
 ؟2020أكتوبر  26من الذي يسري عليه التزام ارتداء الكمامة في المدارس اعتباًرا من 

يجب على كل الطالب تغطية الفم واألنف أثناء التواجد في مبنى المدرسة وعلى أرض المدرسة.  2020أكتوبر  26اعتباًرا من 

 الطالب ارتداء الكمامة داخل الحصة وفي مكان الجلوس أيًضا.وباإلضافة إلى ذلك، يجب اعتباًرا من المرحلة الدراسية الخامسة على 

 

 هل يجب أيًضا على طالب مدرسة التعليم األساسي/ المرحلة األولية ارتداء كمامة؟

ال يجب على طالب المرحلة األولية ارتداء الكمامة وتغطية األنف والفم، طالما أنهم متواجدون في الفصل داخل قاعة التدريس. أما 

 ية أنحاء مبنى المدرسة وعلى أرض المدرسة فيسري التزام ارتداء الكمامة دون تغيير.في بق

 

 من األشخاص الموجودين في المدرسة وال يسري عليهم التزام ارتداء الكمامات؟

كمامة  كل األشخاص المتواجدون في مبنى المدرسة أو على أرض المدرسة في إطار التعليم المدرسي، ملزمون بصفة عامة بارتداء

األنف والفم. ويستثنى من هذه القاعدة فقط أولئك األشخاص الذين ال يمكنهم ارتداء كمامة الفم واألنف ألسباب طبية. وهذا األمر يجب 

 أن تتاح إمكانية إثباته من خالل تقديم شهادة طبية بهذا المضمون، يمكن تقديمها عند الطلب.

 لكمامة وتغطية األنف والفم، طالما أنهم متواجدون في الفصل داخل قاعة التدريس.ال يجب على طالب المرحلة األولية ارتداء ا

وباإلضافة إلى ذلك فال يسري التزام ارتداء الكمامة على المدرسين ومسؤولي الرعاية وغيرهم من العاملين، إذا ما تم االلتزام بمسافة 

دين في المكان. في المؤتمرات والجلسات النقاشية وفي مواضع أمان ال تقل عن متر ونصف تفصلهم عن األشخاص اآلخرين المتواج

الجلوس في غرفة المدرسين يمكن باإلضافة إلى ذلك االستغناء عن مسافة األمان الدنيا، عند التحقق من توفر إمكانية تتبع مسار 

الل تحديد مواضع جلوس ألشخاص من قانون الحماية من فيروس كورونا، وذلك من خ 2أ، فقرة 2العدوى بشكل خاص وفقًا للمادة 

 معينين ووضع خطة جلوس لألفراد.

 2، فقرة 14وفي هذا السياق فإن التزام ارتداء الكمامة ال يكون ضروريًا في مواضع الجلوس داخل المطاعم المدرسية )وفقًا للمادة 

 من قانون الحماية من فيروس كورونا(. 

د ويتواجدون في قاعات الرعاية أو في نطاقات معينة من الفناء الخارجي، ال الطالب المشاركون في عروض رعاية اليوم الواح

يسري عليهم أيًضا التزام ارتداء الكمامة. ينطبق ذلك أيًضا إذا كان برنامج الرعاية يطبق في مجموعات محددة، ويستحيل أن يتداخل 

 أفراد مجموعات الرعاية المختلفة مع بعضهم البعض.

د هيئات التفاعل مع المدارس ال يسري عليهم التزام ارتداء الكمامة، شريطة االلتزام بالحد األدنى من مسافة كذلك فبالنسبة ألفرا

األمان البالغ متر ونصف التي تفصل بينهم وبين اآلخرين المتواجدين في حدود المكان الواحد. يمكن أن يسقط شرط االلتزام بمسافة 

 من قانون الحماية من فيروس كورونا. 2أ، فقرة 2بع مسار العدوى متاحة وفقًا للمادة األمان الدنيا إذا ما كانت إمكانية تت

 

 هل يجب على ابني ارتداء الكمامة أيًضا في فترات الراحة التي يقضيها في فناء المدرسة؟

فة األمان البالغ متر ونصف في فترات الراحة يسمح بخلع الكمامة عند تناول الطعام والشراب، شريطة االلتزام بالحد األدنى من مسا

 التي تفصل بينهم وبين اآلخرين المتواجدين على أرض المدرسة أو عند تناول الطعام والشراب في أماكن محددة في قاعات الفصول.

 

 كيف هي القواعد السارية لتحقيق التهوية الصحيحة في المدرسة؟

تقليل خطر حدوث العدوى بفيروس كورونا بشكل واضح عن طريق تهوية القاعات والغرف تمثل إسهاًما بسيًطا وفعااًل في 

األيروسوالت. وفي هذا اإلطار فإن مدارس والية شمال الراين وستفاليا سوف تتبع أحدث التوصيات الصادرة عن مكتب البيئة 

بها دائًما تحقيق ذلك، التهوية أثناء  دقيقة، التهوية العابرة في األماكن التي يمكن 20األلماني. تضم هذه التوصيات: تعزيز التهوية كل 

 فترة الراحة بالكامل.

 

 



 هل توجد قواعد جديدة في حصة األلعاب الرياضية؟

وضع انتشار العدوى الذي ال يزال غير مطمئنًا ال يسمح بممارسة أنشطة الرياضة المدرسية دون فرض قيود. القواعد 

ناسبة لهذا الغرض ويتعين مراعاتها بحرص فائق. ومع ذلك فمن الهام الخاصة بالنظافة الصحية والحماية من العدوى تعد م

ممارسة أنشطة الرياضة المدرسية، وال سيما حصة األلعاب، في الموقف الحالي، بهدف إتاحة إمكانيات الحركة واالنطالق 

لعقد األجزاء العملية  وتعزيز عوامل الدعم الصحي والتعويض عن الموقف غير االعتيادي داخل المدرسة، وأيًضا التحضير

 الرياضية الختبارات الثانوية األلمانية ومختلف المراحل الدراسية التي تتطلب اجتياز نشاط عملي.

عقب انتهاء عطلة الخريف فإن حصة األلعاب الرياضية تُعقد في المعتاد داخل الصاالت الرياضية بحسب األحوال الجوية. 

ير التهوية الالزمة التي تتيح إمكانية تغيير الهواء وتقليل معدل تركيز يشترط الستخدام الصاالت الرياضية توف

 األيروسوالت في هواء الصالة الرياضية.

يقوم المسؤول عن المدرسة بالتوافق مع السلطات والمكاتب المختصة بتحليل معطيات موقف استغالل الصالة، وباالستناد 

قوم المدرسون بفعالية بتنفيذ التهوية العابرة من خالل فتح األبواب و/ أو إلى ذلك فإنه يتم التصريح باستخدام الصاالت. ي

 النوافذ. وفي هذا اإلطار يتعين بعد كل حصة رفع الجدران البينية الموجودة في الصاالت متعددة القاعات.

 . صفحات اإلنترنت لوزارة الشؤون المدرسيةلمعرفة المزيد من اإلرشادات حول هذا األمر يمكنك زيارة 
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