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أوالً ،حقائق حول مرض كوفيد19-

ما هو مرض كوفيد19-؟
إن كوفيد 19-هو مرض تتسبب به ساللة جديدة من الفريوسات التاجية [كورونا] .االسم
اإلنجليزي للمرض مشتق كالتايل ”CO“ :هام أول حرفني من كلمة كورونا ( ،)coronaو
“ ”VIهام أول حرفني من كلمة فريوس ( ،)virusو “ ”Dهو أول حرف من كلمة مرض
( .)diseaseوأُطلق عىل هذا املرض سابقاً اسم “ ”novel coronavirus 2019أو
“ .”nCoV-2019إن فريوس ’كوفيد ‘19-هو فريوس جديد يرتبط بعائلة الفريوسات
نفسها التي ينتمي إليها الفريوس الذي يتسبب مبرض املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
(سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.

ما هي أعراض مرض كوفيد19-؟
ميكن أن تتضمن األعراض ال ُحمى والسعال وضيق التنفس .ويف الحاالت الشديدة ،ميكن
للمرض أن يتسبب بالتهاب الرئة أو صعوبة التنفس ،كام ميكن أن يؤدي إىل الوفاة يف
حاالت أقل عددا ً .تتشابه هذه األعراض مع أعراض اإلنفلونزا أو الزكام العادي ،وهام أكرث
انتشارا ً بكثري من مرض ’كوفيد — ‘19-ولهذا يلزم إجراء فحوصات للتأكد ما إذا كان
الشخص مصاباً مبرض ’كوفيد.‘19-

كيف ينترش مرض كوفيد19-؟
ينتقل الفريوس عرب االتصال املبارش بالرذاذ التنفيس الصادر عن شخص مصاب (والذي
ينشأ عن السعال أو العطس) .وميكن أن يصاب الفرد أيضاً من جراء ملس األسطح امللوثة
بالفريوس ومن ثم ملس وجهه (مثالً العينني واألنف والفم) .وميكن لفريوس مرض
’كوفيد ‘19-أن يعيش عىل األسطح لعدة ساعات ،ولكن ميكن القضاء عليه مبسح األسطح
باملطهرات البسيطة.

من هم األشد عرضة للخطر؟
نحن نتعلم املزيد يومياً عن الكيفية التي يؤثر فيها كوفيد 19-عىل الناس .ويبدو أن
املسنني واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ،من قبيل السكري وأمراض
القلب ،أكرث عرضة لخطر اإلصابة بأعراض شديدة .ومبا أن هذا الفريوس هو فريوس
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جديد ،فإننا ما نزال نتعلم عن الكيفية التي يؤثر فيها عىل األطفال .ونحن نعلم بأنه من
املمكن أن يصاب الناس من جميع األعامر بالفريوس ،ولكن لغاية اآلن ظلت حاالت
إصابة األطفال بكوفيد 19-قليلة نسبياً .هذا فريوس جديد وما زلنا بحاجة لتعلّم املزيد
حول كيفية تأثريه عىل األطفال .وهو فتاك يف حاالت نادرة ،ولغاية اآلن فإنه فتاك فقط
بني املسنني واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أصالً.

ما هو عالج مرض كوفيد19-؟
ال يتوفر حالياً لقاح مضاد لفريوس كوفيد .19-مع ذلك ،ميكن معالجة العديد من أعراض
املرض ،ومن شأن الحصول عىل رعاية يف مرحلة مبكرة من مزودي الرعاية الصحية أن
يجعل املرض أقل خطرا ً .وهناك عدة تجارب طبية تجري حالياً لتقييم عالجات محتملة
لكوفيد.19-

