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مقدمة
تعتبر الحضانات من ضمن أماكن العمل التي قد تتعرض لخطر العدوى بالفيروس التاجي الجديد (كوفيد ،)91-ويكون
الوضع أكثر حساسية نظرًا إلى دور هذه الحضانات بتوفير الرعاية والعناية بفئة بالغة الحساسية والتأثر من المجتمع وهي
فئة األطفال (منذ الوالدة وحتى األربع سنوات) .ومع بدء الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في الدولة جراء
(كوفيد )19 -الذي اجتاح العالم أجمع ،فإن هذا الرفع يتطلب القيام بعدد من اإلجراءات االحترازية التي تضمن أفضل
السبل لتسهيل العودة اآلمنة والتدريجية للحضانات وتأهيلها للحد من خطر انتقال مرض االلتهاب الرئوي الحاد (SARS
 )CoV-2بقدر اإلمكان.

نطاق العمل
هذا الدليل موجه لحضانات الدولة لمساعدتها على إعادة العمل ضمن منهج وقائي حتى نهاية الجائحة ،اعتمادًا على
التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة .هذا ويجدر بالذكر أن وزارة الصحة العامة تهيب بتنفيذ هذه اإلجراءات لحماية
صحة األطفال والموظفين .كما ّ
أن مفتشي وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مفتشي إدارة التنمية األسرية مكلفين
بمراقبة تطبيق هذه اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها بهذا الدليل.

الهدف
توفير إرشادات قائمة على البحوث حول أفضل السبل لتسهيل العودة اآلمنة والتدريجية للحضانات مراكز رعاية األطفال
وتأهيلها للحد من خطر انتقال مرض االلتهاب الرئوي الحاد كوفيد 19-بقدر اإلمكان.

 .1المرض بفيروس كورونا
انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر يتم بواسطة القطيرات والرذاذ واللمس؛ حيث تتم العدوى به عن طريق:
·الهواء بعد االتصال المباشر والمطول بحامل الفيروس؛
· لمس العين أو األنف أو الفم بأيدي ملوثة (بالقطيرات المترسبة على األسطح)
· االنتشار عبر القطيرات الكبيرة على الوجه واأليدي الملوثة ،وهي الطرق الرئيسية للعدوى.
تظهر أعراض العدوى بفيروس «كوفيد »١٩ -بعد فترة حضانة تتراوح بين  5و 6أيام ،عادة ما تكون األعراض السريرية تشبه
أعراض األنفلونزا .وتتمثل هذه األعراض في:
·أعراض تنفسية :سعال ،ضيق في التنفس،
·حمى ،قشعريرة،
·وهن أو تعب،
·صداع،
·آالم بالعضالت والمفاصل،
·اضطرابات في الجهاز الهضمي
مالحظة :التوصيات المذكورة في هذا الدليل تم إعدادها استنادً ا إلى المعلومات المتوفرة حاليًا في وقت النشر ،ويمكن
لهذه اإلجراءات والتوصيات أن تتطور بحسب تطور المعلومات والمعطيات العلمية حول الفيروس التاجي (كوفيد.)19-
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 .2دور العاملين في الحضانة:
 1.2صاحب أو مدير الحضانة أو من ينوب عنه
ب على صاحب الحضانة ،في الظروف الحالية ،أن يلتزم بالقانون رقم  9لسنة  2020والخاص باألمراض المعدية لحماية
يتوج ُ
ّ
كافة الموظفين واألطفال من هذا المرض المعدي .كما يقع على كاهله توفير كل المواد والخدمات التي يتطلبها تنفيذ
هذا البرتوكول الصحي ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
·إجراء تقييم للمخاطر على الصحة والسالمة قبل إعادة فتح مرافق الحضانة الستقبال األطفال ،ووضع التدابير
االحترازية ذات الصلة لضمان صحة وسالمة الموظفين واألطفال وفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة،
·تعيين ممرض للعمل كمدير للحجر الصحي لضمان تنفيذ ومراقبة جميع اإلرشادات بما في ذلك التباعد االجتماعي
والنظافة والوقاية من العدوى ومكافحتها،
·التأكد من خضوع الموظفين الختبار منتظم حسب إرشادات وزارة الصحة العامة (على حساب صاحب العمل)،
·أن يراعي االلتزام بالقدرة التشغيلية بمقدار  ٪50في بداية المرحلة  3وزيادتها تدريجيا،
·أن يتخذ التدابير الالزمة والمناسبة للحماية وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه اإلجراءات الجديدة ،مع معالجة أي
مخاطر يكشف عنها التقييم فيما يتعلق بأماكن وظروف العمل،
·عدم السماح بالمجموعات أو التجمعات الجماعية في غرف الحضانة أو الممرات ما لم يكن باإلمكان الحفاظ على
مسافة متر ونصف إلى  2متر ،بحيث ال يزيد عدد الموظفين عن  5موظفين في االجتماع الواحد مع الحفاظ على
مسافة التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات،
·التوجيه لوضع واستخدام العالمات االرشادية على األرضيات واألثاث للحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب في
غرف الدارجين والرضع ومناطق اللعب،
·تذكير الموظفين بمتطلبات التباعد ووضع الفتات مميزة وواضحة،
·أخذ التدابير الكافية لمكافحة العدوى بما في ذلك فحص األطفال والموظفين في الصباح ألي أعراض مرضية وكذلك
فحوصات درجة الحرارة
·التأكد من توفير المرافق الصحية لنظافة اليدين خالل ساعات العمل في الصف والممرات ،ووضع روتين لنظافة
اليدين.
·توعية الموظفين بالمخاطر التي قد تنشأ عن وظيفتهم وكيفية الوقاية منها،
·تكوين فريق للتعامل مع الجائحة والتنسيق بحيث يشمل الفريق في عضويته:
oمدير الحضانة أو من ينوب عنه
oممرض الحضانة

