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ت ي البيئـــــــــــــول الصــــوكــــالبر
رسية لمداة حي ف 

ي ظل جائحة ك
( 19 د وفيـــــــــــــــــــــورونا)كــــــف 
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 المقدمة
وس كورونا كوفيد ) (، سارعت الدول 19مع إعالن منظمة الصحة العالمية ظهور مرض جديد والمسىم بفير

ازية لتفادي انتشار المر  ي سلطنة عمان، كاوالحكومات التخاذ إجراءات وقائية واحير
ن مواطنيها وقاطنيها. وفن ن ض بير

ي من العام الدراسي 
ي الفصل الدراسي الثانن

ي جائحة كورونا فن ة تفش  تلك  أحد م 2020-2019وقف دوام الطلبة خالل فير

ازية.  اإلجراءات  االحير

ة التعليم وفق الخطط الوطنية ي ظل الظروف الر إّن العودة للعمل بالمدارس بات أمًرا حتمًيا؛ الستكمال مسير
اهنة . وفن

وس كورونا كوفيد  ، فإّن الواقع يتطلب التخطيط واالستعداد الجيد الستقبال طلبة 19مع احتمالية استمرار فير

ي  اإلصابةالمدارس، وتوفير بيئة صحية آمنة تمنع حدوث عدوى أو انتشار 
ن فن ن طلبة المدارس والعاملير وس بير بالفير

  . ي هلذلك المجتمع المدرسي
وسيأنر ة جائحة فير ي ظل الظروف االستثنائية فير

؛ لتنظيم العمل فن وتكول الصحي   ذا الير

ازية والوقائية للوقاية والحّد من انتشاره  اإلجراءات( من خالل اتباع 19كورونا )كوفيد  ة. دوام الطلبخالل  االحير

 الهدف العام
اطات الواجب إتباعها لضمان سالمة  اإلجراءاتوضع سلسلة من  ي واالشير الطلبة واالفراد داخل المدرسة لتجنب تفش 

وس كورونا المستجد  مرض   . (19)كوفيد فير

 الفئة المستهدفة

  .ي البيئة المدرسية
ي مجال التوعية الصحية والتغذية فن

 مقدمو الرعاية فن

  .  الكادر اإلداري والتدريشي

  .الطلبة وأولياء أمورهم 

 ن بالمدرسة.  و سائق  الحافالت والعاملير

 ع المدرسة من ذوي العالقة. م ونالمتعامل 

حة للتنفيذ  األساليب المقتر

  .والرسائل النصية ، ي
ونن يد اإللكير  نظام المراسالت والير

  .  وسائل اإلعالم المختلفة، ووسائل التواصل االجتماعي

  .شاشات العرض والصوتيات المتوفرة بالمدرسة 

 ونية، ومقاطع الفيديو الصادرة عن الجها  ت المختصة. الرسائل التوعوية اإللكير

  .المطويات والمنشورات والملصقات الصادرة عن الجهات المختصة 

  .امج اإلذاعية المدرسية  ) الغاء طابور الصباح(الير
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 التنظيمية اإلجراءات

  توكول الصحي تشكيل فريق عىل مستوى كل برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل مدرسة؛ للتأكد من تنفيذ الير

ي ال ممرض الصحة المدرسية،  : من
ي  / االجتماعي  خصان 

، الخصان  ي شؤون إدارية ومالية النفشي
منسق  ،أخصان 

، شؤون مدرسية أو  ي نشاط مدرسي
ف عىل الحافالت المدرسية، أخصان  ن ال أحد المعلم المش   ،وائلالمعلمير

ي المختير  ن من الطلبة  وفنن ي حال عدم وجود هذه المسميات يمكن لمدير المدرسة تشكيل الفريق . وممثلير
وفن

ية المتاحة بالمدرسةوف   . ق االمكانات البش 

  ي حال حدوث حاالت مشتبه/ مصابة، باالستناد إىل  دوار إعداد خطة طوارئ واضحة ومحددة ال
 اإلجراءاتفن

 المعتمدة من الجهات المختصة. 

