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            Coronavirus e scuola 
Cos'è e come comportarsi 
           الفيروس والمدرسة         
         "ما هو وكيف أتصرف"        



Come indossare la mascherina <
كيفية ارتداء الكمامة: > 

•  قبل ارتداء القناع ، اغسل يديك بالماء والصابون أو بمحلول كحولي.
•  تغطية الفم واألنف والتأكد بأن الكمامة صالحة وأنها ملتصقة جيدًا بالوجه؛

•  تجنب لمس القناع أثناء ارتدائه ، وإن كان البد من ذلك  اغسل يديك .
• عندما تبتل الكمامة،استبدلها بأخرى جديدة وال يمكنك إعادة استخدامها

   ألنها ُصِنعت الستخدامها مرة واحدة فقط وعليك التخلص منها.
•  قم بإزالة الكمامة بإخراجها من الشريط المطاطي وعدم لمس االجزء

  األمامي منها؛ ثم ارميها على الفور في الحاوية الخاصة واغسل يديك جيدًا.
•  ال ُينصح باستعمال الكمامات القماشية المصنوعة من القطن أو الشاش.

 
ما يجب عمله اذا ظهرت أي أعراض على الطفل*  *

إذا شعر الطفل بعد دخوله الى المدرسة بأّي من :
 درجة مئوية؛37.5         • درجة حرارة أعلى من 

         • أعراض األنفلونزا مثل السعال الجاف والرشح،وأعراض آخرى... ؛
سُيصطحب إلى غرفة خاصة ُمناسبة وسيتم االتصال بالوالدين من أجل المجئ إلصطحابه الى المنزل .

 : عودة الطالب المصابين سابقًا  الى المدرسة
 اليمكن عودة التلميذ الذي ثبتت إصابته بالفيروس الى المدرسة إال بإرسال نتيجة "مسحة سلبية" صادرة عن إدارة الوقاية

اإلقليمية إلى المدرسة. 

:ألشخاص األكثر ُعرضة لإلصابة  ا
 تتعرض فئات ُمعينة من األشخاص لخطر اإلصابة بشكل أكبر نتيجة 

ظروف مثل:  أ)  العمر؛
                 ب) أمراض موجودة مسبًقا : 

                                  * كارتفاع ضغط الدم الشرياني ؛
                                  * مشاكل قلبية؛ 
                                  * مرض السكري؛

                                  * مرضى قلة المناعة؛
في جميع هذه الحاالت يجب على الوالد أبالغ إدارة المدرسة عن الحالة الصحية ألخذ التدابير الالزمة. 

 إذا كنت تستخدم هاتًفا ذكًيا
 الذي يسمحIMMUNI فمن المستحسن انزال تطبيق  

 بإمكانية اإلتصال بالجهات المعنية بشكل فّعال.
)02/07/2020 بتاريخ 92 رقم CTS (تقرير 



Norme comportamentali da rispettare a scuola.
 *التعليمات السلوكية الواجب اتباعها في المدرسة:*

>  قبل الذهاب إلى المدرسة قم بقياس حرارتك وحرارة ابنك او ابنتك،
 درجة مئوية أو أكثر اتصل بطبيبك أو بطبيب 37.5    وإذا كانت 
    األطفال.

>  ُيحظر الذهاب إلى المدرسة إذا كنت أنت أو إبنك/إبنتك في أواخر
 يوم كنتم على إتصال او اقتربتم من أشخاص مصابين أو14    

    يشتبه بأنهم إيجابيين للفيروس، أو إذا كنتم قد ذهبتم إلى مناطق   
    موبوءة خطرة؛

>  اإلبتعاد عن التجمع داخل المركبة(الحافلة)، وإذا أضطر األمر يجب
     اإلبتعاد بمقدار متر واحد بين الركاب وينصح باستخدام الكمامات 

     الجراحية(الطبية) لجميع الركاب. 
    اإلبتعاد عن استخدام التبريد الداخلي وُيفَضل فتح النوافذ.

