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لتعليم الطفولة وا  
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.العودة إلى طريق النجاح للجميع، مع حماية التالميذ والموظفين  

 
خالل العزل الصحي فإن طالب الدرجة األولى والدرجة الثانية سيستمرون بالذهاب إلى المدرسة مع احترام التدابير االحترازية ومع 
إجبارية ارتداء كمامة بالنسبة لجميع تالميذ المدارس االبتدائية كما كان عليه الحال في السابق بالنسبة لتالميذ المدرسة المتوسطة 

 بالنسبة للبالغين. الحضانات ستبقى كذلك مفتوحة.والثانوية و
 

 

 العودة إلى المدرسة صلب مسألةالسالمة الصحیة في 
 

المیذ ارتداء الكمامة إجباري للتالحضانات والمدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية ستبقى مفتوحة مع بروتوكول صحي معزز فيه 
 ابتداًء من المدرسة االبتدائیة.

 

 والمتوسطة والثانوية المدارس االبتدائيةعمالً بما جاء فيما أعلنه رئيس الجمهورية، فإنه سيتم استقبال جميع التالميذ في 
 

 . وهو مبني على توصيات المجلس األعلى للصحة العامة.2020نوفمبر/ تشرين الثاني  2يتم تطبيق بروتوكول صحي معزز ابتداًء من 

 
توكول بتشديد عدة تدابير. وهو بالنتيجة فعل دمج التدابير االحترازية المحترمة بصرامة )ارتداء الكمامة، غسل عملياً، يترجم هذا البرو

 بقوة من خطر العدوى. يقللالحد من احتشاد التالميذ، ما تشديد اليدين، إألخ...(، والتهوية الدورية للمقرات و
 

بتداًء من اآلن إجبارياً لجميع التالميذ في المدرسة االبتدائية كما كان في السابق عامة الشعب" أصبح االتي تستخدم من ارتداء الكمامة "
 للمدرسة المتوسطة والثانوية.

 
 ، مع تبديل كامل للهواء مرة كل ساعتين على أقل تقدير. وتنظيمها تمت زيادتهاتهوية المقرات 

 
 القواعد المتعلقة باختالط التالميذ، تم تشديدها كذلك.

 
التالميذ في األنشطة خارج المدرسة )مراكز التسالي( تم اإلبقاء على عملها كذلك كما هيئات االستقبال الخاصة باألطفال ذوي رعاية 

 الصعوبات الجسدية أو النفسية وبشكل خاص المعاهد الطبية التربوية.
 

 التعلیم العالي
 

 أن تتم مع احترام اإلجراءات الصحية. الدورات التدريبية والمسابقات ينطبق عليها االستثناء كذلك ويمكن
 

 فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن المؤسسات التعليمية الجامعية تبقى مفتوحة. ولكن استقبال الجمهور سيكون محدودا من اآلن فصاعداً في
 هيئات التعليم العالي في بعض الحاالت الخاصة. 

 بعد. هناك استثناءات ممكنة بالنسبة لبعض األفرع العملية أو التقنية التي ال يمكنالتعليم بشكل خاص سيتم تقديمه من اآلن فصاعداً عن 
ً تطبق هأبداً أن يتم تنظيمها عن بعد )بعض مراكز تأهيل المبتدئين، التجهيزات الزراعية، التجارب في المختبرات...(.  ذه عموما

 حركة مهنية ما يتطلب إشرافاً تعليمياً حضورياً. االستثناءات عندما يكون استخدام معدات أو منتجات خاصة أو تعلم 
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تم اإلبقاء على عدة خدمات جامعية: االستقبال بموعد في المكتبات الجامعية وفي مراكز التوثيق وفي الصاالت المجهزة بمعدات رقمية؛ 
الوصول إلى خدمات الطب الوقائي بيع وجبات يأتي الطالب ويأخذها من المطعم الجامعي؛ االستقبال بموعد في الخدمات اإلدارية؛ 

وتعزيز الصحة والخدمات االجتماعية، وإلى األنشطة االجتماعية المنظمة من طرف الجمعيات الطالبية، في المختبرات ووحدات 
 البحث بالنسبة لطالب الدكتوراه.

 

 ارتداء الكمامة في المدارس وفي المؤسسات التعلیمیة
 

اريين، المدرسين، المسؤولين الشرعيين للطالب، الكمامات إجبارية، أياً كان الطابق، بما في ذلك في المشرفين، اإلدبالنسبة للبالغین: 
 المساحات الخارجية للمؤسسة )باحة الفرصة...(.

 
احات المس، بما في ذلك في ارتداء الكمامات إجباري: سنوات )تالمیذ االبتدائي، والمتوسط والثانوي( 6للتالمیذ ابتداءً من عمر بالنسبة 

 الخارجية للمؤسسة.
 

 .عمالً بتوصيات منظمة الصحة العالمية، ارتداء الكمامات ال ينصح به: سنوات )الروضات( 6للتالمیذ الذین أعمارهم أقل من بالنسبة 

 

 
 حاالت خاصة

 

 :الجسدي  باه إلى التباعدالنتعند الجلوس، ال ضرورة لوضع الكمامة ولكن يجب ا في األماكن المخصصة لتقديم الطعام في المدرسة

 وتجنب اختالط مجموعات التالميذ؛

  : عد ولكن يجب االنتباه إلى التبا حسب تعليمات مدرس التربية الجسدية والرياضية، ال ضرورة للكمامة  عند ممارسة الرياضة

 الجسدي؛

 متر؛ 1توضع الكمامة أثناء النوم. األسّرة متباعدة ألكثر من ال  :في السكن الداخلي 

  مرض خاص وبتوصية من طبيب العائلة، يمكن أن يعفى تلميذ من ارتداء الكمامة؛ في حال وجود 

   .يمكن كذلك للمؤسسة أنبالنسبة للعائالت األكثر عرضة للخطر: تم توزيع كمامات من طرف الخدمات االجتماعية المختصة 

 وال يملكها. عرضة للخطرتسلم هذه الكمامات لطالب 

 
 مدعوون لتنظيم مواعيد الوصول والذهاب بغية تفادي الحشود أثناء ساعات الذروة.أرباب العمل 

 
سيتم تطبيقه على كل من يمكنهم القيام به. مكاتب البريد ونوافذ الخدمات  للوظائف الحكومية فإن العمل عن بعد بشكل كاملبالنسبة 

 العامة ستبقى مفتوحة.
 

من الذين يعتبرون عرضة للخطر واألشخاص الذين يتشاركون السكن مع أشخاص عرضة بالمقابل، فإن األشخاص الذين يعملون وهم 
والذين ال يمكنهم العمل عن بعد أو ال يمكن أن يكونوا محميين بشكل كاِف في إطار عملهم، يمكنهم مراجعة الطبيب  بشكل كبيرللخطر 

 العائلي أو طبيب عملهم ليتسلموا تصريح انقطاع عن العمل ووثيقة عزل.
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