  .ي البيئة المدرسية
 تطبيق الئحة شؤون الطلبة للمخالفات الطالبية فن

 ر ة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشامتابعة المستجدات الصادرة من اللجن

وس كورونا)كوفيد  (. 19فير

 كات النظافة بالقيام بعملية التنظيف والتعقيم إ ريق مع قيام الف جميعها  دوات بالمدرسةل وا للمرافقلزام ش 

 . المشكل بمتابعة ذلك

  مراحل فتح المدارس والفئات الواجب حضورها الصادرة من الجهات المختصة حول  اتالتقييد بالقرار

ن بالمدرسة(. للمبنن المدرسي   من )الطلبة والعاملير

 المستلزمات الصحية الوقائية

ي المدارس، مع مراعاة الكثافة الطالبية: 
 التأكد من توفير المستلزمات التالية فن

 ن بداية كل صباحمقياس حراري عن بعد ذي جودة عالية؛ لقياس درجة حرارة الطلبة وجميع ال ويمكن ، عاملير

ر(نواع التالية: )مقياس حرارة يدويل ى اأحداللجوء اىل  ن ا تصوير حراري(. )اللير  ، كامير

  ي دورات المياه ومعقم كحوىلي نسبة الكحول  سائل صابون
ي جميع 70لتنظيف اليدين فن

 . رجاء المدرسة أ% فن

  .القفازات والكمامات لالستخدام عند الحاجة 

  ي دورات المياه والصفوف المدرسية محارم ورقية
كات إ)ويمكن  جميعها  فن مة مع ش  ي العقود المير

دراج ذلك فن

 التنظيف بالمدارس(. 

  .ي مرافق المدرسة ودورات المياه
 سالل بغطاء فن

  ذات مواصفات معتمدة تحتوي عىل مادة كحولية إيثيلية لمنع انتشار الرضيات  تنظيف لمطهرات

وسات  كات التنظيف بالمدارس(. دراج إ)ويمكن الفير مة مع ش  ي العقود المير
 ذلك فن

  .تهيئة الغرفة الصحية كغرفة عزل 

  .وجود دورات مياه تتناسب مع الكثافة الطالبية 

  .حادية االستخدام
ُ
ب تتناسب مع الكثافة الطالبية مع وجود أكواب أ  وجود ثالجات لمياه الش 
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ازية اإلجراءات  والوقائية اإلدارية االحتر

ن  (1 ن بالمدرسة بالير ازية  اإلجراءاتام جميع العاملير ي  والوقائية االحير
جهات مكان العمل حسب ما يصدر من الأفن

 المختصة . 

2)  ، ن احة للمعلمير  .ع مراعاة التباعد الجسديمتحديد أماكن وقت االسير

ي حاالت الطوارئ وبالتنسيق  (3
 فن
ّ
ن دخ و ، مع إدارة المدرسة السابقال ُيسمح بدخول أولياء المور إّل ول تقنير

ن للخدمات اليومية والساسية للمدرسة  . الفراد المقدمير

ي حالة شع (4
، عىل اإلدارة المدرسية عزل الطالب عن (19بأعراض  وعالمات المرض )كوفيدطالب الر و فن

. عىل الوالدْين مسؤولية لقرب مؤسسة صحية أهله لغرض الحضور واصطحابه معهم  إبالغو زمالئه 

وس كورونااإلفصاح عن حالة الط  .الب الصحية، فيما إذا كان المر بشأن أعراض فير

ة وأن يغادر / عليه أن يبلغ المدير (، 19بأعراض  وعالمات المرض )كوفيدالمدرسة  أعضاءإذا شعَر عضو من  (5

ة.   المدرسة مباش 

ي المدرسة  (6
 .بما فيها الطابور الصباحي  ال ُتقام تجّمعات أو فعاليات فن

ي البيئة المدرسية )ات الورقية، أو تناقلها ملفالشاركة مالتقليل من  (7
ة الهيئة التدرسي -دارة المدرسةإفن

 الطلبة(. و والوظائف المسانده لها 

ي تزيد عن  (8 ي مكان العمل النر
 . الجسديأشخاص مع مراعاة التباعد  ثالثة منع التجمعات فن

ن بالمدرسة قبل د (9  درسة كل صباحالمخولهم إيجاد آلية مناسبة لقياس درجة حرارة جميع الطلبة والعاملير

ي الصحة المدرسية و  االستعانة بممرضدارة المدرسة إل )يمكن 
، وكذلك المعلم الخصان  /النفشي ن االجتماعي ير

ن للقيام بهذه المهمة(.   المناوبير

 . يوميا سطح والثاث إلزامية تنظيف المبنن وتعقيم ال  (10

 دورية. فة التأكد من نظافة ثالجات المياه بص (11

 المكيفات بصفة دورية. التأكد من تنظيف  (12

ازية الصادرة عن الجهات اإلجراءاتتهيئة الصفوف الدراسية وجميع مكاتب المدرسة بما يتوافق مع  (13  االحير

 المختصة. 

