يبدأ فصل الخريف للعام الدراسي الجديد من خالل الدراسة عن قرب في جميع المدارس األساسية التابعة لمدينة
فانتا
قامت مؤسسة الصحة والرفاهية باالشتراك مع وزارة الثقافة والتعليم ومديرية التعليم ،بإعداد توجيهات شاملة حول العودة إلى العمل
في المدارس ،سوف تلتزم بها جميع المدارس التابعة لمدينة فانتا .نتابع عن كثب التوجيهات الصادرة على الصعيد الوطني.
نسعى من خالل هذا إلى ضمان دراسة آمنة في جميع المدارس
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ال يجوز للتلميذ أن يأتي إلى المدرسة في حال كان يعاني من أعراض ،حتى وإن كانت طفيفة ،في الجهاز التنفسي ،إرتفاع في
الحرارة ،أو من أي شعور آخر بالمرض.
يتم االعتناء في المدارس بنظافة اليدين والنظافة الصحية عند السعال.
يتم السعي إلى حصر أنشطة المدرسة داخل مجموعات صغيرة مع أخذ األماكن المتوفّرة في المدرسة بعين االعتبار.
يتم توجيه التالميذ الستخدام مخارج مختلفة .يُحرص إلى عدم دمج الوحدات بعضها ببعض ،لكنه من الممكن القيام بأنشطة مشتركة
داخل الوحدات مع الحفاظ على مسافة كافية بين األفراد.
التجول بأعداد كبيرة في آن واحد ،أكان في وقت االستراحة أو عند المجيء إلى المدرسة
يتم تدريج اإليقاع اليومي من أجل تفادي
ّ
و االنصراف منها.
 oيمكن للصفوف من  1إلى  6العمل بين الساعة  8صباحا ً والساعة  4بعد الظهر.
 oيمكن للصفوف من  7إلى  9العمل بين الساعة  8صباحا ً والساعة  5مسا ًء.
يتم السعي إلى توزيع أدوار الطعام وأماكن الطعام مع مراعاة المسافة الكافية بين األفراد وااللتزام بالنظافة الصحية ،قدر
المستطاع.
ال يجوز إحياء مناسبات مشتركة تضم المدرسة بأكملها ولكنه من الممكن تنظيم المناسبات داخل الصف /المجموعة أو الخليّة.
يجب على الجميع تفادي التواجد في المدرسة خالل اليوم الدراسي باستثناء التالميذ وطاقم العمل في المدرسة.
إن ممارسات اإلجازات المرضية سارية كالمعتاد .يرجى من الذين ينتمون إلى الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى االتّصال
بمدير(ة) المدرسة.
يلتزم العائدون إلى فنلندا بعد رحلة قاموا بها إلى خارج الحدود الفنلندية بقيود السفر الصادرة عن مجلس الوزراء المعمول بها في
حينها .ينصح بالتزام الحجر المنزلي الطوعي لمدة  14يوما ً بعد العودة من رحلة إلى بلد مدرج في قائمة الدول الخاضعة لقيود
السفر.

ي بالدراسة والطمأنينة!
مع التمنيات بخريف غن ّ

