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إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
أ .إجراءات الدخول
والزيارة

الوصف الموجز
 .1يجب أن يتم عند مدخل مركز التعليم المبكر إجراء الفحص الحراري لكل من يدخله .ويجب وضع أنظمة
أي من الموجودين في المركز.
للتعامل مع حاالت ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض كوفيد  19على ٍّ
 .2يجب أن تتولى ممرضة مسؤولية فحص جميع الكوادر واألطفال عبر قياس حرارتهم والتأكد من أنهم على ما
ُيرام لدى وصولهم إلى المركز  ،أو في حال ظهرت عليهم أية أعراض.
ستحسن خروج الكوادر من المركز خالل اليوم ،أما عند خروجهم في حاالت طارئة ،فلن ُيسمح لهم
الم
 .3من غير ُ
َ

بدخول مباني المركز قبل قيامهم بالتعقيم الكامل وتغيير قفازاتهم وكماماتهم وثيابهم لدى عودتهم.

 .4س ُيسمح لفرد واحد فقط من أقارب الدرجة األولى بالدخول إلى المركز لتوصيل طفله أو استالمه من مبنى
المركز.
ُ .5يستحسن أال يقوم األشخاص من فئة كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة بتولي مهمة توصيل األطفال
واستالمهم.

 .6يجب على المركز تنظيم أوقات الدخول والخروج على دفعات .ويجب تخصيص منطقة واحدة لقيام أفراد
العائلة باستالم أبنائهم ،مع التزامهم بالتباعد الجسدي مسافة مترين ،وعدم وجود أي تفاعل فيما بينهم
ضمن هذه المنطقة .وبحيث ال ُيسمح بدخول أي من أفراد العائلة لبقية مرافق المركز ،كما ينبغي أال تتجاوز
المدة المتاحة للعائالت في منطقة التوصيل واالستالم أ كثر من  10دقائق.
 .7ينبغي التشجيع على عقد االجتماعات عبر اإلنترنت ،ما لم تكن هناك حاجة ملحة لالجتماع شخصيا ً في مكان
واحد ،وينبغي حينها أن يتم الترتيب له بتحديد موعد عبر البريد اإللكتروني ،كما ينبغي الموافقة عليه قبل
انعقاده.
 .8بالنسبة للزيارات التي تجري لمباني المركز ،مثل الزيارات بغرض التسجيل أو تنفيذ أعمال الصيانة أو تسليم
السلع والطرود ،فينبغي أن تتم بعد ساعات الدوام الرسمي للمركز ،مع ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية
المعتمدة.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
أ .إجراءات الدخول
والزيارة

الوصف الموجز
 .9ينبغي على أولياء األمور فحص حرارة أبنائهم والتأكد من أنهم ال يعانون من أية أعراض قبل الخروج من
المنزل والتوجه إلى المركز .كما بجب إلزام األطفال والمعلمين والكوادر الذين تظهر عليهم األعراض باتباع
سياسة "البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض" .ويجب حينها استشارة الطبيب وإبالغ المركز أن الطفل ليس
على ما ُيرام.
 .10يجب أن يتم عند مدخل المركز إجراء فحص حراري (دون مالمسة) للموظفين والزائرين والمتعاقدين وفقا ً
إلرشادات الصحة والسالمة الصادرة عن بلدية دبيُ ( .يمنع من دخول المركز كل زائر تكون درجة حرارته 37.5
درجة مئوية أو أ كثر).
 .11يجب إخطار الهيئات الرسمية المعنية فورا ً في حالة ظهور أحد أعراض كوفيد  19مثل الحمى ( 37.5درجة
مئوية وما فوق) ،أو السعال ،أو آالم العضالت ،أو ضيق النفس ،أو التهاب الحلق ،أو سيالن األنف ،أو اإلسهال
أي من األشخاص الموجودين في
والغثيان ،أو الصداع ،أو فقدان حاسة الشم أو الذوق بين الموظفين أو ٍّ
المركز.
 .12ال ُيسمح ألي من لموظفين أو األطفال بدخول المركز إذا جاءت نتيجته إيجابية في فحص كوفيد  19تم إجراؤه
لدى جهة معتمدة من هيئة الصحة بدبي ،وال يمكنه استئناف الدوام إال بعد تقديم شهادة طبية من جهة
معتمدة من هيئة الصحة ،تفيد بسالمته وانتهاء فترة عزله مدة  14يوماً ،مع عدم ظهور أية أعراض عليه
وحصوله على نتيجة سلبية في فحص .PCR