ي حالة اشتباه أي حالة  (14
كمامة فوًرا   ؤهبالمدرسة يجب عىل ممرض الصحة المدرسية إعطاطالبية  فن

 . ية ومتابعة الحالة الصحية للطالبعيادة المدرسمر مع تعقيم الل واالتصال بوىلي ا

ي تر  (15 اها إخطار جميع أولياء المور بالموجهات الصحية الخاصة بأبنائهم قبل بدء العام الدراسي بالطرق النر

 المدرسة مناسبة. 

ات والنصائح والرسائل  ر االستمرا (16 ن بالمدرسة من خالل تقديم المحاضن ي توعية الطلبة وجميع العاملير
فن

ام بالتوعوية التثقيفي ن ازية ومراعاة التباعد الجسدي.  اإلجراءاتة مع االلير  االحير

امج التوعوية )مثل برنامج تثقيف القران( لتكثيف التوعية بهذه الجائحة.  (17  االستفادة المثىل من الير

ن  وجود تتضمن اإلفصاح حول مكان  -إن أمكن-تصميم استمارة  (18 الموظف/ الطالب خالل السبوعير

ن لبدء دوام ال ي أصيبو   طلبةالسابقير ة والعراض النر ن خالل تلك الفير ن أو مشتبهير  بها.  ا ومخالطتهم لمصابير
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ي حالة اشتباه  اإلجراءات
وس إصابة  المتخذة ف  ي اطالب /معلم بالفتر

 لمدرسةف 

 من قبل ممرض الصحة المدرسية.  تهالصحة المدرسية لمعاين عيادةنقل المشتبة به إىل  (1

ي مثل هذه الحاالت حسب  راءاتاإلجقيام ممرض الصحة المدرسية ب (2
توكول المعمول بهالمتبعة فن   الير

 من قبل وزارة الصحة. 

ي حالة عدم وجود ممرض صحة مدرسية  (3
ي الفريق) أعضاء أحد   يقومفن

االجتماعي أو النفشي أو  الخصان 

قله مر  لنل به واالتصال بوىلي ا هعطاء كمامة للمشتبإممرض الصحة المدرسية( ب أدوار المعلم المكلف ب

. ل  قرب مركز صحي

ي السجل الخاص بالحاالت المشتبه بها ومتابعتها (4
 تسجيل الحالة فن

ي تردد عليها المشتبلسطح وال تنظيف وتعقيم ا (5 (.  هثاث النر  به ) الطاولة والكرسي

ي حالة تأكد  (6
وس يتم  اإلصابةفن بية والتع إبالغأو وجود طالب/معلم مصاب بالفير ليم المديرية العامة للير

 بالمحافظة التعليمية التخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع المؤسسات الصحية بالمحافظة. 

بية والتعليم بالمحافظة قرار  المؤسسة الصحية بشأن التد  (7 ابير يرفع المدير العام للمديرية العامة للير

ي هذا الخصوص اىل رئيس اللج
 نة. المطلوبة اتخاذها فن

 

بويــــــــــعالم  الإل ا أدوار   تر

  ي تويير  -تلفزيون –تفعيل الوسائل اإلعالمية المتاحة )إذاعة
ونية، مواقع الوزارة فن يس الفو الصحف االلكير

يوتيوب الوزارة( لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدرسي بشكل خاص والمجتمع  -تجرامنساال  -بوك

 مل مع هذه الجائحة. المحىلي بشكل عام نحو آلية التعا

 ة وطرق الوقاية منه بالتنسيق مع دائر  (19كوفيد )نتاج مواد توعوية وتثقيفية خاصة بالتعريف بمرض كرونا إ

امج ا امج التعليمية. إلالير  رشادية والتوعوية بالمديرية العامة للير

 ة ب )كيفية غسل كالملصقات الخاص  بالمرض  اإلصابةالوقائية لتجنب  اإلجراءاتبتاج ملصقات خاصة إن

عد لبس الكمامات، والتبا و ،  كيفية تطهير اليدين بالمعقم الكحوىلي و اليدين بالماء والصابون قرب المغاسل، 

 الجسدي(. 

