
 
 
 
 
 

 ھان-ھیلدن  VHSمخطط التعقیم ل مدرسة ال 

  2020للعودة الجزئیة لعمل الكورسات في الفصل الصیفي لعام 
حتى اشعار آخر لكل الفعالیات في مباني ال  18/5/2020ھذا المخطط ساري ابتداًء من األثنین 

VHS  في الفصول الدراسیة المستخدمة خارجیاً تطبق ھذه الخطة عن طریق القیاس , كما .
 تطبق ھناك أیضاً نفس الشروط على الموردین الخارجیین. 

 

 سیداتي وسادتي ,

 عزیزاتي المشاركات , أعزائي المشاركین ,

 عزیزاتي المدرسات ,أعزائي المدرسین , 

 

ان الذي حدث بسبب فیروس الكورونا في ھ –ھیلدن  VHSبعد اإلغالق لمدرسة ال 
 . 18/5/2020سوف نعاود عمل الكورسات مرة ثانیة مع الحذر ابتداًء من  15/3/2020

من أجل تلبیة المتطلبات القانونیة وحمایة صحتكم بأفضل الوسائل الممكنة فإنھ من األساسي 
 . VHSاإلھتمام وتنفیذ الخطوات التالیة كجزء من إشتراكك في فعالیات ال 

التنفیذ یعني استئناف العمل مع التقید بأمور رئیسیة وفي بعض الحاالت ممكن إلغاء الدورات 
 طوال الفصل الدراسي الحالي . لذلك نطلب منكم تفھمكم .

 

 األساسیات 

إال في حال عدم تمكنك من شرح طلباتك أو مخاوفك   VHSیرجى عدم الحضور إلى فروع ال 
 تف .عن طریق اإلیمیل أو الھا

 الفصول الدراسیة وكذلك الممرات ستجدون بھا المطھرات والمحارم الورقیة . 



األشخاص الذین لوحظ لدیھم األعراض المرضیة كأرتفاع درجة حرارة الجسم , السعال , 
 ویجب عدم المشاركة في فعالیات المدرسة. VHSاإلرھاق ...الخ  یجب أن ال یدخلوا مبنى ال 

ل وبعد انتھاء الحصة الدراسیة المشي بسرعة وفقط على الممرات مطلوب من المشاركین قب
 المحددة .

البقاء لوقت طویل في القبو أو بیت الدرج ...الخ  ممنوع ماعدا مكان اإلنتظار قبل الدخول إلى 
 المرحاض أو المكتب .

دخول الفصول الدراسیة یكون بحد أقصى شخص واحد لكل خمسة أمتار مربعة  .باإلضافة إلى 
متر بین المقاعد . تم وضع األثاث وفقاً  1,5ذلك یجب التأكد من الحفاظ على مسافة ال تقل عن 

 لذلك . تغییر ترتیب الطاولة والكرسي غیر مسموح . 

معظم فصولنا الدراسیة لیست كبیرة بشكل كاٍف لتلبیة متطلبات قانون الحمایة لوالیة شمال 
الحظ یجب إلغاء الدورات الكبیرة في الفصل الراین مع عدد كامل من المشاركین .لسوء 

الدراسي بأكملھ . في أنواع نشاطات معینة ( الغناء , الریاضة , الرقص , الطبخ .... الخ ) ھي 
مرتبطة بمخاطر معینة وھي لیست متوفرة في الوقت الحالي . رجاًء في ھذه الحاالت یرجى 

 .  VHSاإلمتناع عن زیارة مبنى ال 

 

 عند دخول المبنى  ما یجب مراعاتھ

ارتداء واقي األنف والفم في كامل المبنى وفي الفصول الدراسیة حتى الوصل إلى مكان الجلوس 
 ھو أمر إلزامي . یمكن إزالة واقي األنف والفم في مكان عملك الخاص فقط. 

 متر . 1,5في الممرات وبیت الدرج یجب مراعاة الحد األدنى للتباعد بین األشخاص بمسافة 

استخدام المصاعد یتم في بعض اإلستثناءات المبررة مع أكثر من شخص واحد ألنھ یجب 
متر بین األشخاص في المصعد. تحت أي ظرف ال یسمح بإستخدام  1,5مراعاة مسافة ال 

 المصعد ألكثر من شخصین في الوقت نفسھ.

 

 في الفصل الدراسي 

رس قبل إبتداء الحصة الدراسیة عندما أوراق العمل سیتم توزیعھا على الطاوالت من قبل المد
 یكون الصف فارغ . 

متر تباعد وال یخلعون  1,5عند دخول الصف یجب على المشاركون الحذر وإبقاء مسافة ال 
 واقي األنف والفم حتى یصلوا إلى مكان عملھم الخاص بھم . 

الطریقة الوحیدة  قوائم الحضور یجب أن تبقى محدثة من قبل إدارة الدورة ھذا مھم ألن ھذه ھي
 لتتبع سالسل العدوى في حالة اإلصابة .

في بدایة ونھایة الحصة یجب أن تتم تھویة الصف من خالل النوافذ المفتوحة بالكامل لمدة خمس 
 دقائق من قبل إدارة الدورة .



السترات والمعاطف یجب أن یحتفظ بھا المشاركون في مكان عملھم حتى ال تتالمس مالبس 
 المشاركین مباشرة .العدید من 

 یجب على المشاركین اإلحتفاظ بالمكان المختار للجلوس .

 تبادل المواد مثل ( المساطر , األقالم , الممحاة ... الخ ) بین المشاركین مع بعضھم ممنوع .

 الطاوالت والكراسي سیتم تعقیمھا یومیاً .

ولة الخاصة من قبل المشاركة / باإلضافة لذلك یجب قبل بدء الحصة أن یتم تعقیم الكرسي والطا
 المشارك بالمواد المقدمة لھذا الغرض .

 

 متفرقات  

 یطلب من المشاركین التحقق من وجود أشخاص في الداخل قبل دخول المرحاض .

 ال یسمح بالتواجد ألكثر من شخصین في المرحاض .

 فقط عند الطلب وبشكل فردي فقط .  VHSیتم الدخول إلى مكاتب موظفي ال  

 متر . 1,5عند اإلنتظار یجب الحفاظ على مسافة الحد األدنى 

 

 

 

 15/5/2020وضعت بتاریخ 

 

 