كيف ميكن إبطاء انتشار كوفيد 19-أو منعه؟
كام هي الحال مع االلتهابات التنفسية األخرى من قبيل اإلنفلونزا والزكام ،فإن إجراءات
الصحة العامة حاسمة األهمية إلبطاء انتشار املرض .إن إجراءات الصحة العامة هي
أنشطة وقائية يومية تتضمن:
√ بقاء الشخص يف املنزل عند إصابته مبرض،
√ احتواء السعال أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو مبنديل ورقي ثم إلقاء
املنديل فورا ً يف سلة مهمالت ذات غطاء،
√ غسل اليدين بصفة متكررة باملاء والصابون،
√ التنظيف املنتظم لألسطح واألشياء التي يكرث ملسها.
وإذ يزيد ما نعرفه عن كوفيد ،19-فقد يويص مسؤولو الصحة العامة باتخاذ إجراءات
إضافية.
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ثاني اً ،مقدمة
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لقد أُعلن عن انتشار مرض كوفيد )9-عىل أنه طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً،
وقد انترش املرض حالياً إىل بلدان ومناطق عديدة .وفيام ال يزال هناك الكثري مام نجهله
عن الفريوس الذي يسبب مرض كوفيد ،19-إال أننا نعلم بأنه ينترش عرب االتصال املبارش
بالرذاذ التنفيس لشخص مصاب (والذي ينشأ عن السعال أو العطس) .وميكن أن يصاب
األفراد بالعدوى أيضاً من مالمسة األسطح امللوثة بالفريوس ومن ثم ملس وجوههم
(مثالً العينني واألنف والفم) .وإذ يستمر كوفيد 19-باالنتشار ،من املهم أن تتخذ
املجتمعات املحلية إجراءات ملنع املزيد من العدوى والحد من تأثري انتشار املرض
ودعم إجراءات للسيطرة عليه.
ومن األهمية مبكان حامية األطفال واملرافق التعليمية ،ومن الرضوري اتخاذ احتياطات
ملنع االنتشار املحتمل لكوفيد 19-يف املدارس؛ ومع ذلك ،يجب الحرص أيضاً عىل تجنب
وصم الطالب واملوظفني الذين قد يكونون تعرضوا للفريوس .ومن املهم أن نتذكر أن
كوفيد 19-ال يف ّرق بني الحدود والجامعات العرقية وال بني األفراد من حيث اإلعاقة أو
العمر أو الجنس .يجب أن تظل األماكن التعليمية بيئات ُمر ّحبة وقامئة عىل االحرتام
وشمول الجميع .وبوسع اإلجراءات التي تتخذها املدارس أن متنع دخول كوفيد19-
وانتشاره من خالل الطالب أو املوظفني الذين رمبا قد تعرضوا للفريوس ،ويف نفس الوقت
أن تقلص تعطيل العمل إىل الحد األدىن وتحمي الطالب واملوظفني من التمييز.

الهدف

بات األطفال واليافعون حالياً مواطنني عامليني ،وفاعلني أقوياء يف التغيري ،وهم الجيل
املقبل من مقدمي الرعاية والعلامء واألطباء .وميكن ألي أزمة أن متثل فرصة ملساعدتهم
عىل التعلم وتقوي توادهم وتراحمهم وتزيد قدرتهم عىل الصمود مع بناء مجتمع محيل
أكرث أماناً وعطفاً .ومن شأن توفري الحقائق واملعلومات حول كوفيد 19-أن يساعد عىل
تخفيف خشية الطالب وقلقهم من املرض ويدعم قدرتهم عىل التعامل مع التأثريات
الثانوية عىل حياتهم .توفر هذه التوجيهات رسائل رئيسية ،واعتبارات بشأن إرشاك
اإلداريني واملعلمني واملوظفني يف املدارس واألهايل ومقدمي الرعاية وأفراد املجتمع
املحيل ،وكذلك األطفال أنفسهم ،يف تعزيز السالمة والصحة يف املدارس.

تهدف هذه الوثيقة إىل توفري إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ لتوجيه العمليات اآلمنة
من خالل منع انتشار كوفيد 19-يف املدارس وغريها من املرافق التعليمية والكشف عنه
مبكرا ً والسيطرة عليه .ورغم أن هذه التوجيهات مخصصة للبلدان التي توجد فيها
حاالت مؤكدة بالعدوى مبرض كوفيد ،19-إال أنها هامة يف جميع السياقات األخرى.
فبوسع التعليم أن يشجع الطالب ليصبحوا منارصين ملنع األمراض والسيطرة عليها يف
البيوت واملدارس واملجتمعات املحلية ،وذلك من خالل التحدث مع اآلخرين حول كيفية
منع انتشار الفريوسات .إن املحافظة عىل سري األعامل عىل نحو آمن يف املدارس أو إعادة
فتح املدارس بعد إغالقها ،يتطلب العديد من االعتبارات ،وإذا تم تنفيذها عىل نحو جيد
فستعمل عىل تعزيز الصحة العامة.
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ثالث اً ،اإلداريون واملعلمون واملوظفون يف املدارس
الرسائل واألنشطة الرئيسية
املبادئ األساسية

ميكن لاللتزام باملبادئ األساسية أن يحافظ عىل سالمة الطالب واملعلمني واملوظفني يف
املدرسة وأن يساعد عىل إيقاف انتشار املرض .وتتمثل التوصيات بشأن املحافظة عىل
سالمة الوضع الصحي للمدرسة ،فيام ييل:
•يجب أال يحرض الطالب واملعلمون وغريهم من املوظفني إىل املدرسة يف حال
إصابتهم مبرض.
•يجب عىل املدارس أن تفرض عىل جميع املوجودين فيها أن يغسلوا أيديهم
بصفة منتظمة باملاء والصابون أو مبطهر يدين أو محلول يحتوي عىل كحول
أو محلول يحتوي عىل الكلور ،وأن تعمل عىل تطهري األسطح املكشوفة
وتنظيفها مرة واحدة يومياً عىل األقل.
•يجب عىل املدارس أن توفر مرافق للمياه والرصف الصحي وإدارة النفايات،
وأن تلتزم بالتنظيف البيئي وإجراءات التطهري.
•يجب عىل املدارس تشجيع املباعدة االجتامعية (وهو مصطلح يط ّبق عىل
أنشطة محددة ت ُتخذ إلبطاء انتشار األمراض الشديدة العدوى ،مبا يف ذلك
تقييد تجمع أعداد كبرية من األشخاص).

