
 
 
 
 
 
 

 1 

 
ة جائحة كوفيدال  ي المدارس خالل فتر

 
 19-جراءات الوقائية لجراء االختبارات ف

Preventive Measures for School Exams during COVID-19 Pandemic Period 
 

Introduction مقدمة 

Dear Private Schools Principals (Asian Curricula- 
Kerala Board) 

It has been decided to finish all Board Exams ( 
Kerala) for Grade 10 to Grade 12 during the 
period 26/05/2020 to 30/05/2020 according to 
the dates specified by entities/authorities, and 
abide by the health and safety procedures during 
the period of exams as following: 

 –)المنهاج اآلسيوي   السادة/ مديري المدارس الخاصة
ال بورد(  كير

ال تقرر استكمال امتحانات البورد الهندي )  لقد   ( كير
ي عشر للصفوف الدراسية 

العاشر والحادي عشر والثان 
ة من  م وحتر 26/05/2020خالل الفير

حسب الجداول المعتدة من الجهة   م30/05/2020
ام التام بكافة إجراءات األمن  المختصة مع االلير 

ة االمتحانات التالية :   والسالمة خالل فير

Preventive Measures for School Exams during 
COVID-19 Pandemic Period 

ي المدارس 
 
الجراءات الوقائية لجراء االختبارات ف

ة جائحة كوفيد  19-خالل فتر

The following UAE’s Ministry of Health & Prevention 

and Ministry of Education approved ‘Health and Safety 
Guidelines’ must be followed upon granting school 
approvals to conduct on-site examinations during 
COVID-19 Pandemic Period. 

Safeguarding the health and safety of students and 
school staff shall not be compromised, and it is a legal 

responsibility of all without exception. 

لوزارة  المعتمدةات الصحة والسالمة جب اتباع إرشادي
بية والتعليممع مع وزارة تالصحة ووقاية المج أدناه،  الير

إلجراء االختبارات للمدارس موافقة ال حال منحوتطبيقها 
ة الجائحة   ي الموقع خالل فير

 . 19 -كوفيد ف 
 

ي 
ال يمكن  المدارس حماية صحة وسالمة الطلبة وموظف 

مسؤولية قانونية للجميع بال المساومة عليها، وتعتير 
 استثناء. 

School Preparations ات المدرسة  تحضتر

1. School must apply to MOE for approval at least one 
week before the exams period, with details such as 
locations and number of students and staff in each 
location, and an approved risk management plan. 

2. All school transportation should be suspended 
during the period of exams. Students must be 
dropped off and picked up in private vehicles. 

3. Schools should maintain efficient indoor ventilation 
and clean and disinfected environment. Also 
provide an open shaded area to avoid crowding of 

بية .1  يجب أن تتقدم المدرسة بطلب إىل وزارة الير
ة أسبوع عىل للموافقة عليه قبل  والتعليم األقل من فير
ت، مع تفاصيل مثل المواقع وعدد الطلبة االمتحانا

 .والموظفير  وخطة إدارة المخاطر معتمدة

ة تعليق يجب  .2 جميع المواصالت المدرسية خالل فير
عن  الطالبتوصيل واستالم يتم عىل أن  االمتحانات

 .المركبات الخاصة طريق

يجب عىل المدرسة المحافظة عىل تهوية المناطق  .3
الداخلية وبيئة نظيفة ومعقمة، مع توفير ساحة 
 مفتوحة ومغطاة لتجنب تكدس الطلبة، وتوفير 
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candidates, and signboards indicating 
precautionary measures. 

4. Full time medical staff (Doctor and/or licensed 
school Nurse/s) must be present at all times and 
monitor every person on premises. 

5. School clinics to follow the Ministry of Health and 
Prevention (MOH) protocol of management and 
reporting COVID-19 confirmed or suspected cases 
and notify MOH. 

6. Contactless temperature detection devices should 
be used at school entrance for all students, staff and 
visitors.  

7. All exam halls/ rooms and furniture must be 
sanitized before students’ arrival, and after their 
departure. Approved sanitization procedures and 
regulations must be followed.  

8. Separate entry and exit points for students to the 
school and the exam halls must be provided, at least 
2 meters apart. Stickers/ paint should be placed on 
the floors to confirm safe distances. 