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
ب .الفحص وخطة
الطوارئ

الوصف الموجز
إجراءات للتعامل مع الحاالت المؤكدة أو المشتبه بإصابتها
 .13ينبغي على إدارة المركز تخصيص غرفة عزل ووضع
ٍ
بكوفيد  ،19تتماشى مع إرشادات هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي .ويجب أن تشتمل هذه اإلجراءات على تعقيم
الغرفة بعد كل استخدام.
 .14كما ينبغي أن تكون غرفة العزل مناسبة لألطفال وفئتهم العمرية .ويمكن زيارة موقع بلدية دبي لمعرفة
الشركات المعتمدة بهذا الخصوص من خالل الرابط https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-
 list/أو االتصال بمركز االتصال ببلدية دبي على الرقم .058 5758871

 .15ينبغي على المركز قبل إعادة فتحه جمع نماذج إقرار بالسفر والصحة ،التي تم ملؤها من جميع الكوادر وأولياء
أمور األطفال.
 .16يجب أن يحتفظ المركز بسجالت كافية لكوادره وزائريه وأعضائه بما في ذلك أسماؤهم ،وأرقام هواتفهم وتواريخ
زياراتهم ،وذلك لتوفير المعلومات الالزمة في حال أصبح تت ُّبع حاالت المخالطة عن ُقرب مع هؤالء أمرا ً ضروريا ً.
 .17يجب أن يحتفظ المركز أيضا ً بسجالت عمل للكوادر تتضمن معلومات دقيقةُ ،يستفاد منها في تتبع حاالت
المخالطة.
سمح ألي من الكوادر
 .18يجب على كافة الكوادر في مرا كز التعليم المبكر إجراء فحص  PCRقبل إعادة الفتح .وال ُي َ
دخول مباني المركز قبل حصوله على نتيجة سلبية في هذا الفحص.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
ج .ترتيبات المكان ولوازم
الحماية الشخصية،
والنظافة والتعقيم

الوصف الموجز
 .19ينبغي إجراء تعقيم وتنظيف فعال لجميع المناطق واألسطح في مباني المركز خالل اليوم ،وفي نهاية كل يوم
دراسي ،وبما يتماشى مع اإلرشادات المعتمدة من بلدية دبي للحضانات ومرا كز التعليم المبكر ( .ويمكن
للحضانات والمرا كز زيارة موقع بلدية دبي لمعرفة الشركات المعتمدة بهذا الخصوص من خالل الرابط
 ،https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/أو االتصال بغرفة التحكم ببلدية دبي على الرقم
.058 5758871
 .20ينبغي على المركز اتباع كافة التوجيهات المتعلقة بالتنظيف والتعقيم )(DM-PH&SD-GU94-CDCN2
(لروتين التعقيم اليومي والتعقيم النهائي بعد الدوام) .وال ُيسمح باستخدام المنتجات التي عليها عالمات
"تحذير" أو " ُتسبب التآ كل" ،والتي قد تؤثر على صحة األطفال واألفراد الذين يعانون من أمراض تنفسية أو
أمراض أخرى .كما ينبغي االمتناع عن خلط المنظفات والمعقمات مع بعضها بعضا ً تحت أي ظرف من
الظروف.
 .21ينبغي إلزام جميع من يدخل إلى مباني المركز من موظفين /زوار ارتداء الكمامات في جميع األوقات أثناء
تواجدهم في المركز .ولن ُيسمح لمن ال يلتزم بهذه اإلجراءات بالدخول إلى مبنى المركز.

