
 
 

 (2022 شباط 1 من تاريخ) التعامل مع حاالت اإلصابة بالمدارس
 

 ،األعزاءواألوصياء القانونيين  أولياء األمور المحترمون،السيدات والسادة 
 

النظافة في  تعليماتالمنتظمة و  فحوصاتوال وضع الكماماتإجراءات وقائية مكثفة من خالل  مقاطعة بايرن توجد في مدارس 
 .التعقيمخطة المتعلقة ب إطار اإلجراءات

 
أن  حاالت اإلصابة في المدارس. نود  المعمول بها في جراءات اإلتبسيط  سوف يتمالعالي،  الوقايةمستوى  من خالل مراعاة

 األمر. عن هذا هنا بشكل مختصرنعلمكم 
 

 إصابتهم؟إيجابية  تثبتالذين  مع طالبات وطالب المدارسماذا يحدث 
الحضور  19-كوفيد إصابتهم بفيروس تثبت إيجابيةطالب الذين طالبات واليجوز للال  فإنه في السابقهو كما  •

 والمشاركة في الدروس.
من قبل  أخذهالطالب إلى المنزل على الفور أو يتم  الطالبة أو عودتيجب أن فإذا تم اكتشاف إصابة في المدرسة  •

اإليجابي  صحة الفحص الذاتي. يجب التحقق من بتلك الحالة دائرة الصحة بإخطارالمدرسة تقوم الوصي القانوني. 
لغرض تأكيده. ( الفحوصاتيتم تأكيده عن طريق )على سبيل المثال في مركز بفحص بي سي آر  القيام بواسطة

 تقوم دائرة الصحة الحقًا باإلبالغ عن اإلجراءات التي يجب القيام بها.
بعد  إنهاء فترة العزلةأيام. يمكن  10 لمدة إيجابية فحصهمكانت نتيجة  الذين الطالبة والطالبعادة ما تستمر عزلة  •

أخصائي رعاية شخص د سريع يتم إجراؤه بواسطة امستض فحص) ةسلبي من خالل إجراء فحص بنتيجة أيام سبعة
إذا لم وذلك في حال ( من خالل إجراء فحص بي سي آرالغرض، أو  على هذاصحية أو شخص مشابه مدرب 

السلبية إلى  الفحصتنتهي العزلة عند إرسال نتيجة  .19-تدل على كوفيدالطفل أي أعراض نموذجية يكن لدى 
 .الصحة دائرة

 
 اآلخرين؟ طالبات وطالل المدارس ماذا عن
االستمرار في الدوام والحضور إلى في الذين تثبت نتيجة فحصهم سلبًا  اآلخرالطالب و  بقية الطالبات واصلت •

 .لمدة خمسة أيامو مرة أخرى  الصففي  الفحوصاتيتم تمديد . الصف
إدارة وف تقوم سف، يُعد ممكنا القيام بالتدريس الحضوري ولم  الصفإذا كانت هناك زيادة خطيرة في اإلصابات في  •

 الصحة. دائرة فسوف تتدخلوإذا لزم األمر  باتخاذ التدابير اإلضافية الالزمة المدرسة
  



 
 
 

o  ولكامل مجموع طالب الصف. عن بعد لألطفال خمسة أيام في األسبوع دروس بتنظيم إدارة المدرسةتقوم 
o  أشخاص على باعتبارهم المتأثر  الصفالطالب في الطالبات و تصنيف جميع القيام ب أيضاً الصحة  لدائرةيمكن

 صادرة عن ةفردي . هذا األمر ال يتطلب كتببعد العزلةالصحي  من االلتزام بالحجراتصال وثيق، حتى يتمكنوا 
الصحة. يمكن  دائرةبقرار  طالبات والطالب المعنيينتقوم المدرسة بإبالغ ال. على ضوء ذلك سوف الصحة دائرة

من خالل إجراء فحص بنتيجة سلبية  أيام خمسةبعد  العزلةمتابعة الحجر الصحي للمخالطين القريبين الناتج عن 
اية صحية أو شخص مشابه مدرب على هذا )فحص مستضاد سريع يتم إجراؤه بواسطة شخص أخصائي رع

الغرض، أو من خالل إجراء فحص بي سي آر( وذلك في حال إذا لم يكن لدى الطفل أي أعراض نموذجية تدل 
. أي اختبار مجاني هو مسؤولية تنتهي العزلة عند إرسال نتيجة الفحص السلبية إلى دائرة الصحة .19-على كوفيد

 .الوصي القانوني
o بالحد من اتصاالتهم االجتماعية قدر اإلمكان  1بالحجر الصحيت والطالب المعفيين من االلتزام توصى الطالبا

 .خالل تلك الفترة
 

 الحجر الصحي ُيرجى مراجعة الموقع اإللكتروني التالي:هام: لمزيد من المعلومات حول العزل أو 
.https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 

 
 

 !على دعمكم في التعامل مع جائحة كورونا ونتمنى لكم كل التوفيق لعوائلكمو  تقدم بالشكر المجدد لكمأن ن نود  
 

 الدولة للتعليم والثقافة وزارة
 
 
 
 

       
المخالطين واألشخاص المشتبه بهم، وعزل األشخاص الذين ثبتت الحجر الصحي لألشخاص األشخاص المعفيين من  فإن ةالعام قواعدلل وفقاً  1

 وهم كالتالي: 25/01/2022( منذ القواعد العامة للعزل) SARS-CoV-2 إصابتهم بفيروس كورونا
 (ألجل غير مسمىلقاحات ) 3بـ  ملقح -
 الثاني( التلقيحلقاح مضاعف )"لقاح طازج" من اليوم الخامس عشر إلى اليوم التسعين بعد  -
 يجابي(اإل بي سي آر فحصبعد  90إلى اليوم  29تعافى )"تعافى حديًثا" من اليوم  -
 واحد على األقل )ألجل غير مسمى( تلقيح ثم   بي سي آرتعافى بعد اإلصابة المؤكدة بواسطة  -
 ير مسمى(واحد على األقل )ألجل غ تلقيح ثم  ومن األشخاص الذين لديهم كشف محدد عن األجسام المضادة  -
 (ألجل غير مسمى) 19-من مرض كوفيد  الحقاً بلقاح واحد على األقل تعافى  التلقيحتم  -

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