  ات تفعيل المواد التوعوية والتثقيفية الصادرة من الجهات المختصة )كالمطويات والنش 

ها( الخاصة بمرض كورونا  التنسيق مع الجهات المعنية الوقاية منه، و  وطرق (19كوفيد )والملصقات...وغير

ي حافالت نقل الطلبةبالوزارة نحو 
ي الماكن المناسبة داخل المدرسة وفن

 . وضع المواد التوعوية فن
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 قواعد دخول المدرسة

ي المدرسة ب (1 ام جميع منتسنر ن
ازية  اإلجراءاتالير  الجهات المختصة.  منالصادرة  والوقائيةاالحير

ي كل مدرسة تفعيل جميع البواب (2
 تخضع للمراقبة بشكل متواصل. ، وأن ات فن

 تعبئة استمارة اإلفصاح خالل الساعة الوىل من بدء اليوم الول للدراسة.  (3

ن  تحديد  (4 ن مناوبير مير
ّ
ي كل بوابة دخول اىل المدرسة  معل

ي إطار مناوبة يومّية ُيقّررها مدير المدرسة.  فن
وفيما  فن

ي 
 :أهم وظائفهميأنر

 ن تلميذ  طالب لمنع حصول ازدحام بالمداخل والمحافظةتباه لحركة الإلنا ْين بير عىل مسافة مير

ن   .الوقتطوال   التدريسية والوظائف المسانده لها  الهيئة أعضاءوآخر وبير

   مع مراعاة التباعد الجسديتوجيه التالميذ إىل الصفوف . 

 

 قواعد الوقاية الصحية داخل الغرفة الصفية

ي بداية الحّصة الوىل (1
حأول يوم دراسي مع  فن عن طبيعة  للطلبة  ، عىل الكادر اإلداري والتدريشي أن يش 

ة جائحة   ي فير
 ورونا. كالسلوك فن

ي   (2
ح السلوك فن ن عىل ش  كير ة التالميذ  الصفالير ي ضوء كير

ي  واالزدحامفن
ض ) يف. أماكن ثابتةبما فيه الجلوس فن ير

 عدم وجود اكتظاظ بالصفوف(

 . ميا ، والتأكد من الغياب واسبابهمتابعة حضور وانرصاف الطلبة يو   (3

ن  (4 ن تعيير  لغرض التوعية بأساليب النظافة والوقاية الصحّية.  طالبير

ن بالمدرسة الجسدي االتصالأن يمتنعوا عن  الطلبة عىل  (5 ن أي من العاملير ن بعضهم البعض وبينهم وبير  .بير

 مكان. اإل قدر  نصو  عن مير  ال تقلبعاد مقاعد الطالب عن بعضها بمسافة إ (6

اب من تلميذ آلخرأو أدوات كتابة، أو ، أو شخصية منع تبادل أغراض تعليمّيةيُ  (7  .طعام أو ش 

ن الطالب أنفسهم، أو بينهم والمعلم.  (8  يمنع تناقل الملفات والوراق والمذكرات بير

ي تهوية غرفة الصف قدر الُمستطاع واإلبقاء عىل ا (9
 .مفتوحة لنوافذ ينبغن
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 وجهات واإلرشادات التوعويةــــــــــــــــــــــــــالم

 وجهات للطلبة: ـــــم -أ

 

  ام بالنظام ن ول من الحافلة المدرسية االلير ن ف وداخل الصفو ، والتباعد الجسدي داخل وأثناء الركوب والين

بموأمام الج،  وأثناء الدخول والخروج من المدرسة.  ، عية التعاونية وثالجات مياه الش 

  (. (12-5للطلبة من الصفوف ))تعقيمهما باستمرار  أو  السائلغسل اليدين بالماء والصابون 

  عقم مستخدام من امع التحذير (( 4-1للطلبة من الصفوف ))غسل اليدين بالماء والصابون السائل

ن اليدين بدون مراقبة  من قبل شخص بالغ لتجنب بلعها أو لمس   .  العير

  رقية  أو باطن الكوعبإستخدام المحارم الو  نف والفم عند العطس والسعالل تغطية ا . 