 .22ينبغي تشجيع الكوادر الذين يتعاملون بشكل مباشر مع األطفال على ارتداء أقنعة الوجه الشفافة/
البالستيكية (إن ُوجدت) ،لتمكينهم من قراءة حركة الشفاه وتعابير الوجه .وال يمكن ارتداء أقنعة الوجه
البالستيكية عوضا ً عن الكمامات إال عند التأكد من الحفاظ على التباعد االجتماعي مسافة مترين.
 .23ينبغي تشجيع الكوادر على اإلكثار من غسل أيديهم وتعقيمها.
 .24ال يجب على األطفال الملتحقين بالمركز ارتداء الكمامات أو أي نوع من األقنعة تغطي الوجه.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
ج .ترتيبات المكان ولوازم
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والنظافة والتعقيم

الوصف الموجز

 .25ينبغي التأكد من توزيع معقمات اليدين في أماكن يسهل على جميع الكوادر الوصول إليها ،بعيدا ً عن متناول
األطفال
 .26ينبغي على جميع من يدخل إلى مباني المركز غسل أيديهم /تعقيمها على الفور.
 .27ينبغي التشجيع على اتباع روتين صارم لغسل األيدي ،ومنح األطفال استراحات كافية لغسل أيديهم .و
االمتناع عن استخدام المعقمات مع األطفال الذين يلعقون أيديهم أو أصابعهم .كما ينبغي مساعدة األطفال
على غسل أيديهم ،وبخاصة الصغار جدا ً الذين ال يمكنهم غسل أيديهم بمفردهم.

 .28ينبغي على الكوادر تعقيم أيديهم قبل وبعد مالمسة كل طفل.
 .29ينبغي أن يتم تنظيف ّ
ورش حقائب األطفال والكوادر وأحذيتهم بالمعقمات فور وصولهم إلى المدرسة.
رف لألحذية بجانب المدخل ،لئال يتم إدخالها إلى
 .30في المرافق التي ينبغي فيها خلع األحذية ،يجب تخصيص ٍ
غرفة الصف.
 .31بالنسبة إلجراءات استخدام المناطق المخصصة لتغيير حفاضات األطفال واستخدام دورات المياه للصغار،
ينبغي أن يتم فيها االلتزام بإرشادات محددة للنظافة والتعقيم ،تتماشى مع التوجيهات المعتمدة من بلدية
دبي للحضانات ومرا كز التعليم المبكر.
 .32ينبغي وضع توجيهات واضحة لموظفي الحراسة والمسؤولين عن تنظيف مرافق المركز ،لضمان التزامهم
بالتدابير الوقائية الصحيحة مثل ارتداء القفازات أثناء التنظيف.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
ج .ترتيبات المكان ،ولوازم
الحماية الشخصية،
والنظافة والتعقيم

الوصف الموجز
 .33ينبغي على مقدمي خدمات الرعاية لألطفال الحرص على غسل أيديهم بعناية بالماء والصابون لمدة  20ثانية
المعدَّة في المنزل أو في المركز.
قبل إعطاء األطفال زجاجات الرضاعة ُ
 .34يجب تنظيف المناطق /األسطح التي تكثر مالمستها ومن ثم تعقيمها ،لضمان تحقيق الفعالية القصوى
لعملية التعقيم.

 .35ينبغي تعقيم الهواتف والحواسيب واألجهزة اإللكترونية األخرى التي تتم مالمستها باستمرار ،باستخدام
مناديل تعقيم معتمدة من بلدية دبي.
 .36ينبغي وضع ملصقات توعوية /إرشادية مناسبة لألطفال وأعمارهم تصف خطوات غسل األيدي
بجانب المغاسل.

 .37ينبغي اإلشراف على األطفال أصحاب الهمم لضمان حصولهم على الدعم الالزم عند حاجتهم لذلك.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
د .إجراءات التباعد
الجسدي

الوصف الموجز
 .38ينبغي الحفاظ على مسافة مترين في المناطق المشتركة ومكاتب الخدمة وبقية مرافق المركز التي تختلط فيها
مجموعات مختلفة من الكوادر والزائرين.
 .39ينبغي أن يتيح تصميم غرفة الصف مجاال ً للمحافظة على التباعد الجسدي بمقدار  1.5متر( ،بمساحة تقريبية
تبلغ  2.25متر مربع للطفل الواحد في كل صف).
 .40التشجيع على األنشطة في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك ،على ّ
أال يجتمع في المكان الواحد أ كثر من مجموعة
واحدة من األطفال في الوقت نفسه .كما يجب المحافظة على التباعد الجسدي مسافة  1.5متر خالل وقت اللعب
في الساحات.
 .41ينبغي توزيع أوقات دخول وخروج الكوادر وأوقات االستراحات على فترات ،للحد من عدد األشخاص في غرفة
كوادر الرعاية .وعلى أفراد الكادر أن يحافظوا على مسافة مترين فيما بينهم في أوقات االستراحة.
 .42يمكن فتح قاعات تناول الطعام ،وذلك لتناول الطعام والشراب فقط ،مع الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة
مترين.
 .43يجب في محطات تقديم القهوة الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين ،وتجنب الوقوف في طوابير .وال
يسمح بوجود برادات المياه.
 .44إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها بما في ذلك المهرجانات ،واحتفاالت األعياد ،وفقرات العروض الخاصة.