   اجتناب َتَجمع األطفال من صفوف مختلفة بنفس المركبة(الحافلة).
>  تجنب أي نوع من أنواع التجمع مع المحافظة دائًما على ترك مسافة

    متر واحد على األقل بين األشخاص.  
رت >  الدخول إلى المدرسة في األوقات الُمَتفق عليها والتي ُقر�

    من أجل تجنب اإلزدحام الشديد عند المداخل واألماكن المشتركة
>  يدخل الطالب/ة من األماكن المخصصة للوصول الى قسمه

   (صفه) ويستخدم المسار المحدد للدخول اليه
>  إذا كنت تريد التحدث مع أحد من موظفي المدرسة سواءًا كانوا

    معلمين أم مسؤولين، ُيفضل اإلتصال الهاتفي بدالً من المقابلة 
    حضوريًا. ويمكن الحصول على المقابلة شخصيًا بأخذ موعد ُمسبق؛
>  ُيمنع إحضار ألعاب أو أشياء أخرى إلى المدرسة التتعلق بالتعليم؛

    ويمنع تبادلها بين األطفال الُقَصر ؛
>  ُيرجى إحترام التعليمات التي تتلقوها من المدرسة عن طريق

    الوسائل الُمقررة؛
>  اإلبالغ عن أي من األعراض التالية: الحمى، السعال، الصداع ،
    أعراض الجهاز الهضمي (الغثيان / القيء واإلسهال)، التهاب

    الحلق وضيق التنفس ،ألم عضلي، سيالن األنف /احتقان األنف.  
   وكذلك األعراض األكثر شيوًعا عند عموم الناس: حمى ، قشعريرة ،

   سعال ، صعوبة في التنفس ، فقدان فجائي للرائحة ، نقص أو
   فقدان حاسة الشم ، تغير أو فقدان حاسة التذوق ،سيالن األنف

    أو احتقانه،البلعوم ،اإلسهال
>  إذا ظهر أّيًا من األعراض المذكورة أعاله قبل مغادرتك للمنزل، ابق

    هناك واطلب مساعدة طبيبك؛
•  قم بإعالم المدرسة على الفور لتبرير غياب الطالب لألسباب الصحية
   ومن أجل َحْصر ومعرفة مجموع الغائيبن من نفس القسم(الفصل ).

   



                                        
 Cos'è coronavirus ?                           

؟Coronavirusما هو  
هي عائلة كبيرة من الفيروسات المعروفةكورونا فيروس 

بأنها تسبب أمراًضا تتراوح من نزالت البرد إلى أمراض 
)MERSأكثر خطورة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية (

).SARSوالمتالزمة التنفسية الحادة الخطيرة (
 خيوطية موجبة تبدو كالتاج تحت المجهرRNAهم فيروسات 

 اإللكتروني. تم التعرف على فيروسات كورونا في منتصف
الستينيات ومن المعروف أنها تصيب البشر وبعض الحيوانات

 (بما في ذلك الطيور والثدييات). أول الخاليا المستهدفة 
هي الخاليا الطالئية للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
الفيروس المسبب لتفشي الوباء التاجي الحالي يسمى

CoronaVirus-2"المتالزمة التنفسية الحادة الخطيرة 
(SARS-CoV- 2) برأي مجموعة هؤالء العلماء فإن فيروس

كورونا التنفسي التاجي الجديد هو شقيق الفيروس الذي َتسبب
) ، ومن هنا جاء األسم المختارSARS-CoVsفي السارس (

. SARS-CoV-2
covid-19المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد ُيسمى: 

" يعنيD"يعني الفيروس،و"VI" تعني كورونا و"CO(حيث "
" يشير إلى العام الذي حدث فيه). 19 المرض و "

الحمى والتعب هي Covid-19األعراض األكثر شيوًعا لـ 
والسعال الجاف. قد يعاني بعض المرضى من أوجاع

وآالم في العضالت ، احتقان وسيالن في األنف ، 
  عادة ما تكون هذه األعراض التهاب في الحلق أو إسهال.

 بينما في الحاالت الشديدة ، يمكنخفيفة وتبدأ تدريجًيا. 
 للعدوى أن تسبب االلتهاب الرئوي ومتالزمة الجهاز 

التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
عُتِبر ظهور أعراض ( كفقدان أو إنخفاض  في اآلونة األخيرة ��

في حاسة الشم)، وفي بعض الحاالت (فقدان حاسة الذوق)
.Covid-19 هي أعراض مرتبطة بعدوى 

ُتظهر البيانات الصادرة من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا
أنه في بعض الحاالت، المصابون بالعدوى المؤكدة فقدوا حاسة 

الشم/ نقص الشم مع عدم وجود أعراض األخرى.
يصاب بعض األشخاص بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم أي أعراض.
بشكل عام األعراض تكون خفيفة، خاصة عند األطفال والشباب، 

وتكون بطيئة في البداية .
 