معرفة أحدث الحقائق

يجب فهم املعلومات األساسية حول مرض فريوس كورونا (كوفيد ،)19-مبا يف ذلك
أعراضه ومضاعفاته وكيفية العدوى به وكيفية منع انتشار العدوى .ويجب البقاء عىل
اطالع حول كوفيد 19-من مصادر موثوقة من قبيل اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية
والتنبيهات التي تصدرها وزارة الصحة الوطنية .ويجب التيقّظ من املعلومات الزائفة /
الخرافات التي قد تنترش بالكالم أو عرب اإلنرتنت.

ضامن سري العمليات بأمان يف املدرسة

انظر القامئة املرجعية بشأن بيئات املدارس اآلمنة أدناه.

يجب وضع خطط طوارئ للمدرسة أو تحديث الخطط القامئة ،والعمل مع املسؤولني
لضامن عدم استخدام املدارس كأموى ،أو مراكز عالج ،إلخ .ويجب التفكري يف إلغاء أي
فعاليات  /اجتامعات مجتمعية تجري عادة يف مرافق املدرسة ،وذلك استنادا ً إىل مدى
الخطر املاثل.
يجب العمل عىل تعزيز إجراءات غسل اليدين والنظافة الصحية بصفة منتظمة ،وتوفري
املواد الالزمة لذلك .ويجب إعداد املغاسل وتزويدها باملاء والصابون واملحافظة عليها،
وإذا أمكن ،توفري مطهر يحتوي عىل كحول (مطهر يدين) يف كل غرفة صفية ،وعند
املداخل واملخارج ،وقرب قاعة الطعام والحاممات.
يجب تنظيف مباين املدرسة والصفوف وخصوصاً مرافق الرصف الصحي وتطهريها مرة
واحدة يومياً عىل األقل ،خصوصاً األسطح التي يلمسها األشخاص (الدرابزينات ،وطاوالت
الطعام ،واملعدات الرياضية ،ومقابض األبواب والشبابيك ،واأللعاب ،والوسائل التعليمية،
إلخ).
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يجب تنفيذ مامرسات االبتعاد االجتامعي ،والتي ميكن أن تتضمن:
•تحديد فرتات مختلفة متالحقة لبداية اليوم الدرايس ونهايته.
•إلغاء تجمع الطالب يف ساحة املدرسة قبل بدء اليوم الدرايس ،واأللعاب
الرياضية التي تخلق ظروفاً يحتشد فيها الطالب.
•إبعاد مقاعد الطالب عن بعضها مبسافة ال تقل عن مرت واحد ،إذا كان ذلك
ممكناً.
•تقديم التعليم مع مراعاة ترك مسافة بني املعلم والطالب وتجنب اللمس غري
الرضوري ،وتشكيل قدوة يف هذا املجال.

تحديد إجراءات لتنفيذها يف حالة شعور طالب أو موظف باملرض

يجب التخطيط مسبقاً مع السلطات الصحية واملوظفني الصحيني يف املدرسة ،وتحديث
قامئة االتصال يف حاالت الطوارئ .ويجب ضامن تحديد إجراءات لفصل الطالب
واملوظفني املرىض عن األصحاء ودون خلق وصم ،وتحديد عملية إلبالغ الوالدين /
مقدمي الرعاية ،واستشارة مزودي الرعاية الصحية  /السلطات الصحية حيثام أمكن .وقد
يتطلب األمر إحالة الطالب  /املوظفني بصفة مبارشة إىل مرفق صحي ،اعتامدا ً عىل
الوضع  /السياق ،أو إرسالهم إىل بيوتهم .ويجب مشاطرة هذه اإلجراءات مع املوظفني
واألهايل والطالب بصفة مسبقة.

تشجيع تبادل املعلومات

يجب التنسيق مع السلطات الصحية والتعليمية الوطنية وااللتزام بتوجيهاتها .ويجب
مشاطرة املعلومات املعروفة مع املوظفني ومقدمي الرعاية والطالب ،وتوفري معلومات
محدّثة حول وضع املرض ،مبا يف ذلك جهود الوقاية من املرض والسيطرة عليه يف
املدرسة .ويجب التأكيد عىل أهمية قيام مقدمي الرعاية بإبالغ املدرسة والسلطات
الصحية إذا ما أصيب أحد أفراد األرسة بكوفيد 19-وإبقاء أطفالهم يف البيت يف هذه
الحالة .ويجب االستفادة من لجان األهايل واملعلمني وغريها من اآلليات لتشجيع
مشاطرة املعلومات .كام ينبغي التحقق من اإلجابة عن أسئلة األطفال ومعالجة
شواغلهم ،مبا يف ذلك من خالل تطوير مواد صديقة لألطفال من قبيل امللصقات التي
ميكن تعليقها عىل لوحة اإلعالنات ويف الغرف الصفية ،وغريها من املواقع املركزية يف
املدرسة.

