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 األهالي الكرام،

 تحية طيبة،

 

 

  كورونا-فيروسنحو مزيد من الوقاية في مواجهة 

 

ألن مدرستنا "مدرسة الفرندز" هي من المدارس الصحية والصديقة للبيئة، حيث يظهر ذلك في 

استمراريتها في المحافظة على رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي بين مجتمع المدرسة كافة، فهي ال 

تتوان عن العمل على اعتماد التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروسات واألمراض على مدار العام 

 .الدراسي، أو لناحية الحرص على اعتماد الغذاء الصحي كنهج يومي لسالمة الجميع

 

ومع ظهور فيروس كورونا أظهرت المدرسة حرصها على اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات الوقائية 

حفاظ على سالمة وصحة مجتمع المدرسة، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وكذلك وزارة لل

الصحة. وتابعت مع الجميع التقيد بهذه التعليمات وتطبيقها، كما حرصت على استقصاء المعلومات من 

 .قنوات ومصادر رسمية مختلفة، بهدف نشر الوعي حول هذا الفيروس

 

 :ات الرامية إلى تعزيز الوقاية من انتشار فيروس كورونا في المدرسة اتباع ما يليوكان من اإلجراء

 عمل لقاءات توعوية لطاقم المدرسة. 

  تذكير الطاقم باالجراءات الوقائية من خالل الصفحة االلكترونية للمدرسة. 

  عمل لقاءات توعوية للطلبة بمختلف المراحل. 

   الصفوفوضع منشورات ذات صلة في جميع. 

   توضيح المعلومات واإلجراءات التي تقي من الكورونا، باإلستناد إلى مضمون المنشورات

ذات الصلة والمتوافرة على الصفحة االلكترونية لكل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة 

 .العالمية

   التشديد على السلوكيات الصحية الصحيحة )كآداب العطس، غسل اليدين، التصرف الصحيح

 .باستعمال المحارم وكيفية التخلص منها وغيره(



نظافة البيئة في المدرسة بما في ذلك طاوالت الطلبة وكافة المرافق الصحية من خالل التعقيم  تأمين* 

 .اليومي ولعدة مرات في اليوم

 وايضاً البيع ( كذلك األنشطة الجماعية.Chapelتعليق كافة اللقاءات الصباحية السيما )نشاط ال * 

 ليوم األربعاء من كل أسبوع.

مواصلة التأكيد على توفير الصابون والمناديل الورقية في جميع مرافق غسل اليدين، مع تأمين   * 

 .عبوات تحتوي على سائل التعقيم داخل الصفوف

، لالحرارة، سعامن األهل عدم إرسال أي طالب يشكو من أي وعكة صحية )ارتفاع درجة  الطلب* 

 .التنفس، وغيره(ضيق في 

 .مراقبة الطلبة وتطبيق اإلجراءات اإلدارية الوقائية* 

التزام المدرسة بمتابعة المنشورات التي تصدر عن الجهات الصحية الرسمية بشأن الوقاية من هذا * 

 .الفيروس ومشاركتها مع أهالي الطلبة

 

 واجهة هذا الفيروس، على أملوكما كانت مدرستنا متابعة ومتفاعلة مع أي مستجد، ستبقى كذلك في م

أن يتعاون الجميع في هذا العالم، وفي مجتمعنا الفلسطيني، لتجاوز هذا الفيروس بقدر ما نستطيع من 

 ."درهم وقاية خير من قنطار عالج" الوقاية ألن

 

 فريدا دحدح

 مديرة المدرسة