9. Require all students and other enrolled in school 
during the exams to wear protective masks and 
gloves while providing backup face masks and 
gloves when needed, while providing hand 
sanitizers at school entrances and in each test 
rooms. 

10.  Enough toilets must be provided and sanitized 
after every use by designated cleaning staff. Gloves 
should be changed after exiting toilets. 

11. Schools should put up suitable notices/posters to 
remind candidates to observe personal hygiene e.g. 
wearing a surgical mask, washing hands with liquid 
handwash regularly, maintaining social distancing, 
etc.  

12. School must have clear procedures for handling 
pollution such as blood, secretions or vomit, and an 
approved waste management system. 

13. School should provide a designated room for any 
suspected cases. 

ي  لوحات إرشادية توضح اإلجراءات
ازية التر االحير

 يجب إتباعها. 

ي بدوام كامل )طبيب و/أو ممرض  .4 توفير طاقم طتر
ة للتواجد مدرسي مرخص(   االمتحاناتطوال فير

ي الموقع
 .لفحص جميع األشخاص المتواجدين ف 

تباع بروتوكول وزارة إالعيادات المدرسية  يجب عىل .5
ووقاية المجتمع الخاص لإلدارة والتبليغ عن  الصحة

خطار إو ، المؤكدة أو المشتبه بها  19-حاالت كوفيد
. وزارة 

ً
 الصحة فورا

يجب استخدام أجهزة كشف درجة الحرارة غير  .6
التالمسية عند مدخل المدرسة لجميع الطالب 

 .والموظفير  والزائرين
قبل  االمتحاناتيجب تطهير جميع غرف وأثاث  .7

لوائح باع وإت وبعد مغادرتهم بوصول الطال 
 . المعتمدة التعقيمإجراءات و 

يجب توفير نقاط دخول وخروج منفصلة للطالب إىل  .8
أن تكون المسافة عىل  المدرسة وقاعات االمتحانات

ين بير  كل طالب وآخر ال تقل عن مع وضع  ،مير
 عالمات أرضية لضمان التباعد. 

ددين عىل المدرسة .9 بارتداء  إلزام جميع الطلبة والمير
احتياطية توفير أقنعة األقنعة الواقية والقفازات، مع 

ي مداخل 
ي حال الحاجة لها وتوفير مطهرات يد ف 

ف 
ي كل قاعة اختبار. 

 المدرسة وف 

يجب توفير عدد كاف من دورات المياه، وتعقيمها  .10
ي التنظيف، 

بعد كل زيارة بواسطة عامل متخصص ف 
 مع تغيير القفازات بعد الخروج منها. 

ب عىل المدرسة وضع لوحات إرشادية لتذكير يج .11
ورة المحافظة عىل النظافة الشخصية  الطلبة بض 

رتداء الكمامات وتنظيف اليدين بشكل منتظم، إمثل 
 والمحافظة عىل المسافات. 

يجب عىل المدرسة تطوير إجراءات واضحة للتعامل  .12
جيع، مع  مع التلوث مثل الدم واإلفرازات وحاالت الير

 نفايات معتمد. نظام إدارة 

يجب توفير غرفة مخصصة ومنفصلة ألية حاالت  .13
 مشتبهة. 

يجب توفير أقالم وقرطاسية للطلبة عند الحاجة  .14
المفاجئة وذلك لتفادي تبادل المواد بير  الطلبة خالل 

 االختبارات. 
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14. School should provide pens and stationery to meet 
students’ sudden needs and avoid exchange 
amongst them. 

15. Examination halls/rooms and facilities (Tables, 
Chairs, electronic devices) should be cleaned and 
disinfected daily before and after each examination 
session. 

16. Clear instructions should be sent to parents at least 
one week before the examination dates. Alerting 
them to send students own meals and drinks. 

17. Downloading of ALHOSN UAE Application on all 
mobiles of students, parents and school staff is 
mandatory, and abiding with the authorities 
instructions for its use. 

18. Upon arrival of students to school with their 
parents, cars movement and parking should be 
managed to avoid crowding. And parents are not 
allowed to gather in front of the schools gate. 