تكييف السياسات املدرسية حيثام يكون مالمئاً

يجب تطوير سياسات مرنة بشأن املواظبة عىل الحضور واإلجازات املرضية لتشجيع
الطالب واملوظفني عىل البقاء يف بيوتهم عند مرضهم أو عندما يعتنون بفرد من األرسة
يعاين من املرض .ويجب إلغاء الجوائز والحوافز املخصصة للمواظبة الكاملة والتي تشجع
الحضور دامئاً إىل املدرسة .ويجب تحديد الوظائف واملناصب الحاسمة األهمية،
والتخطيط لتغطيتها ببدالء من خالل التدريب املتبادل للموظفني .ويجب التخطيط
لتغيريات محتملة يف السنة الدراسية ،خصوصاً فيام يتعلق باإلجازات واالمتحانات.

رصد الحضور إىل املدرسة

يجب تنفيذ نظام لرصد التغيب عن املدرسة لتتبع غياب الطالب واملعلمني ومقارنة ذلك
من أمناط التغيب القامئة يف املدرسة .ويجب تنبيه السلطات الصحية املحلية بشأن
الزيادات الكبرية يف تغيب الطالب واملعلمني بسبب األمراض التنفسية.
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التخطيط الستمرارية التعلّم

يف حالة التغيب  /اإلجازة املرضية أو اإلغالق املؤقت للمدرسة ،يجب دعم استمرارية
الحصول عىل التعليم الجيد .وهذا يتضمن:
•استخدام اسرتاتيجيات التعلّم اإللكرتوين  /عرب اإلنرتنت.
•تحديد مواد للقراءة ومترينات مدرسية ملطالعتها يف البيت.
•بث إذاعي ،أو بودكاست ،أو تلفزيوين ملحتوى أكادميي.
•تكليف معلمني بإجراء متابعة يومية أو أسبوعية مع الطالب.
•مراجعة  /تطوير اسرتاتيجيات للتعليم املع ّجل.

تنفيذ تعليم صحي مو ّجه

يجب إدماج أنشطة الوقاية من املرض والسيطرة عليه يف األنشطة والدروس اليومية.
ويجب التحقق من أن املحتوى واألنشطة تراعي العمر والجنس والعرق والوضع من
حيث اإلعاقة يف املوضوعات املتوفرة .للمزيد ،انظر القسم الخاص بالتثقيف الصحي
املالئم للفئة العمرية.

تلبية احتياجات الدعم النفيس-االجتامعي  /الصحة العقلية

يجب تشجيع األطفال عىل مناقشة أسئلتهم وشواغلهم ،والتوضيح لهم بأنه من الطبيعي
أن يستجيبوا عىل نحو مختلف عن بعضهم بعضاً ،وتشجيعهم عىل التحدث مع املعلمني
إذا كانت لديهم أسئلة أو شواغل .ويجب تزويدهم باملعلومات عىل نحو رصيح
وبأسلوب مالئم ألعامرهم .ويجب إرشاد الطالب حول كيفية دعم نظرائهم ،ومنع
األقصاء والتنمر .ويجب ضامن أن يعرف املعلمون ما هي املوارد املحلية املتوفرة لضامن
عافيتهم ،والعمل مع املوظفني الصحيني  /املرشدين االجتامعيني يف املدرسة لتحديد
الطالب واملوظفني الذين تظهر عليهم عالمات كرب ،وتقديم الدعم لهم.

دعم الفئات املستضعفة

يجب العمل مع أنظمة الخدمات االجتامعية لضامن استمرار تقديم الخدمات الرضورية
التي ميكن أن تجري يف املدارس ،من قبيل الفحوصات الطبية وبرامج التغذية أو
العالجات الالزمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة .ويجب التفكري يف االحتياجات
املحددة لألطفال ذوي اإلعاقات ،وكيفية تأثر الفئات املهمشة عىل نحو أشد من جراء
املرض أو تبعاته الثانوية .ويجب دراسة أية تبعات محددة عىل البنات من شأنها أن
تزيد الخطر ،من قبيل املسؤوليات للعناية باملرىض يف البيت ،أو االستغالل عندما يك ّن
خارج املدرسة.