oالموظف المسؤول عن توفير الخدمات العامة كالتنظيف والتطهير والخدمات المساندة األخرى
يكون من أدوار هذه الفريق:
oإعداد برنامج للوقاية من الفيروس باإلعتماد على هذا الدليل

oوضع آلية للتبليغ واالتصال باألطفال الذين لديهم األعراض (الحمى ،السعال أو أي أعراض أخرى في الجهاز
التنفسي)
oالعمل على تطبيق اإلجراءات الصحية ومراقبتها وتقييمها

oالتأكد من وجود جميع المتطلبات والخدمات المساندة لتنفيذ برنامج الوقاية من الفيروس

oإبالغ أولياء األمور بأهمية عدم ارسال أطفالهم الذين تظهر عليهم أي أعراض مرضية إلى الحضانة مع بقائهم
في المنزل حتى يتم تحديد الطبيعة الدقيقة للمرض
oالتواصل بشكل واضح ومبكر مع الموظفين وأولياء األمور حول خطط إعادة الفتح وأي توجيهات أو سياسات
جديدة سيتم إدخالها
oالتأكيد على أن حماية الصحة العامة أمر في بالغ األهمية

oاستخدام الرسائل والمواد الصحية التثقيفية الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

oيجب اطالع اآلباء على الخطوات التي تتخذها دور الحضانة للحفاظ على سالمة أطفالهم
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·التواصل مع الموظفين وأولياء األمور وموفري الخدمات والزوار حول الوضع الوبائي الحالي والتنظيم الجديد للعمل
خالل الجائحة:
oمع الموظفين والعاملين في الحضانة
·التأكد من تحميل تطبيق احتراز من قبل جميع الموظفين والمربيات ،والتحقق من الحالة الخضراء،
·التنبيه على جميع العاملين بلبس الكمامات الواقية أثناء العمل في حالة صعوبة االلتزام بمسافة التباعد،
·التنبيه على كل عامل يشكو من أعراض اإلصابة بفيروس «كوفيد »19 -بعدم مباشرة عمله ،وابالغ الرئيس
المباشر،
·شرح الترتيبات الجديدة لنظام العمل :العمل بالتناوب ،تغيير توقيت العمل ،اللجوء إلى العمل عن بعد... ،
·التواصل بانتظام مع الفرق المعنية بالعمل عن بعد،
· االستماع إلى تساؤالت الموظفين ومخاوفهم وتدريبهم على تطبيق اإلجراءات الجديدة.
oمع أولياء األمور والزوار
·اإلعالم حول القواعد الصحية والتدابير الواقية الواجب احترامها للدخول إلى الحضانة وطلب تحميل
تطبيق احتراز.
·التنبيه بلبس الكمامات أثناء وجودهم بدور الحضانة إذا استدعى األمر تواجدهم
·تقييم االحتياجات وتوفير الموارد الالزمة البشرية والمادية والمالية لتنفيذ اإلجراءات االزمة لحفظ الصحة:
oفريق أو فرق تنظيف مدربة على التعقيم والتنظيف والتطهير مع التوثيق لهذه العمليات