 ام الطلبة بلبس الكمامات وفق أعمارهم اعتماًدا عىل ما تقره منظمة الصحة العالمية ) الحلقة ا ن لوىل الير

م الطلبةاليسمح لهم بلبس الكمام /  ن ي عش  يلير
 بلبس الكمام(ون  من الحلقة الثانية وحنر الثانن

  درسة. أدواتهم الخاصة مع زمالئهم بالمالطلبة  عدم مشاركة 

  ي أكواب ذات االستخدام الو
ب الماء فن  . حد اش 

 ي سلة المهمالت. لالمحافظة عىل نظافة مرافق المدرسة ورمي ا
 وساخ فن

 ل  هالوجبة المدرسية وقنينة الماء الخاصة بالطالب  حضار إ ن  ن أمكن ذلك. إمن المين

 ورة ارتداء الكمام ل التأكيد عىل الطلبة ذوي ا  بالمدرسة. هم وجودثناء أمراض المزمنة برصن

  أهمية تناول الغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات الشيعة.  تأكيد 

  ي خالل اليوم سواء من خالل حصص الرياضة المدرسية إن أمكن  تأكيد
أهمية ممارسة النشاط البدنن

ل.  ن ي المين
 ذلك مع مراعاة التباعد الجسدي، أو فن

 

 وجهات ألولياء األمور: ــــم -ب

 

ام أبنائهم ا (1 ن ورة الير بالمدرسة مع مراعاة التباعد وجودهم ثناء أوالعادات الصحية  بالنظملطلبة ضن

ي الفسحة ،الجسدي
احم أثناء الدخول والخروج من المدرسة وفن ن ول من  ،وعدم الير ن وأثناء الركوب والين

 الحافلة المدرسية. 

ي حإىل المدرسة الصحي  ومتابعة حالتهم الصحية قبل إرسالهم أبنائهم  تفقد وضع  (2
الة ظهور أي ، وفن

ي التنفس
ل والذهاب والحىم  أعراض مرضية مثل )الرشح، الكحة، ضيق فن ن ( يجب أن يلزم الطالب المين

 دارة المدرسة. إ إبالغالصحي و  إىل المركز به 

، ((12-5لطلبة الصفوف )) % ومناديل ورقية لبنائهم إن أمكن 70توفير معقم يد كحوىلي نسبة الكحول  (3

ي الصفوف ) طفاللل غير المراقب  مع التحذير من االستخدام
حيث قد تؤدي  ، لهذه المعقمات (4-1فن

ي مثل هذه المراحل العمرية التعويد عىل غسل اليديلوا ،عينهم بها أإىل حوادث بلعها أو لمس 
ن فضل فن

 بالماء والصابون. 

 توفير الوجبة المدرسية وقنينة الماء لبنائهم ان أمكن ذلك.  (4
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ن والفم. ال  تنبيه أبنائهم بتجنب لمس (5  نف والعينير

 تنبيه أبنائهم بعدم مشاركة أدواتهم الخاصة مع زمالئهم بالمدرسة.  (6

 بنائهم للغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات الشيعة. أأهمية تناول  (7

ي خالل اليوم.  (8
 أهمية ممارسة أبنائهم للنشاط البدنن

 من النوم لياًل. ا أهمية أخذ أبنائهم قسط كافي (9

ازية حسب ما يصدر من الجهات المختصة.  إلجراءاتاتوعية أبنائهم ب (10  االحير

ي حالة رغبة وىلي المر إالتنسيق مع  (11
ي ز دارة المدرسة فن

ي أضيق الحدود فن
 . يارة المدرسة عىل أن يكون  فن

 
 

 وجهات زوار المدرسة: ـــــم -ت

 
 مع إدارة المدرسة قبل تنفيذ الزيارة.  لسابقالتنسيق ا (1

 درسة. الم رارتهم قبل دخول التعاون مع المدرسة لقياس درجة ح (2

ام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي.  (3 ن  االلير

 تنفيذ الهدف من الزيارة بأشع وقت ممكن.  (4

ي سجل الزوار بالتواري    خ لدى اإلدارة.  (5
 توثيق حضورهم فن

ام ب (6 ن ازية  اإلجراءاتااللير  الصادرة عن الجهات المختصة. والوقائية  االحير

 