قامئة مرجعية لإلداريني واملعلمني واملوظفني يف املدارس
 -1تشجيع وتوضيح غسل اليدين بصفة منتظمة ،والسلوكيات اإليجابية للنظافة الصحية ،ورصد استيعابها من قبل الطالب .وضامن توفري حاممات مالمئة ونظيفة
-1
ومنفصلة للبنات واألوالد
 ضامن توافر املياه املأمونة والصابون يف مراكز االغتسال املالمئة للفئة العمرية. تشجيع غسل اليدين املتكرر والشامل (ملدة  20ثانية عىل األقل). وضع مطهر يدين يف الحاممات ،والغرف الصفية ،واملمرات ،وقرب املخارج ،حيثام أمكن. ضامن توفري حاممات أو مغاسل مالمئة ونظيفة ومنفصلة للبنات واألوالدs. -2تنظيف وتطهري مباين املدرسة ،والغرف الصفية ،خصوصاً مرافق املياه والرصف الصحي ،مرة واحدة يومياً عىل األقل ،خصوصاً األسطح التي يلمسها عدد كبري من
-2
األشخاص (الدرابزينات ،وطاوالت الطعام ،واملعدات الرياضية ،ومقابض األبواب والشبابيك ،واأللعاب ،والوسائل التعليمية ،إلخ.)...
 استخدام محلول هيبوكلوريت الصوديوم برتكيز ( %0.5ما يكافئ  5000جزء من املليون) لتطهري األسطح ،وكحول إثييل برتكيز  %70لتطهري العنارص الصغرية ،وضامنتوفري معدات مالمئة ملوظفي النظافة.
 -3زيادة تدفق الهواء والتهوية عندما تتيح األحوال الجوية (فتح النوافذ ،استخدام مكيفات الهواء يف حال توافرها ،إلخ.).
-3
 -4تعليق الفتات للتشجيع عىل مامرسات النظافة الصحية الجيدة لليدين والجهاز التنفيس.
-4
 -5ضامن التخلص من النفايات يومياً وطرحها عىل نحو آمن.
-5
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رابع اً ،الوالدان  /مقدمو الرعاية وأف راد املجتمع املحيل
الرسائل واألنشطة الرئيسية

الغسل املالئم لليدين

•الخطوة  :1تبليل اليدين مباء جار
•الخطوة  :2فرك الصابون باليدين للتشكل كمية كافية منه تغطي اليدين
املبللتني

إن الفريوس املسبب لكوفيد 19-هو فريوس جديد وما زلنا نتعرف عىل الكيفية التي يؤثر
فيها عىل األطفال .ونحن نعلم أنه من املمكن أن يصاب األشخاص من أي فئة عمرية
بالفريوس ،ولكن لغاية اآلن مل تورد التقارير سوى عن إصابات قليلة بكوفيد 19-بني
األطفال .وبوسع الفريوس أن يكون فتاكاً يف بعض الحاالت ،ولغاية اآلن هذا ينطبق عىل
املسنني الذين يعانون من مشاكل صحية أصالً.

•الخطوة  :4شطف اليدين جيدا ً باملاء الجاري

معرفة أحدث الحقائق

•الخطوة  :5تجفيف اليدين مبنشفة نظيفة وجافة ،أو منديل ورقي يُستخدم
ملرة واحدة أو مجفف هوايئ كهربايئ ،حسب املتوفر

يجب فهم املعلومات األساسية حول مرض فريوس كورونا (كوفيد ،)19-مبا يف ذلك
أعراضه ومضاعفاته وكيفية العدوى به وكيفية منع انتشار العدوى .ويجب البقاء عىل
اطالع حول كوفيد 19-من مصادر موثوقة من قبيل اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية
والتنبيهات التي تصدرها وزارة الصحة الوطنية .ويجب التيقّظ من املعلومات الزائفة /
الخرافات التي قد تنترش بالكالم أو عرب اإلنرتنت.

متييز أعراض كوفيد( 19-السعال ،وال ُحمى ،وضيق التنفس) لدى الطفل

•الخطوة  :3فرك أسطح اليدين — مبا يف ذلك ظهر اليدين ،وبني األصابع،
وتحت األظافر — وملدة ال تقل عن  20ثانية

يجب غسل اليدين بصفة متكررة ،خصوصاً قبل األكل وبعده؛ وبعد التمخّط أو السعال
أو العطس؛ وبعد استخدام الحامم أو املبولة ،وكلام كانت اليدان متسختني عىل نحو
ظاهر .وإذا مل يتوفر املاء والصابون بسهولة ،فيجب استخدام مطهر يدين يحتوى عىل
كحول برتكيز  %60عىل األقل .ويجب غسل اليدين دامئاً باملاء والصابون إذا كانتا
متسختني.

يجب السعي للحصول عىل مشورة طبية من خالل االتصال أوالً مبرفق  /مز ّود صحي
وبعد ذلك أخذ الطفل للفحص ،إذا صدرت نصيحة للقيام بذلك .ويجب تذكّر أن أعراض
مرض كوفيد 19-من قبيل السعال وال ُحمى ميكن أن تشبه أعراض اإلصابة باإلنفلونزا أو
الزكام ،وهام أكرث انتشارا ً بكثري .وإذا أصيب الطفل مبرض ،فيجب إبقاؤه يف البيت وعدم
إرساله إىل املدرسة وإبالغ املدرسة بغياب الطفل واألعراض التي ظهرت عليه .ويجب
طلب توفري واجبات مدرسية ليواصل الطفل تعليمه أثناء وجوده يف البيت .وارشح
لطفلك ما يحدث بلغة بسيطة وطمئنه بأنه آمن.

