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الخلفية

التوصيات

•يساعد هذا الدليل هيئة التدريس ،والطلبة ،ومقدمي الرعاية يف املدارس (مبا يف ذلك
مراكز الرعاية يف فرتة النهار ،ومؤسسات ما قبل املدرسة ،واملدارس االبتدائية والثانوية)،
ومؤسسات التعليم العايل (مبا يف ذلك الجامعات ومعاهد البحث) واملؤسسات التعليمية
األخرى يف كيفية معالجة مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19خالل مراحل
التفيش املختلفة كام هو محدد يف النهج التدريجي لالستجابة الخاص باملراكز األفريقية
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ملكافحة األمراض والوقاية منها (.)Africa CDC

جميع مراحل التفيش (املرحلة )٤ - ٠

•يكمل هذا الدليل إرشادات املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ()Africa CDC
الخاصة بالتباعد البدين املجتمعي ،2والتي تتضمن مزي ًدا من التفاصيل حول كيفية إرشاك
املجتمعات ،وتنفيذ التباعد البدين ،ودعم املنظامت ،وإرشادات املراكز األفريقية ملكافحة
3
األمراض والوقاية منها ( )Africa CDCالخاصة باالستخدام املجتمعي ألقنعة الوجه.
• COVID-19ميكن أن ينترش مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19من شخص
آلخر من خالل قطرات صغرية تخرج من األنف أو الفم يتم إطالقها عندما يسعل
الشخص املصاب أو يطلق الزفري .هذه القطرات تقع عىل األشياء واألسطح حول الشخص.
ميكن لألشخاص أن يصيبهم مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19إذا كانوا
يتنفسون القطرات من الشخص املصاب أو عن طريق ملس هذه األشياء أو األسطح ،ثم
ملس عيونهم ،أو أنوفهم ،أو أفواههم.
•األشخاص الذين يعيشون أو يعملون بشكلٍ وثيقٍ مع الشخص الذي يعاين من مرض فريوس
كورونا املستجد [ ]COVID-19هم األكرث عرضة لإلصابة بالعدوى .بعد إصابة الشخص
بالعدوى ،قد يستغرق األمر ما بني ( )٢يومني إىل  ١٤يو ًما حتى تظهر عليه أي أعراض.
•ميكن لإلعدادات التعليمية القيام بانتشار مرض فريوس كورونا املستجد []COVID-19
من خالل توفري مساحات محدودة حيث يكون عدد كبري من الناس (مثل :الطلبة وهيئة
التدريس) عىل اتصال وثيق ومنتظم مع بعضهم البعض .ميكن أن تساعد املؤسسات
التعليمية يف الحد من انتشار مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19من خالل
اتباع الخطوات املوضحة أدناه.
https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/ 1
https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/ 2
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ق ْم بتثقيف الطلبة وهيئة التدريس حول مرض فريوس كورونا املستجد
[ ]COVID-19مبا يف ذلك :ماهية األعراض ،وكيفية حامية نفسك
واآلخرين وماذا ينبغي القيام به إذا كانوا عىل غري ما يرام ،ومعالجة
أي شائعات أو معلومات خاطئة.
ق ْم بتوفري مرافق غسل اليدين باملاء والصابون (عىل سبيل املثال دلو
بصنبور /حنفية) وحيثام أمكن ،ميكنك أيضً ا القيام بتوفري معقامت
لليدين تعتمد عىل الكحول .تأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس
والطلبة وأي زوار يغسلون أيديهم قبل دخول مرفق املدرسة وبشكلٍ
منتظمٍ طوال اليوم.
ق ْم بتشجيع هيئة التدريس ،والطلبة ،ومقدمي الرعاية عىل السعال أو
العطس يف األنسجة أو الكوع املنحني وتجنب ملس العينني ،واألنف ،والفم.
ق ْم بتذكري هيئة التدريس ،والطلبة ،ومقدمي الرعاية بعدم حضور مرفق
إذا كانوا عىل غري ما يرام مثل :أعراض مرض فريوس كورونا املستجد
[ ،]COVID-19حتى ولو كانت هذه األعراض خفيفة.
تأكَّد من تطبيق اإلجراءات إذا أصبح شخص عىل غري ما يرام نتيجة
لتعرضه بأعراض مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19أثناء
وجوده يف مرفق ،مبا يف ذلك:
–أن يكون مكان الفرد بعيدا ً عن هيئة التدريس والطلبة اآلخرين؛
–استخدام قناع طبي ملنع االنتشار من الشخص املصاب بالعدى
(انظر دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها
( )Africa CDCباالستخدام املجتمعي ألقنعة الوجه)؛
–من الذي ينبغي مكاملته للحصول عىل املعلومات ،واملشورة،
وكيفية الوصول بأمان إىل الخدمات الطبية؛
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–كيفية تطهري املناطق التي كان فيها الفرد؛
–وما هي املعلومات التي يجب تقدميها للطلبة وهيئة التدريس،
ومقدمي الرعاية اآلخرين.
ق ْم بتنظيف وتطهري األشياء واألسطح التي يتم ملسها بانتظام وذلك
باستخدام منتجات التنظيف املعيارية.
استخدم امللصقات واإلعالنات املنتظمة لتعزيز الرسائل الرئيسية.
–ق ْم بتحديث القوائم باملخالطني واختبار قنوات االتصال بني
املدرسة وهيئة التدريس  /الطلبة (مثل :الرسائل النصية /
الربيد اإللكرتوين).