: وجهات خاصة بالجمعية التعاـــــم -ث  ونية/المقصف المدرسي

 
ة  (1 ن بالجمعية التعاونية بالنظام والعادات الصحية أثناء فير ام جميع العاملير ن  بالمدرسة. وجودهم  الير

ه (2 ن بلبس الكمامات والقفازات، بحيث يتم توفير ن بالجمعية التعاونية والطلبة البائعير ام العاملير ن ا من الير

 كانت الجمعية مؤجرة.   إن قبل المؤجر 

نظيف جميع مرافق الجمعية التعاونية بما فيها منافذ البيع والمقابض والحواجز الخارجية إلزامية ت (3

ة كل يوم.   وتعقيمها بالمطهرات الكحولية بعد االنتهاء من الفسحة مباش 

ي الماكن المخصص لها.  (4
ة فن ن وعلب مباش   التخلص من جميع بقايا عملية البيع من كراتير

ي لم التخلص من الوجبات الغذائية الس (5 ها   باعتاخنة النر ي ذلك اليوم مثل الشطائر والمعجنات وغير
 . فن

ن ب (6 ام العاملير ن ازية  اإلجراءاتالمتابعة الدورية للتأكد من الير ي الجمعية التعاوالوقائية  االحير
ونية/ فن

 .  المقصف المدرسي

 توفير المستلزمات الخاصة بالتنظيف والتعقيم مثل المنظفات والمحارم الورقية (7

ة  لية تشغيلالعمل بآ (8 ازية اإلجراءاتالجمعيات التعاونية/المقاصف المدرسية خالل فير ي  االحير
 : وفق اآلنر

 (: وهي توزي    ع الوجبات الغذائية 12-5لتشغيل الجمعية التعاونية للصفوف ) وىلاآللية ال

ي الصفوف الدراسية بحيث 
من كل فصل بإحضار الوجبات الغذائية  طالبانكلف يللطلبة فن
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ي  لبة وبيعها للط
امهم بفن ن ازية )مثل لبس الكمامات  اإلجراءاتالفصل مع أهمية الير االحير

 والقفازات(. 

 وهي تقسيم الطلبة حسب : ( 4-1لتشغيل الجمعية التعاونية للصفوف ) اآللية الثانية

الصفوف أو حسب دفعات بحيث تكون الفسحة المدرسية منفصلة لكل صف أو حسب 

ي  الكثافة الطالبية للمدرسة    تقدرها إدارة المدرسة لكل دفعة من الطلبة. النر

 
 وجهات خاصة بالحافالت المدرسية: ـــــم -ج

 

ي الحافالت بارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.  (1
ام سائقر ن  الير

 تنظيم عملية دخول وخروج الطلبة من الحافلة المدرسية مع الحفاظ عىل التباعد الجسدي.  (2

ي الحاف (3
الت بإلزامية تنظيف الحافالت بالمطهرات الكحولية كل صباح بعد نزول التأكيد عىل سائقر

ن عىل تعقيم مقإالطالب من الحافلة وبعد توصيلهم  كير ورة الير ابض ىل المنازل نهاية اليوم الدراسي مع ضن

 البواب والمقاعد. 

 تهوية الحافلة قبل وبعد كل عملية نقل.  (4

ي الحافلة المدرسية؛ تحقيًقا للتبدارة المدرسة بإيجاد آلية مناسبة تخفإقيام  (5
اعد ف من تزاحم الطالب فن

ي تتسع  ل )تقترص  بحيث  الجسدي  . ا فقط( راكب12عىل ) ا ( راكب25الحافلة النر

 حفظ المعقم داخل الحافلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.  من عدم  التأكد و وجود معقم لليدين  (6

ي الحافال  (7
ت من أي أعراض مرضية تنفسية وقياس درجة قيام إدارة المدرسة بالتأكد من خلو سائقر

 . يوميا  حرارتهم 

ي الحافالت ب (8
ام سائقر ن ازية  اإلجراءاتالير ي تعلن عنها اللجنة العليا للتعامل  والوقائية االحير ع جائحة  مالنر

 كورونا. 
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