مساعدة األطفال عىل التعامل مع التوتر

يجب إبقاء األطفال يف املدارس إذا كانوا أصحاء

ويستحن خلق فرص ليتمكن األطفال من اللعب واالسرتخاء ،إذا أمكن .كام يجدر تحديد
روتني وبرنامج منتظمني بقدر اإلمكان ،خصوصاً قبل النوم ،أو املساعدة يف خلق روتني
جديد ضمن البيئة الجديدة .ويجب توفري حقائق حول ما يحدث وبأسلوب مالئم لعمر
الطفل ،وتوضيح ما يجري وتقديم أمثلة واضحة ملا ميكنه القيام به للمساعدة يف حامية
نفسه واآلخرين من اإلصابة .ومشاطرة معلومات حول ما ميكن أن يحدث ،ولكن بطريقة
مطمئنة.

إذا مل تظهر أعراض عىل طفلك من قبيل ال ُحمى والسعال ،فمن األفضل أن يظل يف
املدرسة — إال إذا صدر تنبيه بشأن الصحة العامة أو تحذيرات أخرى ذات صلة تؤثر
عىل مدرسة طفلك.
وبدالً من إبقاء األطفال يف املدارس ،يجب تعليمهم املامرسات الجيدة لنظافة اليدين
والجهاز التنفيس لتطبيقها يف املدرسة وغريها من األماكن ،من قبيل الغسل املتكرر
لليدين (انظر أدناه) ،واحتواء السعال أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو مبنديل
ورقي ثم إلقاء املنديل فورا ً بسلة مهمالت مقفلة ،وأال يلمس الطفل عينيه أو فمه أو
أنفه إذا مل يقم بتنظيف يديه عىل النحو املالئم.
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قد يستجيب الطفل للتوتر بطرق مختلفة ،ومن بني االستجابات الشائعة صعوبة النوم،
والتب ّول الالإرادي ،واملعاناة من املغص أو الصداع ،والشعور بالقلق ،واإلحجام عن
مامرسة األنشطة املعتادة ،والغضب ،والتمسك مبرافقة الوالدين ،والخوف من البقاء يف
مكان ما وحيدا ً .ويجب االستجابة لردود فعل الطفل بأسلوب داعم والتوضيح له بأن
هذه الردود هي طبيعية إزاء وضع غري طبيعي .ويجب االستامع لشواغله وتخصيص
وقت لطأمنته ومواساته ،والتأكيد له بأنه آمن ،وامتداحه بصفة متكررة.

وعىل سبيل املثال ،إذا كان الطفل يشعر باملرض وموجود يف البيت أو يف املستشفى،
ميكنك القول« ،يجب عليك أن تظل يف البيت  /يف املستشفى ألن ذلك أكرث أمناً
ألصدقائك .وأنا أعلم أن األمر صعب (ورمبا هو مخيف أو ممل) أحياناً ،لكن علينا أن
نتقيّد باألنظمة للمحافظة عىل سالمتنا وسالمة اآلخرين .وستعود األمور إىل طبيعتها
املعتادة قريباً».

مارس 2020

قامئة مرجعية للوالدين  /مقدمي الرعاية وأفراد املجتمع املحيل
 -1مراقبة صحة الطفل وإبقائه يف البيت وعدم إرساله إىل املدرسة إذا شعر باملرض
-1
 -2تعليم الطفل املامرسات الجيدة للنظافة الصحية وتطبيقها من قبل الوالدين لتشكيل قدوة للطفل
-2
 غسل اليدين باملاء والصابون بصفة متكررة .وإذا مل يتوفر املاء والصابون بسهولة ،فيجب استخدام مطهر يدين يحتوى عىل كحول برتكيز  %60عىل األقل .ويجب غسلاليدين دامئاً باملاء والصابون إذا كانتا متسختني.
 ضامن توافر مياه الرشب املأمونة ،وأن الحاممات واملغاسل نظيفة ومتوفرة يف البيت التحقق من جمع النفايات وتخزينها والتخلص منها عىل نحو آمن احتواء السعال أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو مبنديل ورقي وتج ّنب ملس الوجه والعينني والفم واألنف -3تشجيع الطفل عىل توجيه أسئلة والتعبري عن مشاعره للوالدين واملعلمني .ويجب التذكّر بأن رد فعل الطفل إزاء التوتر قد يكون مختلفاً؛ فيجب ّ
التحل بالصرب والتف ّهم.
-3
 -4العمل عىل منع الوصم من خالل استخدام الحقائق وتذكري الطالب بوجوب مراعاة مشاعر اآلخرين
-4
 -5التنسيق مع املدرسة للحصول عىل معلومات ،واالستفسار عن كيفية دعم جهود املدرسة للمحافظة عىل السالمة (من خالل لجان األهايل واملعلمني ،إلخ).
-5
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خامس اً ،الطالب واألطفال
يجب أن يفهم األطفال واليافعون معلومات أساسية مالمئة ألعامرهم حول مرض فريوس
كورونا (كوفيد ،)19-مبا يف ذلك أعراضه ومضاعفاته وكيفية العدوى به وكيفية منع
انتشار العدوى .ويجب البقاء عىل اطالع حول كوفيد 19-من مصادر موثوقة من قبيل

اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والتنبيهات التي تصدرها وزارة الصحة الوطنية.
ويجب التيقّظ من املعلومات الزائفة  /الخرافات التي قد تنترش بالكالم أو عرب اإلنرتنت.