 .45النظر في تغيير أو إيقاف األنشطة الجماعية اليومية التي من شأنها زيادة احتمال انتقال العدوى.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
هـ .األلعاب واألدوات
والمواد

الوصف الموجز
 .46ينبغي تجنب استخدام األلعاب الطرية أو تلك التي تحوي أجزاء معقدة يصعب تنظيفها.
والمقصات ،واألقالم ،وأقالم
 .47يجب تعقيم جميع األدوات والمعدات في غرف الصفوف ،مثل األلعاب ،والكتب،
ّ
التلوين ،والمواد الفنية والح َرفية ومصادر اللعب الفوضوي ،عالو ًة على المواد المستخدمة في تمثيل
الشخصيات وغيرها ،وذلك بعد كل استخدام إن أمكن.

 .48يجب تعقيم األلعاب بعد كل استخدام ،وإزالتها فورا ً من منطقة اللعب إذا سعل أو عطس عليها األطفال أو
وضعوها في أفواههم.
 .49ينبغي تخصيص حاوية َ
توضع فيها األلعاب التي يضعها األطفال في أفواههم .وعندما ينتهي الطفل من
اللعب ،توضع اللعبة في حاوية ال يمكن لألطفال اآلخرين الوصول إليها ،كما ينبغي على المسؤول عن ذلك
غسل يديه جيدا ً .ويجب تنظيف هذه األلعاب وتعقيمها جيدا ً قبل إعادتها إلى المنطقة التي يتواجد فيها
األطفال.
ُ .50يوصى بإحضار األطفال مواد قرطاسية خاصة بهم ،إن أمكن ذلك.
 .51ينبغي إغالق بعض أنواع مناطق اللعب (مثل مناطق ارتداء مالبس الشخصيات ،ومناطق اللعب الداخلية
بالمواد الطرية) ،إال في حال تم تعقيمها بشكل كامل بعد كل استخدام.
 .52ينبغي تجنب استخدام األدوات التي ُتوضع في الفم (مثل األدوات الموسيقية ،والصفارات ،وأنابيب النفخ،
وغيرها) ،وتشجيع األهل على تزويد أبنائهم بأدواتهم الخاصة.
 .53ال ُيسمح بمشاركة األلعاب مع مجموعات أخرى من األطفال ّ
إال بعد غسلها وتعقيمها قبل تقديمها لمجموعة
أخرى.
سمح ألكثر من أربعة أطفال في كل مرة من استخدام لعبة/
 .54الحد من
تجمع األطفال على األلعاب ،بحيث ال ُي َ
ُّ
أداة معينة.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء

الوصف الموجز

و .نسب الموظفين

 .55يجب أن يتوفر في جميع األوقات موظف واحد على األقل يحمل شهادة سارية في اإلسعافات األولية لألطفال

واألطفال

واإلنعاش القلبي الرئوي.
 .56يجب أن تتم رعاية األطفال في مجموعات منفصلة و"ثابتة" ،وأال يتجاوز العدد في المجموعة الواحدة 10
أطفال .ونقصد بمجموعة "ثابتة" أن يبقى نفس األطفال في المجموعة نفسها يوميا ً ضمن غرفة صف ال يمكن
للمجموعات األخرى دخولها.
 .57يجب الحفاظ على مسافة أمان قدرها  1.5متر بين جميع األشخاص بمن فيهم األطفال.
 .58يجب أن يتضمن الصف مجموعة األطفال نفسها كل يوم ،كما يجب أن يتولى رعاية كل مجموعة نفس

مقدمي الرعاية كل يوم .وال ُيسمح ألح ٍد من خارج المجموعة بدخول الصف.
 .59ينبغي االلتزام بتطبيق النسب التالية:

 6أسابيع  23 -شهر

نسبة العامالت إلى
األطفال
4:1

الحد األقصى لعدد
األطفال في كل مجموعة
8

 2كح ٍد أدنى

 24شهر إلى  6سنوات

5:1

10

 2كح ٍد أدنى

الفئة العمرية

عدد الكوادر

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء

الوصف الموجز

ز .التعاميم وخطة

كاف من قنوات التواصل والتدريب التي يسهل الوصول إليها ،وذلك إلبقاء
 .60يرجى التأكد من استخدم عدد ٍ
جميع الكوادر ،وأولياء األمور واألطفال على اطالع على آخر المستجدات بالترتيبات الجديدة والممارسات
المتبعة وأساليب التعقيم المعتمدة.

الجاهزية

 .61يرجى وضع خطة جاهزية تعتمد إجراءات وقائية مناسبة ،تضمن استمرارية العمليات في المركز وتحافظ على
سالمة جميع من فيه.
 .62وضع سياسات داخلية تتناول جوانب مختلفة كمكافحة العدوى ،واالستعداد للحاالت الطارئة ،وبقاء من
يشعرون بالمرض في المنزل.

ح .أولوية االلتحاق/
التسجيل

 .63ينبغي تحديد وتعيين موظف خاص للصحة والسالمة ،ليتولى معالجة حاالت الطوارئ ،ومتابعتها ومراقبة
تطبيق إجراءات الصحة والسالمة ،وعقد كافة التدريبات الالزمة لألطفال والكوادر المدرسية .ويتولى هذا
الشخص أيضا ً مسؤولية الغرفة المخصصة للعزل ضمن مباني المركز.
 .64إذا كان عدد المتقدمين بطلبات االلتحاق يفوق الطاقة االستيعابية للمركز أو في حال كانت األماكن محدودة،
فستعطى أولوية التسجيل لألمهات/أو الوالدَين الذين يعملون في مقرات عملهم ،وال تتوفر لديهم البدائل أو
وجود فرد من العائلة يقوم على رعاية أبنائهم خالل فترة الدوام.

ط .المأكوالت

سمح بخدمات تقديم الطعام في هذه الفترة ،وعلى أولياء األمور تزويد أبنائهم بالطعام والشراب مع أواني
 .65ال ُي َ
بالستيكية آمنة.

والمشروبات

 .66عند الحاجة ،يمكن للمركز تقديم عبوات مياه معبأة ومعقمة.

 .67التأكد من أن كل طفل يتناول الطعام من عبوته الخاصة ،مع الحرص على عدم مشاركة األطفال طعامهم مع
زمالئهم.
 .68ينبغي أن يتم توزيع استراحات تناول الطعام على فترات مختلفة.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء
ي .المواصالت

الوصف الموجز
 .69يجب على الحضانات ومرا كز التعليم المبكر استخدام حافالتها بنصف طاقتها االستيعابية ،مع ضرورة وضع عالمات
على الكراسي إلرشاد األطفال إلى المقاعد التي ُيسمح باستخدامها.
 .70ينبغي فحص حرارة جميع من يصعد إلى الحافلة .وأي را كب تكون درجة حرارته  37.5درجة مئوية فما فوق ،فلن
ُيسمح له بالصعود إلى الحافلة.
ُ .71يمنع تواجد المعاونين على رأس عملهم في الحافالت إن كانوا ممن تتجاوز أعمارهم  60سنة ،أو ممن يعانون من
أمراض مزمنة أو من ضعف المناعة.
 .72ينبغي على كافة ركاب الحافلة ارتداء الكمامات ،باستثناء األطفال الذين تقل أعمارهم عن  6سنوات.

 .73ينبغي الحفاظ على تعقيم الحافلة عبر اتباع إجراءات التعقيم ،كما ينبغي الحفاظ على شروط التباعد الجسدي .وعلى
سبيل المثال ،ينبغي تعقيم أحزمة األمان ومساند اليدين ،والمقابض والقضبان وما إلى ذلك ،بعد كل استخدام ،وبما
يتماشى مع اإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن هيئة الطرق والمواصالت بدبي بخصوص المواصالت العامة.
 .74يجب االحتفاظ بسجل يومي ،يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة خالل برنامج /رحالت النقل اليومي .كما ينبغي
تسجيل الغياب.