Come si trasmette il coronavirus
*كيف ينتقل فيروس كورونا *

يتنقل فيروس كورونا من شخص إلى آخر من خالل االتصال 
المباشر.فيروس كورونا الجديد هو فيروس الجهاز التنفسي 
ينتشر بشكل رئيسي من خالل االتصال المباشر مع الشخص

المريض والسبب الرئيسي هو رزاز تنفس األشخاص المصابين،
على سبيل المثال من خالل: 
     •اللعاب، السعال والعطاس.
     • التماس الشخصي المباشر.

     • عند لمس اليدين الملوثتين قبل غسلهم الفم ،األنف أو
       العينين.

في حاالت نادرة يمكن حدوث العدوى عن طريق التلوث بالبراز. 
عادة أمراض الجهاز التنفسي التنتقل بالطعام ، ومع ذلك يجب
اإلنتباه عند استهالكه الى ناحية النظافة الجيدة وتجنب تالمس

األطعمة النيئة والمطبوخة.

Cos'è un contatto stretto?
ما هو االتصال المباشر؟* *

 19  ُيعَتبر التالمس مباشر مع شخص مصاب بفيروس كوفيد 
  في الحاالت التالية: 

   •  الشخص الذي يعيش معه في نفس المنزل؛  
   •  شخص كان على تماس جسدي مباشر (مثل المصافحة) ؛

   •  لمس الشخص إلفرازات بشكل مباشر
      وبدون اخذ أي اجراءات وقائية (على سبيل المثال: لمس

      المناديل الورقية المستعملة بيدين عاريتين)؛
  •  شخص كان على تقارب مباشر (وجهًا لوجه)والمسافة كانت

 دقيقة ؛  15      أقل من مترين واستمرت ألكثر من 
  •   شخص كان في بيئة مغلقة (مثل الفصل الدراسي، غرفة

 دقيقة 15      االجتماعات ، غرفة االنتظار بالمستشفى) مدة 
      على األقل على مسافة أقل من مترين؛

  •   عامل في المجال الصحي أو موظف مختبر يتعامل مع عينات
 .COVID-19      

  •  الشخص المسافر على متن طائرة جالسًا في أحد من المقاعد 
      المتقاربة في اي مكان كان في الطائرة، رفقاء سفر أوأشخاص

      قائمين بالخدمة أو أفراد الطاقم المعين لقسم ُوجد فيه
      الشخص الموبوء . 



I comportamenti per evitare il contagio
:سلوكيات لتجنب العدوى 

نذكرك بأن معظم المصابين بفيروس كورونا ال يعانون من أي 
أعراض. لتقليل خطر العدوى، من الضروري أن يتخذ الطفل

 التدابير الوقائية التالية:*
 •  غسل اليدين كثيًرا بالماء والصابون أو تعقمهما بمحلول
     يحتوي على الكحول. يجب أن يتم غسل اليدين بعناية

)؛wc     وفًقا للتوضيحات المعلقة داخل دورات المياه(
 •  تجنب اإلقتراب المباشر من األشخاص. احتفظ دائًما   

     بمسافة ال تقل عن متر واحد عن اآلخرين. وإذا لم يكن 
     ذلك ممكًنا ، يجب على الجميع ارتداء الكمامات الواقية؛
 •  يجب ارتداء الكمامة دائمًا داخل مبنى المدرسة (لالطفال

  سنوات): سيكون من الممكن إزالتها فقط 6     فوق عمر 
     أثناء االستجواب، خالل ساعات التربية البدنية(الرياضة)

).mensa     والغداء في المقصف(ِمنسا 
 •   ال تلمس عينيك وأنفك وفمك بيديك ، ولكن استخدم 
     مناديل ذات اإلستعمال الواحد التي يمكن التخلص منها

     وقبل القيام باستعمالها اغسل يديك أو عقمهما؛
 •   عند العطس أو السعال ، قم بتغطية فمك وأنفك بمناديل
     يمكن التخلص منها أو باستخدام ثني المرفق عند الكوع.

 اغسل يديك قبل wc •   عند دخولك دورة المياه الصحية 
     وبعد الدخول.

 •  يجب رمي الورق المستخدم في تجفيف اليدين في سلة 
    المهمالت وليس في المرحاض.

 


