا ستيعاب ال، نسعى ى و لعدنتقال لوجود ا         لو تبي ن 

إغالق  وجود انتقال واسع النطاق للعدوى داخل المدرسة، يجوز أن تطلب جهات الصحة العامة في لو ساورنا الشك 
لمدرسة،  شغيل اآلمن لالمدرسة. لو ثبت وجود حاالت مخالطة كثيرة يتعين عليهم عزل أنفسهم ونتج عن هذا اإلخالل بالت

 . «functional closure – إغالق عمليجوز للمدرسة أن تقرر اإلغالق حسب ما نطلق عليه »ي
 

وكيفية استجابة هيئة   «المعتاد 19-كوفيدالسالالت المثيرة للقلق عن »هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن مدى اختالف  .5
 ؟ ت في مدرسة ماسالالأحد الفريزر الصحية حينما يتأكد وجود 

                                                                            الفرق األهم هو أن بعض من السالالت يستطيع االنتشار سريع ا وبسهولة مقارنة بغيره. 
 

                                                        تعاون ا وثيق ا مع المدارس من أجل التعامل مع حاالت التعرض فريق الصحة العامة لدى هيئة فريزر الصحية  تعاون ي
 المثيرة للقلق. 19-لسالالت كوفيد

 

بر، نعمل قدر اإلمكان على تحديد أية حاالت أخرى  بسهولة أكمجتمعاتنا ويجوز أن تنتشر  علىدة جمنذ أن السالالت مست
 قال أخرى للعدوى. والتعامل مع الحالة كي نمنع حدوث حاالت انتفور لمرتبطة بسالالت جديدة كي نضمن عزلها على ا 

 

مل كافة المخالطين من ذوي مستوى المخاطرة كي يش 19-بإجراء اختبار وجود كوفيد توصيةالا من نطاق عن             كما أننا وس  
م ال. يشمل  أمن األعراض إذا كانوا يعانون  عمابغض النظر  19-إصابتهم بمرض كوفيدالمرتفع الذين خالطوا أفراد ثبت 

 الموظفين والطالب الذين سوف يتسلمون خطابات بالعزل الذاتي من مدارسهم. هذا األمر 
 



 
 
 

لو  ؟«ط     خال     م  »لكلمة ن بين تلك التي تبعث على القلق، هل يتغير تعريف هيئة فريزر الصحية وجد ساللة متحينما  .6
منذ  مخالطينالر لكافة ااشتمل األمر على ساللة من بين تلك التي تبعث على القلق، هل سوف تستلزمون إجراء اختب

 داية األمر؟ ب

لك التي تطرح على  أسئلة مشابهة لت 19-بساللة كوفيد إصابتهمظفين والطالب الذين ثبت باالختبار نطرح على المو 
                                                                            إال أن األسئلة طو عت لتالئم سياق المدارس حتى نضمن أننا حددنا من هم المخالطين. العامة، 

، ونتيجة للساللة الجديدة وزيادة عدد الحاالت في المنطقة، نطرح على جميع من ثبت باالختبار إصابتهم عالوة على ذلك
عامة  لفيروس ومخالطيهم. هذا األمر يفسح المجال لجهات الصحة اللأسئلة إضافية تتعلق بكيفية تعرضهم  19-بكوفيد

نوصي اآلن بإجراء االختبار لكافة المخالطين حتى  ننا أ                                                           تحديد اآلخرين سريع ا الذين يحتاجون لالختبار وعزل أنفسهم. كما 
 لو لم تظهر عليهم أية أعراض. 

 لطارئة.ياتها وإرشاداتها حتى تتماشى واألدلة الجديدة والمسائل احة العامة تطويع عملهات الصتواصل ج

 رس حينما نعلم بوجود ساللة مثيرة للقلق في مجتمعنا؟لمتبعة في المدااهل يجب أن تتغير تدابير الصحة والسالمة   .7

 منذ شهر سبتمبر/أيلول. 19-خاصة بكوفيدصارمة كي تنفذ خطط سالمة  جاهدةملت المدارس ع

في المدارس. ما تعلمناه من الدول األخرى   19-في وقف انتشار كوفيد     جد ا ما شهدناه بوجه عام أن خطط السالمة فعالة 
ال   التي نتبعها ةلسالما ذات السبيل، مما يعني أن تدابيره بينما أن الساللة قد تنتشر بسهولة أكبر، إال أنها تنتشر بهو أن

 زالت فعالة. 

المثيرة للقلق في المدارس، نرى نواتج مشابهة: يحدث انتشار   19-ساللة كوفيدحاالت التعرض لحسب ما شهدناه في 
من  ض للساللة                التي شهدت تعر                                           اسع ا داخل المدارس. نواصل مراقبة المدارس و ا        نتشار  االعدوى بين المخالطين وال ينتشر 

تلفة  . من األهمية بمكان أن نظل ملتزمين بتنفيذ خطط السالمة لدينا وذلك عن طريق إمعان النظر في السبل المخبكث
رويج  سل اليدين وتقليل الوصول إلى األغراض المشتركة والتغرف الصف وزيادة فرص غلتحقيق التباعد البدني في  

نتذكر تطبيق كافة هذه الممارسات في  . أهم أمر هو أنه يتعين علينا أن                                             الستخدام األقنعة الواقية حيثما كان ذلك مالئم ا
 في مدارسنا.   19-حياتنا حتى نقلل التعرض لكوفيد

 ها نوافذ تستخدم في التهوية؟هل األمر آمن أن يعمل المرء في غرفة ليس ل .8

 

دابير أخرى. من األهمية بمكان أن تتوفر ، مع ت19-التهوية الجيدة في تقليل مخاطر التعرض لكوفيد أمورساعد  تقد 
 لذا ننصح المدارس أن تضمن أن أعمال التدفئة الميكانيكية وأنظمة التهوية والتبريد في حالة طيبة. تهوية مالئمة، 

 



 
 
 

كيف يمكنهم تنفيذ هذه  أعمال رعاية شخصية. ب النهوضيتطلب األمر في بعض األحيان من مساعدي المعلمين  .9
 ؟ آمنة حينما ال يمكنهم المحافظة على مسافة آمنةاألعمال بطريقة 

أو من يعانون من حاالت طبية عويصة  الطالب ذوي القدرات المختلفة  وأب ذوي اإلعاقة إن تقديم الرعاية والمساندة للطال
 ا لوجه.                                                   تعليمي ويضمن أن كافة الطالب يتوفر لهم التعليم وجه  أمر ذي أهمية كبرى في نظامنا ال

ن اإلرشادات اإلقليمية                                         ال يمكن فيها الحفاظ على مسافة آمنة. تبي  في مواقف  ينخرطون                           مساعدي المعلمين غالب ا ما  أعلم أن
                       جب عليها أن تفكر ملي ا المدارس من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر توصيات مفادها أن المدارس يلمجاالت 

  واقيأو        دائم ا يقدمون مساندة معززة للطالب. تشتمل هذه اإلرشادات على ارتداء قناع واقي غير طبي  في الموظفين الذين 
تعبيرات الوجه ضرورية. كما أنه يجب على الموظفين اتباع سبل تقييم المخاطر ه أو لو كانت أمور قراءة الشفا  للوجه

 يتطلب مستلزمات وقاية شخصية إضافية أم ال.من أجل تحديد ما إذا كان األمر المعيارية 
 

 