oمن ضمن االحتياجات :مواد التنظيف والتطهير المعتمدة والمصرح استخدامها في الحضانات مثل محلول
الكلور ،مواد التنظيف ،محلول كحولي ،صابون ،مناديل ورقية لتجفيف األيدي ،سالت للفضالت ،أكياس بالستيكية،
قفازات ،مقياس جبيني لقياس حرارة الجسم باألشعة تحت الحمراء ،كمامات

 2.2ممرضة الحضانة
تتمثل مهامه في:
·وضع و/أو تحديث خطة االستجابة لكوفيد 19-للتعامل مع الحاالت المشتبه بها باإلصابة بين الموظفين أو األطفال
وتحديد ما يجب القيام به في حال ظهور األعراض على أي شخص أثناء ساعات العمل ،والتأكد من تطبيق واحترام
هذه اإلجراءات،
·تقديم النصائح حول إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد19-
·تحديد غرفة عزل متاحة ألي موظف أو طفل يشعر باإلعياء  ،واتصل بالخط الساخن كوفيد  16000للحصول على
اإلرشادات،
·الرجوع إلى المعلومات المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة حول اإلصابة بفيروس «كوفيد »19 -واالطالع على
آخر المستجدات
·تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات حول الوقاية من خطر العدوى بفيروس كوفيد19 -
·ضبط قائمة الحاجيات الالزمة لتطبيق شروط حفظ الصحة بالتنسيق مع مدير الحضانة
·التنسيق مع مدير الحضانة وأولياء األمور حول المستجدات وعمل التقارير الالزمة عن الوضع لكوفيد في الحضانة
·التأكد من قياس درجات الحرارة لألطفال وعدم قبول األطفال الذين ترتفع درجة حرارتهم عن  38درجة مئوية.
· اإلشراف على تعبئة نموذج اإلقرار الذاتي – ملحق ()2
·التأكد من توفير وعاء مخصص للمخلفات الطبية الحادة ()sharp box
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 3.2دور الموظفين
يتعين على جميع الموظفين العاملين والمربيات في الحضانة االمتثال لجميع اإلجراءات المتعلقة بحماية األطفال وحماية
انفسهم من هذا المرض المعدي ،وعدم ارتكاب أي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ هذه التوصيات واإلجراءات ،وهم مطالبون
بالخصوص بما يلي:
·االمتثال لجميع اإلجراءات الخاصة بالصحة والسالمة
·تنفيذ التعليمات لحماية األطفال وحماية أنفسهم
·استعمال وسائل الوقاية التي يقوم صاحب الحضانة بتوفيرها والحفاظ عليها
·الحضور والمشاركة في أي دورات تدريبية متعلقة بالصحة
·ابالغ الرئيس المباشر فورا إذا الحظ أي خلل يمكن أن يسبب خطرا على الصحة
·الخضوع للفحوص الطبية التي يطلب اجرائها من قبل وزارة الصحة العامة

