ة باست خ داعي دي ة إلن
لق
رث واج ع اع ق ويات.
أك

ب ب سب ب است خ داول
تا

اإلج راءات الوقائية امل ُتبعة داخل مدرستنا

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  -التعليم االبتدايئ لذوي االحتياجات الخاصة

ميكننا العودة بأمان إىل املدرسة ،إذا قام الجميع مبا ييل:

املسافة بني األشخاص بعضهم وبعض
• بالنسبة للمسافة بني األطفال بعضهم وبعض :ال حاجة
للحفاظ عىل وجود مسافة  1.5مرت بني األطفال

1,5 m.

• بالنسبة للمسافة بني العاملني يف املدارس واألطفال :كنوع
من الوقاية ،تتم املحافظة عىل وجود مسافة  1.5مرت بني
العاملني يف املدارس واألطفال كلام أمكن ذلك (وإذا قلت
املسافة عن  1.5مرت ،فإن ذلك ال يشكل أي خطر ،ولكن
لنفعل ما هو ممكن كنوع من الوقاية).
• بالنسبة للمسافة بني األشخاص البالغني :يجب الحفاظ عىل
وجود مسافة  1.5مرت بني األشخاص البالغني دامئًا.
اغسل يديك كث ًريا ،واستخدم املناشف الورقية

يجب أن يبقى الطالب والعاملون يف املدارس يف املنزل
يف الحاالت التالية:
• اإلصابة بنزلة برد ،أو سعال ،أو صعوبة يف التنفس،
أو ضيق يف الصدر ،أو فقدان مفاجئ لحاسة الشم أو
التذوق ،أو ارتفاع يف درجة الح رارة أكرث من  38درجة
مئوية.
• إصابة أحد أف راد األرسة بارتفاع يف درجة الح رارة أكرث
من  38درجة مئوية ،و/أو ضيق يف الصدر.
• إذا مرت  24ساعة دون ظهور أي من هذه األع راض،
عندئذ ميكن العودة إىل املدرسة.
الفئات األكرث عرضة للخطر

عند السعال أو العطس ،افعل ذلك يف الجزء الداخيل من
املرفق

يجب عىل الطالب والعاملني يف املدارس الذين يندرجون
ضمن الفئات األكرث عرضة للخطر ،أو الذين يندرج أف راد
أرسهم ضمن الفئات األكرث عرضة للخطر ،البقاء يف
املنزل .يجب التواصل مع إدارة املدرسة بهذا الخصوص.

ال تصافح أح ًدا

ف رتات االس رتاحة ميكنك أن تقضيها فقط مع فصلك.
بعد انتهاء اليوم الدرايس ،يذهب الجميع مبارشة إىل
املنزل.

استخدم املناديل الورقية

هل لديك أسئلة من المدارس؟
يُرجى زيارة الموقع اإللكترون ي �weerop
school.nl

لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
rijksoverheid.nl/coronavirus
أو اتصل هاتفيًّا على الرقم 0800-1351