19. Elevators should not be used by students and 
school staff except for people of determination. 

 

20. Student numbers should not exceed 30% of normal 
capacity in school and of each exam halls/ rooms. 

يجب تنظيف وتعقيم قاعات وغرف االختبارات  .15
ونية(  ومرافقها ) الطاوالت والكراسي واألجهزة االلكير

  قبل وبعد كل حصة اختبار  . 
ً
 يوميا

يجب إرسال التعليمات الواضحة ألولياء أمور الطلبة  .16
قبل موعد االختبارات بأسبوع عىل األقل، مع تنبيههم 

وباتهم معهم  .عىل إرسال وجبات الطلبة ومشر

ي المدرسة  .17
إلزام جميع الطلبة وأولياء األمور وموظف 
يل تطبيق )الحصن( عىل أجهزة هواتف هم النقالة، بتي  

والتقيد بتعليمات الجهات المختصة الخاصة 
 باستخدامه. 

ي  .18
عند وصول الطلبة مع أولياء أمورهم إىل المدرسة ف 

سياراتهم الخاصة، يجب تنظيم حركة السير باتجاه 
احم.  واحد وتنظيم مواقف السيارات لتجنب  الير 

 وعدم السماح بتجمع أولياء األمور أمام بوابة المدرسة

استخدام المصاعد الكهربائية من قبل الطلبة أو عدم  .19
ي المدرسة، ويستثت  أصحاب الهمم من 

العاملير  ف 
 ذلك. 

من الطاقة  30%عدد الطلبة يجب أن ال يتجاوز  .20
ي قاعات/ فصول االختبارات

 االستيعابية للمدرسة وف 

Examination Procedures: تإجراءات االختبارا 

1. All students, visitors and staff must complete a 
‘Health Declaration Form’ on each examination day, 
preferably to be sent electronically to school, 
stating their history of exposure to any COVID-19 
cases, as well as travel history within the last 14 
days prior to the examination date.  

2. Any false, incomplete or misleading declaration 
may cause penalty or even be disqualified from the 
Examination and face legal consequences.  

3. Before entering the school, candidates must put on 
their own surgical mask properly (with the nose, 
mouth and chin fully covered) and rub their hands 
by using alcohol sanitizer-gel of their own or placed 
in front of the entrance.  

4. Body temperature screening at the entrance of 
school and the examination halls. Anyone who has 

 ءيجب عىل جميع الطالب والزوار والموظفير  مل .1
" لكل يوم اختبار، ويفضل  ستمارة"ا اإلفصاح الصحي

 فيها تاري    خ 
ً
 إىل المدرسة، موضحا

ً
ونيا إرسالها الكير

باإلضافة إىل  19-التعرض ألية مرض  لكوفيد
يوًما الماضية قبل  14السفر خالل ال  اإلفصاح عن 

 .الفحصتاري    خ 

غير مكتملة أو مضللة معلومات أية استمارات تحتوي  .2
وقد  ،ختباراتقد تؤدي إىل غرامات أو حرمان من اال 

 تواجه نتائج قانونية. 

قبل دخول المدرسة، يجب عىل الطلبة إرتداء  .3
كماماتهم بشكل صحيح )تغطية كاملة لألنف والفم 
والذقن(، وكذلك تنظيف األيدي بمعقمات كحولية 

 الطالب معه أو متواجدة عند المدخل. يجلبها 
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fever or acute respiratory tract infection symptoms 
(such as coughing, shortness of breath, etc.), or is in 
mandatory quarantine, shall not enter the school 
and must consult a doctor. 

5. if there are any suspected cases of COVID-19 
infection among candidates or staff, the MOH shall 
be informed immediately to conduct investigation 
and arrange their close contacts to undergo 
mandatory quarantine, and other contacts will 
undergo medical surveillance. 

6. Entry and movement management at all times to 
avoid crowd. There must be no physical contact 
between students, from the time students arrive to 
school premises until they depart. 

7. Upon arrival and exit from school and exam halls, 
students must stand 2 meters apart in one line, and 
enter/exit one-by-one not in groups. 

8. Seating arrangement should ensure distance of at 
least 1.5 - 2 meters. 

9. Exchange of food, drinks, pens or any other 
materials amongst students is strictly prohibited. 
Each student must bring his own. 

