
 

 

   بها  المعمول السلوك وقواعد كورونا  نظافة خطة
 
ف  Erich Kästner Gymnasium Laatzen 

  
 
محدود منتظم تشغيل" - أ السيناريو ف " 

المرض  عالمات   

   كنت  إذا  مثل  أعراض مع
إلغاء عليك فيجب ، المؤلمة األطراف أو الحلق  التهاب أو التنفس ضيق أو السعال أو الحم  من تعان   

   البقاء الطالب هؤالء عىل يجب  ؛ صفك
 
ل  ف الطبية المساعدة وطلب  المن   . 

ىعدو  عن  اإلبالغ يجب  COVID-19 نتيجة كانت إذا  ؛  الفور عىل المدرسة  إدارة إىل المؤكدة العدوى وكذلك  بالفعل فيها  المشتبه  

بحالة وثيق  اتصال عىل كان أو إيجابية  الطالب اختبار  COVID -19 المدرسة إىل بالدخول ُيسمح فلن ،  المؤكدة . 

 

واألنف  الفم  تغطية  

   إلزام   اإللزام   القناع فإن ، الدراس   الفصل  باستثناء
   المدرسة مبن   أنحاء جميع  ف 

احة مناطق  وف  االسنر . 

   األقنعة ارتداء يمكن ، بالطبع 
   األقنعة ارتداء يتم  .الفصل ف 

   الدرس مراحل ف 
مثل) العادي الجلوس ترتيب تقسيم فيها  يتم النر  

الجماع   العمل ). 

 

مسافة ال قاعدة / الفوج مبدأ  

ا  الدراس   العام هذا  من
ً
ا  كمدرسة نعمل ،  فصاعد

ً
رفع  تم .واحد دراس   عام من  المجموعة تتكون  .الفوج بمبدأ يسم لما  وفق  

   المجموعة خارج (منر  1.5) المسافة متطلبات تطبيق يتم ، ذلك عىل عالوة  .المجموعة هذه ضمن المسافة متطلبات 
مبن   ف   

   بأكمله  المدرسة
بويي    والموظفي    المدرسي    عىل  يجب .احةاالسنر  مناطق وف  عىل  الحفاظ دائًما  األفواج بي    يتنقلون الذين  النر  

منر  1.5 مسافة . 

 

المدرسة  إىل الطريق  

ا  ه   المدرسة  إىل للوصول  طريقة أفضل  ً وري من .أمكن إن ، بالدراجة أو األقدام عىل سن  نقاط عند لوجه  وجًها  قناع ارتداء الض   

المستخدمة التوقف . 

 

المبن   / المدرسة دخول   

أيديهم بتطهن   ويقوم ، المخصص  المقعد إىل ،  المقفل غن   الدراس   الفصل إىل الفور عىل طالب كل يذهب . 

المدرسة مبن   دخول من  عموًما  القانونيون األوصياء أو اآلباء ُيمنع المثال سبيل عىل مرافقة . 

 

المواد  / اللمسات  

باستخدام النظافة تدابن   مراعاة  يجب .الطالب بي    والكتب واألوراق األقالم مثل المواد ةمشارك عدم يجب  .االتصال تجنب يجب  

المواد وتوزي    ع بجمع  للمعلمي    يسمح . .والرقائق الطباشن   أقالم . 

 



 

 

المرحاض  إىل الذهاب  

احة أثناء    .المرحاض أبواب  عىل  الموجودة المالحظات مراعاة ويجب المياه دورات إىل بالذهاب لك  ُيسمح ال ، االسنر
 
إىل الطريق ف  

   المخططة الطرق  مراعاة يجب ،  المرحاض
 
المدرسة مبن   ف . 

 

   اللوائح
 
ات ف ة  الراحة  فنر الكبن   

ات  أثناء واألنف الفم وغطاء النظافة  لوائح  تطبيق يتم  كما  اف  واجب يزال ال .الطويلة الراحة فنر ا  اإلشر
ً
المعلم أن  أي ، مضمون  

احة بعد .المدرسة ساحة إىل الطالب فق يرا  الدروس أثناء الحاض   لديه الذي التاىل   المعلم قبل من الفصل  اختيار سيتم ،  االسنر  

   دروس
 
الفصل ف . 

 

   التحكم 
 
التهوية  ف  

   بالكامل مفتوحة النوافذ تكون عندما  عرضية تهوية أو  متقطعة تهوية إجراء يجب
 
األقل عىل دقيقة  45 كل الدراسية  الفصول ف . 

 

 أبواب 

ا  ذلك يكن لم  إذا  ."اللطاخة عدوى " مخاطر  لتقليل  مفتوحة األبواب ء إبقا  يجب
ً
بالكوع األبواب  مقابض تشغيل فيجب  ، ممكن . 

 

   المشاركة
العمل  مجموعات ف   

   المشاركة يمكن 
   المشاركة مجموعتي    من  للطالب يمكن .أخرى مرة  العمل مجموعات  ف 

يجب ،  أمكن إذا  .مًعا  عمل مجموعة  ف   

ا 
ً
   المشاركة التالية  للفئات يمكن .هنا  المسافة متطلبات إىل االنتباه  أيض

مًعا  العمل مجموعات ف  : 

9/10 السنة • 7/8 السنة • 5/6 السنة  •  

12/13 يدموال • 11 مواليد •  

 

بية  السباحة  / البدنية النر  

بية تتم     البدنية النر
معقمات تتوفر ،  منها  والخروج الرياضية  الصالة دخول عند .محددة  مجموعة ضمن دورات أو دراسية فصول ف   

 .لأليدي

 

السكرتارية  / اإلدارية الشؤون  

يد  طريق  عن األمور توضيح يتم     النر
ون     .اإللكنر

الداخىل   االتصال طريق عن  األمانة إىل الوصول  طلب  كنيم ، العاجلة الحاالت ف  . 

 

المعلمي    مع محادثات  

ونية الوسائل أو الهاتف  طريق عن  المسبق االتفاق بعد فقط ولكن ، الموظفي    غرفة أمام المحادثات تتم ال اإللكنر . 

 

المدرسة  نهاية  

   مغادرة يجب ،  المدرسة انتهاء  بعد
المحطات عند واألنف الفم غطاء ارتداء ىلع  الحرص يجب .برسعة المدرسة مبان  . 



 

   اإلجراء
 
المخالفات  حالة ف  

ا  التلميذ  فشل إذا 
ً
   عمد

 
ام ف ا  يعد فهذا  ، بها  المعمول السلوك بقواعد االلنر 

ً
ل لقواعد انتهاك    وهذا  .المن  

ا  يعن 
ً
ُيعاقب الجرائم أن  أيض  

التنظيمية التدابن   حنر  أو التعليمية  بالوسائل عليها  . 

من  المدرسة رةإدا  وقعت  EKG 