قامئة مرجعية للطالب واألطفال
 -1يف مثل هذا الوضع ،من الطبيعي الشعور بالحزن أو القلق أو االرتباك أو الخوف أو الغضب .يجب أن تعرف أنك لست لوحدك وعليك أن تتحدث مع أحد تثق به،
-1
من قبيل أحد الوالدين أو معلامً يك تحصل عىل مساعدة للمحافظة عىل سالمتك وسالمة مدرستك.
 و ّجه أسئلة ،ثقّف نفسك ،واحصل عىل معلومات من مصادر موثوقة.احم نفسك واآلخرين.
-2
ِ -2
 اغسل يديك بصفة منتظمة ،ودامئاً باستخدام املاء والصابون ملدة  20ثانية عىل األقل. تذكّر أال تلمس وجهك. ال تتشاطر األكواب وأدوات الطعام أو األغذية واملرشوبات مع اآلخرين. -3كن قائداً يف املحافظة عىل نفسك ومدرستك ومجتمعك املحيل بصحة جيدة.
-3
 شاطر ما تعلمته حول الوقاية من املرض مع أرستك وأصدقائك ،وخصوصاً مع األطفال الذين يصغرونك سناً. كن مثاالً يف املامرسات الجيدة من قبيل احتواء السعال والعطس بثني الكوع ،وغسيل اليدين ،خصوصاً ألفراد األرسة األصغر سناً. -4ال متارس الوصم ضد أقرانك وال تضايق أحداً إذا أصبح مريضاً؛ وتذكّر أن الفريوس ال يلتزم بحدود جغرافية ،وال يقترص عىل جامعات إثنية أو فئات عمرية أو الوضع
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من حيث اإلعاقة أو الجنس.
أخب والديك ،أو فرد آخر يف األرسة ،أو مقدم الرعاية إذا كنت تشعر باملرض ،واطلب أن تظل يف البيت.
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التثقيف الصحي املالئم للفئة العمرية
فيام ييل اقرتاحات بشأن كيفية االنهامك مع الطالب من فئات عمرية مختلفة حول
الوقاية من فريوس كوفيد 19-وغريه من الفريوسات والسيطرة عىل انتشارها .ويجب
تكييف األنشطة مع السياق استنادا ً إىل االحتياجات املحددة لألطفال (اللغة ،القدرة،
الجنس ،إلخ.).

دون سن املدرسة

•الرتكيز عىل السلوك الصحي الجيد ،من قبيل احتواء السعال والعطس بثني
الكوع ،وغسل اليدين بصفة مستمرة.
•إنشاد أغنية حول غسل اليدين ملامرسة فرتة الغسل املوىص بها وتبلغ 20
ثانية — بوسع األطفال «مامرسة» غسل اليدين مبطهر يدين.
•وضع طريقة لتتبع غسل اليدين وتقديم مكافئة لألطفال الذين يغسلون
أيديهم بصفة متكررة  /يف الوقت الصحيح.

•استخدام دمية أو لعبة لتوضيح األعراض (العطس ،السعال ،ال ُحمى) وما الذي
ينبغي القيام به إذا مرضوا (أي إذا كانوا يشعرون بأمل يف الرأس أو البطن وإذا
شعروا بتعب زائد) وكيفية مواساة شخص مريض (غرس التعاطف وسلوكيات
الرعاية اآلمنة).
•مباعدة املسافة التي تفصل بني األطفال عند جلوسهم ،والطلب منهم مد
أذرعهم أو ’خفق أجنحتهم‘ ،فيجب أن تظل مسافة كافية تفصلهم عن
أقرانهم لتجنب مالمسة بعضهم.
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املدرسة االبتدائية