املرحلة املبكرة وانتشار التفيش (املرحلة )٢-١
باإلضافة إىل اإلجراءات السابقة:
•ق ْم بتشجيع هيئة التدريس ،الطلبة ،ومقدمي الرعاية عىل الحفاظ عىل مسافة قدرها
مرت واحد عىل األقل يف جميع األوقات ،استخدم تحيات غري اتصالية وتجنب كل
االتصاالت البدنية.
•وفِّر مساحة للمقاعد عىل بعد مسافة مرت واحد عىل األقل.
•إذا كان ذلك ممك ًنا ،اترك النوافذ مفتوحة يف جميع أنحاء املرفق التعليمي .فكِّر يف عقد
دروس يف الهواء الطلق إذا كان الطقس مناسبًا.
•توقف عن أي رياضة أو نشاط ترفيهي الذي يتضمن االتصال البدين املتقارب.

•ق ْم بتنفيذ تدابري املسافة اآلمنة حيث من املحتمل أن يتجمع الطلبة أوهيئة التدريس
(عىل سبيل املثال ،وضع عالمة عىل فجوات قدرها مرت واحد عىل األرض باستخدام
الطباشري  /عالمات لتشجيع املسافة اآلمنة يف الطوابري ،والتجمعات وقاعات الطعام).
•ضع يف حسبانك إيقاف النقل الجامعي إذا تم تنظيم ذلك من قبل املدرسة (مثل :حافلة
صغرية أو حافلة) .عندما يكون النقل الجامعي رضوريًا ،حافظ عىل بعد مسافة قدرها
مرت واحد بني الركاب ،وإذا أمكن ،احتفظ بالنوافذ مفتوحة (انظر :دليل املراكز األفريقية
ملكافحة األمراض والوقاية منها ) )Africa CDCالخاص بالنقل ملزيد من التفاصيل
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•أوقف أي جلسات جامعية غري رضورية (مثل :النوادي أو األنشطة قبل املدرسة
أو بعدها).
•فكِّر يف بداية ونهاية اليوم الدرايس لتخفيف االزدحام.
•توقف عن تناول الطعام الجامعي أو أوقات الوجبات املتدرجة ،وتأكد من أن الطالب
يحافظون عىل مسافة قدرها مرت واحد أثناء الطابور واألكل .ضامن سالمة الخدمات
الغذائية ،مع النظافة الصحية التنفسية الصارمة بني موظفي الخدمات الغذائية
والتنظيف املنتظم وتعقيم أواين الطعام.
•ض ْع يف حسبانك استخدام أقنعة الوجه ،خاصة عندما ال ميكن الحفاظ عىل التباعد البدين؛
(انظر :دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ) )Africa CDCالخاص
4
باالستخدام املجتمعي ألقنعة الوجه.
•استع ّد إلغالق محتمل للمؤسسات التعليمية وتنبيه هيئة التدريس والطلبة ومقدمي
الرعاية لهذه األمكانية.
–إذا أمكن ،قم بنرش مصادر التعلم ،مثل :األقالم ،والورق ،والكتب للطلبة وهيئة
التدريس يف حالة إغالق املدرسة املفاجئ.
–ق ْم باستكشاف إمكانية املنصات عرب اإلنرتنت للتعلم املنزيل وتحديد الرشكاء
املحتملني للمساعدة يف ذلك.
–ق ْم باستكشاف طرق الحفاظ عىل التواصل مع الطلبة وتقديم دعم الرعاية
االجتامعية يف حالة اإلغالق الكامل (عىل سبيل املثال ،مجموعات وسائل اإلعالم
االجتامعي ،والدروس عرب اإلنرتنت).
–استع ّد الستمرارية الخدمات الحيوية التي قد تحدث يف املدارس ،مثل :الفحص
الصحي ،أو برامج التغذية ،أو برامج العالج الطبي.
–عىل أي حالة مؤكدة ملرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19يف الشخص
الذي حرض مؤسسة تعليمية يف حني أنه من املحتمل أن يكون معدياً اإلرساع
إىل إجراء تحقيق من قبل سلطات الصحة العامة والنظر يف اإلغالق املؤقت
لتلك املؤسسة.
https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/ 4
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تقدم وتفيش واسع مع انتقال عىل الصعيد الوطني
(املرحلة )٤ – ۳
•ضع يف الحسبان اإلغالق املؤقت للمرافق التعليمية يف املجتمعات املترضرة أو عىل
الصعيد الوطني.
•ق ْم بتشجيع الطلبة عىل عدم التجمع خارج املدرسة.
•تأكَّد من القيام بالزيارات األساسية فقط إىل مرفق التعليم (عىل سبيل املثال ،لجمع
العنارص الشخصية األساسية).
•ق ْم بدعم إمكانيات التعلم عرب اإلنرتنت وعن بعد املخطط لها إىل أقىص حد ممكن.
حافظ عىل االتصال مع الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم االجتامعي ومجموعات الرسائل.
•استمر يف تعزيز الرسائل حول مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19مبا يف ذلك:
ماهية األعراض ،وكيفية حامية نفسك واآلخرين وماذا ينبغي القيام به إذا كنت عىل
غري ما يرام ،ومعالجة الشائعات واملعلومات الخاطئة.
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