10. Practical examinations can be practiced individually 
with at least 2 meters distance between students 
and others. Group physical activities should be 
cancelled. 

11. The use of rest rooms must be limited to one 
student at a time, and students loitering in school is 
strictly prohibited. Students should space out while 
queuing up outside toilets to prevent overcrowding 
and infection. 

12. After students have completed their exams, they 
must be leave school premises immediately, 
ensuring safety and social distancing rules. 

ي مدخل المدرسة وقاعة  .4
يتم فحص حرارة الجسم ف 

االختبار، وأي شخص لديه أعراض حىم أو التهاب 
ي القصبة الهوائية )مثل الكحة أو صعوبة 

حاد ف 
ي العزل االجباري، لن يسمح له 

التنفس(، أو كان ف 
 بدخول المدرسة ويجب عليه استشارة طبيب. 

ي حال اكت .5
-شاف أي حاالت مشتبهة لعدوى كوفيدف 

ضمن الطلبة أو الموظفير  يجب إعالم وزارة  19
ة لتقوم بتحقيقاتها  الصحة ووقاية المجتمع مباشر
ي اإللزامي ومراقبة   إىل الحظر الطتر

وعزل المخالطير 
 .
ً
 اآلخرين طبيا

الدخول والحركة لتجنب  تنظيم ومراقبةيجب  .6
احمال بة من بدء ومنع أي اتصال جسدي بير  الطل ير 

 دخولهم وحتر انضافهم من المدرسة. 

من المدرسة وقاعات  محال وصول الطلبة وخروجه .7
ين من  االختبار، يجب عليهم الوقوف عىل بعد مير
ي صف واحد، والدخول والخروج واحد تلو 

بعضهم ف 
 ر وليس عىل مجموعات. خاآل 

إىل  1.5ضمان ترك مسافات الجلوس بير  الطلبة من   .8
 مير عىل األقل.  2

ا .9
ً
وبات أو األقالم  يمنع منًعا بات مشاركة األكل أو المشر

أو أية مواد أخرى بير  الطلبة ويجب عىل كل طالب 
 إحضار أغراضه الخاصة. 

االختبارات العملية يمكن إجراؤها بشكل منفرد  .10
ين بير  كل طالب، وتمنع جميع االختبارات  بمسافة مير

 الجماعية للطلبة. 

ت المياه يجب تحديده بطالب واحد استخدام دورا .11
، ويجب عىل 

ً
 باتا

ً
ي كل مرة، ومنع تجّمع الطلبة منعا

ف 
الطلبة ترك مسافات كافية عند االصطفاف خارج 

 دورات المياه لتجنب التكدس والعدوى. 

ة بعد االنتهاء  .12 يجب عىل الطلبة مغادرة المدرسة مباشر
من تأدية االختبارات مع التأكد من تطبيق قواعد 

. األ   من والسالمة والتباعد االجتماعي

Updates  التحديثات 

Official guidance on procedures and regulations 
related to Covid-19 is updated regularly. All school 
principals are requested to continually monitor their 
emails and stay up-to-date on changes and new 

إلرشادات الرسمية بشأن اإلجراءات ل اتتحديث هناك
سل لكم دوريً واللوائح  من جميع مديري جر ير ا فسير

ي الخاصة بهم 
ون  يد اإللكير المدارس مراقبة رسائل الير
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instructions. Some updates will require immediate 
action to be taken. 

ات  والتعليمات باستمرار والبقاء عىل اطالع عىل التغيير
 خاذ ات تتطلب بعض التحديثاتحيث إن  الجديدة

 . إجراءات فورية

If schools are found to be in violation of any of the 
health and safety regulations outlined above, exams 
will be cancelled immediately and for the remaining 
exams period. School management will be held fully 
responsible and face all consequences. 

م بل تبير  أن المدارس إذا  وائح الصحة والسالمة لم تلير 
الموضحة أعاله، فسيتم إلغاء االختبارات عىل الفور 

ستتحمل إدارة و المتبقية. ستلغ  جميع االختبارات و 
 .المدرسة المسؤولية الكاملة وستواجه جميع العواقب

Contact information:  :بيانات التواصل 

RPC@KHDA.gov.ae RPC@KHDA.gov.ae 

 


