المدرسة وادارة حاالت المخالطين لمرضى الكوفيد  -فبراير 2022

اذا خالط التلميذ حاالت خارج نطاق -
المدرسة

ماذا يجب إعالم المدرسة؟

يبقى في المنزل ويتصل بطبيب
.األسرة المعتمد لديهم
وعليه اتباع التعليمات التالية للعودة
للمدرسة

اذا كان التلميذ ايجابي -
:اكتب في االيميل المكتوب في االعىل
اسم ولقب التلميذ وصفه واسم مدرسته

المدرسة ستهتم بحاالت المخالطين في المدرسة.
لطلب التعليم عن بعد اتصلوا عن طريق االيميل بالمعلم
المسؤول عن الصف.

روضة االطفال
اذا كان هناك خمس حاالت أو أكثر
ستتوقف الدراسة لمدة خمس ايام
يمكن الرجوع للمدرسة

المدرسة االبتدائية

بمسحة كوفيد بالفحص السريع او طويل-
االمد نتيجتها سلبية

-لغاية اربع حاالت ايجابيه

يجب لبس كمامة اف اف بي  2لمدة عشر ايام لجميع المعلمين
)والتالميذ ( ما عدا اللذين تقل اعمارهم عن ست سنوات

مراقبه ذاتية لمدة خمس ايام
اذا وجدت اعراض كوفيد يجب عمل مسحة كوفيد ( حتى لو كانت
)المسحة الذاتيه
اذا كانت الحاالت خمسة او اكثر

يستمر الدوام في الصف مع لبس كمامة اف اف بي  2ومراقبة
ذاتية لمدة خمس ايام
الملقحين /المتعافين لمدة اقل من  120يوم
,
,المتعافين الذين مرضوا بعد تلقي جرعتين من اللقاح
اللذين تلقوا ثالث جرعات
المعفيين من اللقاح-

المتبقيين سوف يتلقوا التعليم عن بعد لمدة  5أيام
يمكنهم العودة للمدرسة بعمل مسحة سريعة او طويلة االمد بنتيجة
سلبية
:المسحة تتم عن طريق ورقة المركز الصحي لألوبئة /المدرسة
مجانا
في مركز المسحات التابع لوزارة الصحة
في الصيدلية -
عند طبيب االسرة المعتمد
:بدفع الرسوم
في المراكز الخاصة المعتمدةi

لعمل المسحة يجب اخذ ورقه من مركز
:الصحة الوبائي /المدرسة
مجانا
في احد مراكز المسحات التابعة لوزارة -
الصحة
في الصيدلية -
عند طبيب االسرة المعتمد-
مقابل رسوم
في مركز خاص معتمد

lالثانوية من
الدرجة األوىل
والثانية

:بحالة واحدة ايجابية
الدروس وجاهيه بالحضور للمدرسة للجميع
مراقبة ذاتية لمدة خمس ايام
لبس كمامة اف اف بي  2للتالميذ والمعلمين لمدة عشر ايام
مسحة كوفيد ( حتى لو كانت ذاتية ) اذا ظهرت اعراض كوفيد
:مع حالتين ايجابيتين او أكثر
يبقى الجميع في الصف بشرط لبس كمامة اف اف بي  2و مراقبة ذاتية لمدة خمس أيام
,الملقحين /المتعافين من مدة اقل من  ١٢٠يوم
,المتعافين بعد تلقي جرعتين من اللقاح
,اللذين تلقوا ثالث جرعات من اللقاح
المعفيين من اللقاح

تنبيه

بعد العودة من الحجر الصحي
يجب لبس كمامة اف اف بي 2
لمدة خمس ايام
المسحة الذاتيه يمكن عملها
فقط لمتلقي ثالث جرعات من
اللقاح /الملقحين  -المتعافين
خالل  120يوم او للتأكد في حالة
وجود اعراض في فترة المراقبة
الذاتية
اذا خرجت النتيجة ايجابيه يجب
التحقق منها بعمل مسحة في
مركز تابع لوزارة الصحة
للحاالت
االيجابية

يعودون للمدرسة
بإحضار ورقة مطبوعة
وتسليمها لمعلم
:الصف
وثيقة تعافي من-
المرض

العودة من
الحجر الصحي

يرجع المدرسة بإحضار
وثيقة انتهاء فترة الحجر
الصحي العائلية
وتسليمها لمعلم الصف

جميع المتبقيين يظلون في المنزل ويتلقون التعليم عن بعد لمدة خمس ايام
يعودون للمدرسة بعمل مسحة سريعه او طويلة االمد نتيجتها سلبية
المسحة يتم عملها بورقة من المركز الصحي لالوبئة /المدرسة
مجانا
في مركز المسحات التابع لوزارة الصحة
في الصيدلية
عند طبيب االسرة المعتمد
بدفع الرسوم
في مراكز خاصة معتمدة

حاالت اخرى متنوعه

اللذين يعودون من السفر من خارج
ايطاليا يجب عليهم اتباع خطوات
الوقاية الموجودة في الموقع
االلكتروني المكتوب في االعىل
او تعبئة االستمارة الموجودة في
اإليميل التالي
للذين يستخدمون المواصالت
العامة يجب لبس كمامة اف اف
بي  2ما عدا روضة االطفال
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