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 خلو الطالب من إي اعراض مرضية. يجب أن يراعي ولي أمر الطالب .1

سوف تقوم مشرفة األتوبيس بقياس درجة حرارة الطالب قبل صعوده، وفى حالة  .2

 سيمنع الطالب من الصعود الى األتوبيس. 3،،5من  أكثراكتشاف درجة حرارة 

ولن يتم ركوبهم ومطهر يوميًا  بكمامةتزويد أطفالهم يجب على اولياء االمور  .3

 لألتوبيس اال بعد التأكد من ذلك من قبل المشرفة.

 .الكمامة داخل االتوبيس بارتداءجميع ال يلتزم .4

بتعليمات المشرفة بخصوص  يجب على الطالب االلتزام الكامل .5

 .المتبع( )وفق تصور الجلوس اماكن الجلوس داخل السيارة

 .باستمرار المقابض بالكلور المشرفة بتطهيرتقوم  .6

االتوبيس بالداخل بعد  تعقيم وكذلك عازل بالستيك خلف السائق سوف يتم تركيب .،

 .وصوله إلى المدرسة وقبل مغادرته

طوال الوقت اثناء ساعات  الكمامة ارتداء بالمدرسةوالمعلمين  العاملينجميع على  .8

 اليوم الدراسي.

 .للمدرسة داخل الفصل واألماكن المغلقة الكمامةرتداء ا الطالب يلتزم جميع .9
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ليس من االجباري على الطالب ارتداء الكمامة الطبية )ماسك( اثناء الفسح او  .11

 اثناء تواجدهم بحوش المدرسة.

التباعد بينهم وعدم السماح  قبتطبي الطالب والمدرسين إلزامعلي المشرف  .11

 في نفس المكان. طالب 4بتجمع أكثر من 

)اولياء امور، مشرفات، يمنع منعا باتا دخول أي شخص إلى مباني المدرسة  .11

 ساعات تواجد التالميذ بالمدرسة.أثناء  صفةسائقين، زائرين( سواء ذو صفة او دون 

فقط في حالة تلقي اولياء االمور او اعضاء مجلس اولياء االمور دعوة كتابية  .15

او تليفونية من مدير المدرسة، او المدرسين او االدارة للحضور للمدرسة، تقوم ادارة 

المدرسة بأخطار االمن باسم والميعاد المحدد للشخص الذي تمت دعوته، ويعقد 

 مدرسة وليس داخل مبني المدرسة. االجتماع بمكتب الجمعية اليونانية بال

اولياء االمور الذين يحضرون أطفالهم إلى المدرسة سيتركونهم عند المدخل  .14

وفى حالة اكتشاف درجة حرارة حرارة الطالب،  قياس درجةوهناك سيتم الرئيسي 

كما يمنع منعا باتا عبور اولياء  سيمنع الطالب من الدخول للمدرسة. 3،،5أكثر من 

  داخل حوش المدرسة.امورهم الي 
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الطالب. درجة حرارة  سوف يقومون بقياس رابعةفي الحصه ال المعلمون: .13

ديهم ايإلى المراحيض كل ساعتين وسيشرفون على غسل  الطالب ونسيرافق وكذلك

 وغسل درع الوجه الواقي.

سيقوم عمال النظافة بتطهير المكاتب والمقابض )للفصول والمراحيض  .11

 .أخرى بمجرد مغادرتهمومرة  التالميذوالمكاتب( في الصباح قبل وصول 

 .سبوعا كلالمدرسة وجميع األماكن العامة بدقة مرة  تعقيمسيتم  .،1

بخصوص اماكن الجلوس  المعلميجب على الطالب االلتزام الكامل بتعليمات  .18

  )وفق تصور الجلوس المتبع(. الفصلداخل 

 

 

 

 

 على الحضانة السابقة ايضا سيتم تطبيق نفس اإلجراءات 

 .  على اولياء امور تالميذ الحضانة شراء حذاء )نوعية كروكس( وتسليمه لمشرفة

، حتى يتثنى لألطفال خلع حذائهم فور وصولهم للحضانة 1/11/1111الحضانة يوم 

 وارتداء الحذاء المذكور اعاله داخل الفصول.
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 مالحظات:

 ه، ستقوم ادارة الوقائية المذكورة اعال في حالة عدم االمتثال أو مخالفة التعليمات

  باتخاذ عقوبات قاصية منها انهاء عالقة العمل بشكل فورى. المدرسة 

 

 
 قمت بالموافقة على كل ما ذكر

 الموظفاسم وأمضاء 

 

……………………………………………………….. 
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