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ولىبالدرجة الا  تأتي النظافة: رساالمد الدراسة في استئناف  
 
 

،طفاللدين، األعزاء أولياء أمور األاأعزائي الو , 
 

 .أمرت ولية ساكسونيا السفلى بالستئناف التدريجي للدراسة في المدارس إعتبارا من يوم أمرت
أفريل 27  الثنين  

 
والنظافة الالزمة. وهذا ينطبق  جائحة كورونا تفرض علينا وتتطلب منا المتثال لقواعد التطهير

لمعرفة أنواع  بشكل خاص على مدارسنا، التي نبدأ بفتحها بحذر وبشكل تدريجي مرة أخرى.
تبدأ عملها وتاريخ البدء، يمكن اإلطالع عليها على موقع وزارة الثقافة في ولية المدارس التي 

 سكسونيا السفلى:
(www.mk.niedersachsen.de) 

 
 

الخطة الحديثة حول إطار النظافة الصحية في ساكسونيا السفلى فيما أود أن أطلعكم اليوم على 
. هذه الخطة تشكل األساس للتدابير التي اتخذتها مدينة فلفسبورغ كسلطة يتعلق بالمدرسة وكورونا

 مدرسية. 
(https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/؟id=2357) 

 
 

مراعاته؟ما الذي يجب   
 

غسل اليدين المتكرر والصحيح هو المقياس األكثر أهمية لنظافة اليدين.  تم  بقىقبل كل شيء ، ي
 التكليف بشراء جميع مواد النظافة الالزمة )مثل الصابون والمناشف الورقية والمطهرات(.

 

 

احالت استثنائيةالفي  فقط يجب استخدام المطهرات  . وباإلضافة إلى ذلك واعتمادا
 فقدومع ذلك  . ل يجوز استخدامها إل تحت إشراف المعلم على عمر األطفال، 

المخصصة غرف من  أجل الخاصة المطهرات و شراء مدينة فلفسبورغإدارة قررت 
 للمعلومات التكنولوجية) الكمبيوتر(.
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تدبير آخر يساعد على  .المرتبطة بفيروس كوروناالتنظيف مع خطة النظافة مدى عمليات سيتم تكييف 

التهوية تم تنبه المدارس إلى مراعاة مسألة التهوية المنتظمة للغرف.  يهوالنظافة شروط ن يحست
أما الفصول والغرف التي ل يمكن تهويتها  جيدا، فيفضل تجنب إستعمالها وللفصول المدرسية. المنتظمة 

 في الوقت الراهن.
 

المعتادة.  كثافةبال موبالتالي لن يتم تدريسهالواحد الفصل  تالميذقسيم في األسابيع القليلة المقبلة، سيتم ت  
التالميذ. بين ونصف متر بمقدارذا يجعل من الممكن الحفاظ على مسافة أمان وه  

 

 شراءقامت إدارة مدينة فلفسبورفغ بالمدارس،  مكاتب إداراتمن أجل زيادة الحماية ضد العدوى في 
 لهذا السبب والفم. و نفلأل ي السكرتارية  وضع األقنعة الواقية موظفواقية. يجب على زجاجية ألواح 

.  الفماألنف و قدر اإلمكان أن ل يدخلوا إل مكاتب السكرتاريا إل بقناع كذلك على المدرسين والتالميذ
إلى اآلخرين.  هكذا نقلل من خطر إنتقال العدوى اإلستراحة يستحسن وضع القناع. و أثناء فتراتكذلك 

يجب إحضار األقنعة من البيت ألن المدرسة ل تقوم بتوفيرها. وضع القناع  أثناء الدرس ليس إجباري 
 لوجود مسافة األمان.

 
ا مراعاة النقل العام حافالتتنقل في أثناء ال الواقي إجباري القناعإن وضع   ، خاصة ألنه ل يمكن دائما

. من الممكن أن يتم إنزال التالميذ الذين ل يضعون أقنعة من الحافالت.مسافة األمان واإللتزام بها قواعد  
   
يجب أن يتوافق مع قواعد مكافحة العدوى واإللتزام بشروط النظافة. عند عدم عادة فتح المدارس ن إإ

الظروف وجود اإلمكانية لتطبيق مسافة األمان واإللتزام بقواعد النظافة، يجب اإلنتظار إلى أن تكون 
حتل المرتبة األولى.ت كذلك العاملينالطالب و الطالبات و صحةلذلك مهيئة. إن  لالزمةا  
 

ا  ا من إبت مرة أخرىالعمل أيضا ت المهنية ستبدأ افالالمدرسية والحافالت أن الح م، نود أن نخبركأخيرا دءا
الجدول الزمني الخاص على الجدول  ستندي. فقاا لجدول زمني خاصوذلك و ريلفأنيسان/ 27 الثنين يوم

من  دقيقة 15كل تقريبا  الخطوط الرئيسية من الثنين إلى الجمعةباصات  تنطلق .الزمني المعروف
ا إلى حوالي الساعة  السادسةالساعة  دقيقة أيام  15كما تعمل الخطوط الرئيسية كل  - مساءا  الثامنة صباحا

ا العاشرةالسبت من الساعة  ، إضافيةمدرسية  حافالت إلى الساعة السادسة مساءا. كما سيتم تسيير صباحا
في أوقات ورديات العمل  سيارات الفلكسفاقن مصنعإلى  269 و 261وكذلك الرحالت على خطوط 

.طالع على جميع التغييرات الحالية على اإلنترنت علىاإليمكن  ة.العادي والورديات ةالمبكر  
www.wvg.de 

 
 

معلى صحتك واحافظ  
 

 تفضلوا بقبول فائق الحترام
 

 ايريس بوتا
المدينة للشباب والتعليم والتكامل ةمستشار  

 