 .75بالنسبة للحافالت التي تستخدم بطاقات التمرير لتسجيل الدخول ،ينبغي المحافظة على تعقيم البطاقات وأجهزة
التمرير .ويجب أن يتولى المعاون في الحافلة اإلشراف على هذه العملية.
 .76ينبغي إضافة الفتات كافية داخل الحافلة لتوجيه األطفال نحو اتباع ممارسات النظافة والتعقيم (مثل نظافة الجهاز
التنفسي والتخلص من المهمالت ،وغيرها).
 .77ينبغي اتباع ممارسات مناسبة للتعقيم والتخلص من المهمالت ،وال سيما أن األطفال يمكن أن يستعملوا سالت
المهمالت وفتحات الجيب الخلفية للمقاعد.
 .78التأكد من توفر التهوية المناسبة في الحافلة طيلة الوقت ،مع الحرص على تجنُّب إعادة تدوير الهواء ،والتشجيع على
فتح النوافذ متى أمكن ذلك.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء

الوصف الموجز

ي .المواصالت

 .79في حال بدأت تظهر أعراض فيروس كوفيد  19على أحد األطفال أثناء ركوبه الحافلة المدرسية ،فينبغي اعتباره
كحالة مشتبه بها ،ويكون اإلجراء الفوري حينها بالتأكد من جلوس الطفل على بعد مترين من باقي األطفال.
وعلى معاون الحافلة أن يقوم مباشر ًة بإبالغ مسؤول الصحة والسالمة في المركز ،والذي ينبغي عليه االتصال
مباشر ًة بإدارة المركز وولي أمر الطفل /أو المسؤول عنه.

▪

إن كانت الرحلة لتوصيل األطفال إلى منازلهم ،فينبغي توصيل الطفل المشتبه بإصابته أوال ً.

▪

أما إن كانت الرحلة لتوصيل األطفال إلى المركز ،فينبغي حينها وضع الطفل في غرفة العزل فور وصوله
وقت ممكن.
للمركز ،ومن ثم إرساله إلى المنزل في أسرع
ٍ

▪

يجب أال يعود الطفل إلى المركز قبل ظهور نتيجة فحص  ،PCRفإن كانت النتيجة إيجابية ،يتم على
الفور إبالغ هيئة الصحة بدبي ،والتي ستقوم بدورها بتع ُّقب كافة األشخاص الذين اختلط بهم الطفل
المصاب ،وتوجيههم لدخول الحجر الصحي كما هو مطلوب .ولن يكون بمقدور الطفل العودة إلى
ُ
المركز حتى تأتي نتيجة فحصه سلبية ،وحصوله على شهادة خروج من العزل.

إجراءات إعادة فتح مرا كز التعليم المبكر
اإلجراء

الوصف الموجز

ك .مباني مركز التعليم

المصليات ُمغلقة ،حتى يصدر قرار حكومي بالسماح بفتح المصليات في مختلف المنشآت
 .80ينبغي أن تبقى ُ

المبكر (كل ما عدا
الصفوف)

العامة بدبي.
 .81ينبغي بالنسبة لساحات وأماكن اللعب العامة واالستوديوهات الفنية وقاعات الموسيقى والمكتبات وغيرها
تطبيق اإلرشادات التالية:

• ينبغي تأمين تهوية مناسبة لكافة هذه األماكن ،إن تيسر ،وذلك باستخدام تهوية طبيعية (عبر فتح
النوافذ) أو وحدات التهوية.
• ينبغي عدم استخدام القاعات بكامل طاقتها االستيعابية ،وذلك لضمان محافظة األطفال على التباعد
الجسدي مسافة متر ونصف أثناء الحصة.

• يجب تعقيم األماكن /األسطح /المعدات التي تكثر مالمستها ،وذلك بعد كل استخدام .كما ينبغي
تشجيع األطفال على جلب معداتهم /أدواتهم ،إن أمكن.
• يجب وضع إرشادات واضحة لكادر التنظيف ،وذلك للتأكد من اتباعهم لإلجراءات الصحيحة مثل ارتداء
القفازات والكمامات أثناء قيامهم بالتنظيف.

