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منهج تشغيل منتظم ثالثي المراحل للعام الدراسي 2021/2020
 معلومات للوالدين وألولياء األمور -يستند التشغيل المنتظم التعليمي في العام الدراسي  2021/2020إلى منهج تعليمي مؤ َّلف من ثالث مراحل متعلّقة بمعدل حدوث
اإلصابات ويستند إلى معدل عدد اإلصابات لمدة  7أيام (أي عدد اإلصابات الجديدة في األيام السبعة الماضية لكل  100.000نسمة
في دائرة إقليم أو باألحرى في مدينة حضريّة) .يتم نشر البيانات المحدّثة عن اإلصابات لمدة  7أيام تحت الرابط التالي:
www.lgl.bayern.de

 oفي العام الدراسي  2021/2020يجب على جميع األشخاص وضع كمامة األنف والفم في مباني المدرسة حتى إشعار
آخر  -وعلى المقاعد الدراسية في الصفوف فقط إذا تم تقرير ذلك بشكل صريح للمرحلة المعيّنة (انظر أدناه).
 oبالنسبة لصفوف الخوامس وما فوق تنطبق عالوة على ذلك التشريعات الخاصة التالية في أول أسبوعين دراسيين,
(أي حتى تاريخ  18سبتمبر :)2020
إلزامية وضع كمامة أنف وفم مناسبة أيضا على المقاعد الدراسية خالل تلك الفترة.
المرحلة األولى :يخضع التشغيل المنتظم لمتطلبات النظافة (حدوث أقل من  35إصابة خالل  7أيام)


التشغيل المنتظم وفقًا لخطة النظافة العامة

المرحلة الثانية :إلزامية وضع كمامة أنف وفم في صفوف الدراسة (حدوث بين  35و  50إصابة خالل  7أيام)



بد ًءا من صفوف الخوامس (المدارس الثانوية والمهنية) :إلزامية الطالب بوضع كمامة األنف والفم أيضًا على المقاعد
مترا هناك.
الدراسية إذا لم يتم ضمان الحد األدنى لمسافة تبلغ ً 1,5
باستثناء الصفوف من األول إلى الرابع في المدارس االبتدائية والخاصة :هناك ال تسري إلزامية وضع كمامة األنف
والفم على المقاعد الدراسية.

المرحلة الثالثة :نموذج التناوب وإلزامية وضع كمامة األنف والفم (حدوث أكثر من  50إصابة خالل  7أيام)
 تقسيم الصفوف والدروس بتناوب أسبوعي أو يومي للتعليم وج ًها لوجه وللتعليم عن بعد (إال إذا :كان الحفاظ على مسافة ال
مترا ممكنًا هناك حتى بوجود عدد طالب صفوف كاملة)
تقل عن ً 1,5


إلزامية وضع كمامة األنف والفم على المقاعد الدراسية للطالب من جميع المراحل الدراسية وفي جميع أنواع المدارس.

ال تؤدي الحدود المذكورة إلى تشغيل المرحلة التالية تلقائيا .تتخذ وزارة الصحة المسؤولة القرار النهائي في ذلك األمر (بالتنسيق
مع مفتشية المدارس) .وبذلك يمكن وضع تشريعات مختلفة للبلديات الفردية داخل نفس اإلقليم ,إذا حدثت مثالً إصابات جديدة
معينة.
يتم تقرير كيفية التعامل مع األطفال والبالغين الذين لديهم أعراض المرض ونزالت البرد استنادًا إلى المراحل من األولى إلى
الثالثة .يرجى االنتباه إلى المعلومات المكتوبة في الصفحة التالية.
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التعامل مع المرض وأعراض البرد
لدى األطفال والبالغين في المدارس
عند وجود أية أعراض مرضية يجب أن يبقى الطفل في المنزل على أي حال؟
عند ظهور األعراض الشبيهة باإلنفلونزا الحادة مثل
 الحمى
 السعال الجاف
 ألم الحلق أو األذنين
 األلم الشديد في البطن
 القيء أو اإلسهال
ال يجوز الحضور إلى المدرسة
إذا احتاج الطفل إلى عالج ,يرجى االتصال بطبيب ليقرر ما إذا كان فحص كوفيد 19-ضروريًا وسوف يعلمكم الطبيب
بخصوص اإلجراءات المطلوبة حتى العودة إلى المدرسة.
تعتمد العودة إلى المدرسة على عدد اإلصابات في الموقع:




في المرحلتين األولى والثانية ,يجب أن يكون الطفل خاليًا من األعراض لمدة  24ساعة على األقل بعد التغلب
على المرض (باستثناء سيالن األنف الخفيف والسعال بين الحين واآلخر) يجب أن تبلغ الفترة الخالية من
الحمى  36ساعة.
في المرحلة الثالثة يلزم باإلضافة إلى ذلك إجراء فحص كوفيد 19-بنتيجة سلبية أو تقديم شهادة طبيّة.

هل يمكن للطفل الذهاب إلى المدرسة عندما يعاني من أعراض البرد الخفيف (سيالن األنف الخفيف والسعال بين الحين
واآلخر)؟
هذا يعتمد على
 عمر الطالب
 مدى ارتفاع عدد اإلصابات في الموقع.
الذهاب إلى المدرسة لطالب الصفوف من األول إلى الرابع
 مسموح في المرحلة األولى والمرحلة والثانية دون قيود
 مسموح في المرحلة الثالثة بعد إجراء فحص كوفيد 19-بنتيجة سلبية أو تقديم شهادة طبيّة.
ينطبق ما يلي على طالب صفوف الخوامس وما فوق:




ال يسمح بالذهاب إلى المدرسة في يوم ظهور األعراض.
في المرحلة األولى والثانية ال يُسمح بالعودة إلى المدرسة إذا لم تزول الحمى بعد  24ساعة على األقل من ظهور
األعراض.
في المرحلة الثالثة بعد إجراء فحص كوفيد 19-بنتيجة سلبية أو تقديم شهادة طبيّة.

