
ي االطار المدرسي حسب ما تمليه المادة  SARS-COV2ملخص للطرق المستجدة للتعامل مع الحاالت اإليجابية ب 
 
للقانون  4ف

ي حي   التنفيذ بتاري    خ  - 2022يناير  4الصادر يوم 
 
 . 08.01.2022اإلرشادات األولية دخلت ف

 رياض االطفال

 تطبيق االجراءات التالية عىل التالميذ :  داخل المجموعة أو الفصل يتم حالة إيجابيةعند اكتشاف 

 أيام.  10يتم تعليق الدروس لمدة  ●

ام بالحجر الصحي لمدة   أيام و العودة بعد إجراء مسحة عىل أن تكون سلبية.  10االلي  

 المدارس االبتدائية

ي الفصل يتم تطبيق اإلجراءات التالية عىل التالميذحالة واحدة عند اكتشاف 
 
 إيجابية ف

 مي  أثناء تناول وجبة الغداء.  2الدروس حضاريا و مع إلزامية التباعد فيما بينهم بمسافة ال تقل عن تتواصل  ●

ي أرسع وقت ممكن) ●
 
 (. T5أيام ) 5( و إعادة المساحة بعد T0إلزامية إجراء مسحة ف

ي حالة النتيجة السلبية المسلحة )
 
ي حالة النتيجة اإليجابية T0ف

 
مركز  DdPالمسلحة يجب إعالم ( يمكن العودة للمدرسة, أما ف

 طبيب األطفال الخاص بالتلميذ و عدم الذهاب للمدرسِة.  MMG/PLSإحصاء الحاالت و 

 يتم تطبيق اإلجراءات التالية عىل التالميذ:  حالتي   ايجابيتي   عىل األقلعند اكتشاف 

 . DDIأيام  10يتم تعليق الدروس و مواصلة الدراسة عن بعد لمدة  ●

ام بالحجر  ●  أيام و إجراء مسحة نهائية سلبية.  10الصحي لمدة  االلي  

 المدارس اإلعدادية

ي الفصل يتم تطبيق اإلجراءات التالية عىل التالميذ حالة واحدة إيجابيةعند اكتشاف 
 ف 

ي  10لمدة ال تقل عن  FFP2اتواصل الدروس حضاريا مع إلزاميةاستعمال القناع  ●
أيام و يوىص بعدم تناول الوجبات ف 

ام التباعد االجتماعي لمسافة المدرسة  ي حالة إحي 
 مي  عىل األقل.  2اال ف 

 المراقبة الذاتية.  ●

/ المصل(: حالتي   ايجابيتي   عند اكتشاف  ي الفصل ) حسب الوضع التطعيمي
 ف 

يوما 120من  يوما و الذين تعافو منذ أكير  120بالنسبة التالميذ الذين لم قاموا دورة التطعيم األولي أو قد اتموه منذ أكير من  -أ

 يتم تطبيق اإلجراءات التالية:  والذين لم يتلقوا بعد الجرعة الثالثة للقاح. 

 . DDIأيام و مواصلة الدروس عن بعد  10يتم تعليق الدروس حضاريا لمدة  ●

ام بالحجر الصحي لمدة  ●  أيام مع إلزامية إجراء مسحة نهائية سلبية.  10االلي  

يوما و الذين تلقوا فيما بعد الجرعة الثانية  120التطعيم األولي , أو الذين تعافو منذ أقل من بالنسبه للتالميذ الذين أتموا دورة -ب

 للقاح يتم تطبيق اإلجراءات التالية: 

أيام .                         يوىص بعدم  10لمدة ال تقل عن  FFP2اتواصل الدروس حضوريا مع إلزامية استعمال القناع  ●

ي المدر 
ام التباعد االجتماعي لمسافة تناول وجبات ف  ي حالة إحي 

 مي  عىل األقل.  2سة اال ف 

 المراقبة الذاتية ●

ي حالة إكتشاف 
ي الفصل يتم تطبيق اإلجراءات التالية عىل التالميذ:  3ف 

 حاالت إيجابية عىل األقل ف 

 . DDIأيام و مواصلة الدروس عن بعد  10يتم تعليق الدروس حضاريا لمدة  ●

 فيما يتعلق بالتعامل المقرب) الفئات الهشة(.  30/12/2021-0060136عليه منشور وزارة الصحة يتم تطبيق ما نص  ●

 :  للتوضيح اكير



ي : إلزامية استعمال القناع.  ●
أيام بعد التعامل مع الحالة اإليجابية و  10لمدة ال تقل عن  FFP2المراقبة الذاتية تقتض 

ي  Sars-Cov 2التحليل الرسي    ع او المسحه الجزئية الكتشاف وجود  تنتهي المراقبة الذاتية بعد اليوم الخامس. إجراء
 
ف

 . Covid 19حالة ظهور األعراض او تواصل ظهورها اليوم الخامس بعد آخر تعامل مع الحاالت اإليجابية ب 

 