•التحقق من االستامع إىل شواغل األطفال واإلجابة عن أسئلتهم بأسلوب مالئم
ألعامرهم ،مع عدم اإلفراط يف تقديم املعلومات .وتشجيع األطفال عىل
التعبري عن مشاعرهم ،ومناقشة ردود الفعل املختلفة التي قد ميرون بها
ورشح أن هذه الردود هي ردود طبيعية إزاء وضع غري طبيعي.
•التأكيد عىل أنه بوسع األطفال القيام بالكثري للمحافظة عىل سالمتهم وسالمة
اآلخرين
 تقديم فكرة املباعدة االجتامعية (الوقوف عىل مسافة أبعد من األصدقاء،وتجنب الحشود الكبرية ،وعدم ملس الناس إذا مل تكن هناك حاجة،
إلخ…).
 الرتكيز عىل السلوكيات الصحية الجيدة ،من قبيل احتواء السعال والعطسبثني الكوع وغسل اليدين.
•مساعدة األطفال عىل فهم املفاهيم األساسية للوقاية من املرض والسيطرة
عليه .استخدام التمرينات إلظهار الكيفية التي تنترش فيها الجراثيم ،عىل
سبيل املثال ،وضع ماء ملون يف قنينة رش ومن ثم رش املاء عىل ورقة بيضاء،
ومالحظة املسافة التي يصلها الرذاذ.
•توضيح سبب أهمية غسل اليدين ملدة  20ثانية باملاء والصابون.
 وضع كمية صغرية من القطع الصغرية الرباقة عىل أيدي الطالب والطلبمنهم غسلها باملاء ،ومالحظة كمية القطع الرباقة التي تبقت ،ثم الطلب
منهم غسلها باملاء والصابون ملدة  20ثانية.
•الطلب من الطالب تحليل نصوص لتحديد السلوكيات العالية الخطورة
واقرتاح سلوكيات معدلة.

مارس 2020

 مثالً ،يأيت املعلم إىل املدرسة وهو مصاب بالزكام ،ويعطس املعلم ويغطيفمه بيده مثة يصافح زمالءه .فام اليشء الخطري الذي فعله املعلم؟ وماذا
كان يجدر به أن يفعل؟

املدرسة املتوسطة

•التحقق من االستامع إىل شواغل الطالب واإلجابة عن أسئلتهم.

املدرسة الثانوية

•التحقق من االستامع إىل شواغل الطالب واإلجابة عن أسئلتهم.
•التأكيد عىل أنه بوسع الطالب القيام بالكثري للمحافظة عىل سالمتهم وسالمة
اآلخرين
 -تقديم فكرة املباعدة االجتامعية.

•التأكيد عىل أنه بوسع الطالب القيام بالكثري للمحافظة عىل سالمتهم وسالمة
اآلخرين.

 الرتكيز عىل السلوكيات الصحية الجيدة ،من قبيل احتواء السعال والعطسبثني الكوع وغسل اليدين ،وتشجيع الطالب عىل منع الوصم والتصدي
له.

 الرتكيز عىل السلوكيات الصحية الجيدة ،من قبيل احتواء السعال والعطسبثني الكوع وغسل اليدين.

 مناقشة ردود األفعال املختلفة التي قد ميرون بها ،وتوضيح أن هذه الردودهي ردود طبيعية يف وضع غري طبيعي .وتشجيع الطالب عىل التعبري عن
مشاعرهم.

 -تقديم فكرة املباعدة االجتامعية.

 تذكري الطالب أنه بوسعهم أن يشكلوا منوذجاً ألرسهم يف السلوك الصحيالنموذجي.
•تشجيع الطالب عىل منع الوصم والتصدي له.
 مناقشة ردود األفعال املختلفة التي قد ميرون بها ،وتوضيح أن هذه الردودطبيعية يف وضع غري طبيعي .وتشجيع الطالب عىل التعبري عن مشاعرهم.
•بناء فاعلية الطالب والطلب منهم أن يروجوا الحقائق حول الصحة العامة.
 الطلب من الطالب إعداد إعالنات لخدمة الجمهور من خالل اإلعالناتاملدرسية وامللصقات.
•إدماج التثقيف الصحي باملباحث التعليمية األخرى.
 ميكن ملبحث العلوم أن يغطي دراسة الفريوسات وانتقال العدوى وأهميةاللقاحات.

•إدماج التثقيف الصحي باملباحث التعليمية األخرى.
 ميكن ملبحث العلوم أن يغطي دراسة الفريوسات وانتقال العدوى وأهميةاللقاحات.
 ميكن ملبحث العلوم االجتامعية أن يركز عىل تاريخ األوبئة وتأثرياتهاالثانوية ودراسة الكيفية التي ميكن للسياسات العامة أن تشجع التسامح
والتامسك االجتامعي.
•الطلب من الطالب إعداد إعالنات لخدمة الجمهور عرب وسائل التواصل
االجتامعي ،واإلذاعة ،أو حتى البث التلفزيوين املحيل.
 ميكن لدروس الوعي اإلعالمي أن متكن الطالب من استخدام التفكريالنقدي وتوجيه النقد وأن يستخدموا التواصل الفاعل كمواطنني فاعلني.

 ميكن ملبحث العلوم االجتامعية أن يركز عىل تاريخ األوبئة وتطورالسياسات يف مجال السالمة والصحة العامة.
 ميكن لدروس الوعي اإلعالمي أن متكن الطالب من استخدام التفكريالنقدي وتوجيه النقد وأن يستخدموا التواصل الفاعل كمواطنني فاعلني.
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