 .3تدابير الوقاية من العدوى
 1.3نظافة اليدين
غسيل اليدين بالماء والصابون:
·دعوة جميع المربيات والموظفات بالحضانة إلى ضرورة غسل اليدين باستمرار مع ضرورة نزع الحلي من اليدين
والحفاظ على األظافر قصيرة ونظيفة ودون طالء
·يجب غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية
·توفير نقاط ماء وصابون يسهل الوصول إليها بأماكن العمل وتوفير المناديل الورقية لتجفيف األيدي
·يجب على الموظفين غسل أيديهم ثم استخدام مطهر اليدين عند تغيير الحفاضات أو مساعدة األطفال على
تنظيف أنوفهم
· يجب على الموظفين واألطفال الذين ليسوا بالقرب من الماء والصابون السائل استخدام مناديل الكحول ،إذا كانت
اليدين نظيفة بشكل واضح ،يمكن استخدام مطهر اليدين ،ثم غسل اليدين بالماء والصابون السائل في أقرب وقت
ممكن بعد ذلك
·غسل اليدين هو أفضل إجراء يمكن القيام به لحفظ حياتك وحياة األخرين

 1.1.3الوضعيات المستوجبة لتنظيف وغسل اليدين
oمباشرة بعد انتهاء عملية الفحص عند مدخل الحضانة وبعد التثبت وقبول الطفل ،وترافق أحد المربيات الطفل
لغسل اليدين جيدا ( 20ثانية) قبل دخول قاعة النشاط او االنطالق في الملعب.
oقبل وبعد لمس الوجه (العينين ،األنف ،الفم).
oبعد السعال ،أو العطس أو التمخط.

oقبل وبعد األكل وتناول وجبة الطعام.

oبعد لمس أحد األشياء أو األسطح التي يتم لمسها بكثرة.

oعند الدخول والخروج وعند استعمال المساحات المشتركة.
oعند الدخول وقبل الخروج من الحضانة.
oقبل وإثر مساعدة طفل على التمخط.

oعند الدخول والخروج من دورات االمياه.
oوبعد كل نشاط داخلي أو خارجي.
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 2.1.3ارتداء القفازات:
•ال ينصح بارتداء القفازات في الظروف العادية ،ألن غسل اليدين هو اإلجراء األولوي واألمثل.

•يجب ارتداء القفازات ذات االستخدام الواحد لعامالت النظافة أو من يتعامل مع حاالت مشتبه بها.
•يجب غسل اليدين قبل ارتداء القفازات.

•أهمية الرجوع لموقع وزارة الصحة العامة لمعرفة الطريقة الصحية لكيفية ارتداء ونزع القفازات.

 3.1.3تطهير األيدي بالمطهرات الكحولية أو غيرها
•في حالة تعذر الوصول للماء والصابون ،يجب استعمال المحلول المطهر لأليدي والذي يحتوي على  %70من
الكحول.
•يجب أن تكون األيدي نظيفة قبل تطهيرها.

•يلتزم صاحب الحضانة بتوفير المطهرات لأليدي بالعدد الكافي.

 . 2.3اتباع قواعد الصحة التنفسية
 1.2.3ارتداء الكمامات
•ينبغي ارتداء الكمامات من قبل الموظفين في جميع األوقات التي يصعب بها المحافظة على مسافة التباعد
اآلمنة
•ارتداء الكمامة الواقية واستعمالها باتباع ارشادات وزارة الصحة العامة حول كيفية االرتداء والنزع

•يقتصر ارتداء الكمامات للعاملين في الحضانات فقط وال يسمح لألطفال أقل من  4سنوات بارتداء الكمامات
حيث يواجهون احتمالية خطر اإلصابة باالختناق ،اضافة إلى أن البعض منهم يعانون من الربو وصعوبة التنفس.
كما أن الوقت الذي يبقى فيه الطفل في الحضانة طويل ،وقد يمتد إلى  8ساعات .لذلك يكتفي بممارسة
سلوك التباعد االجتماعي ،وال يتم ارتداء الكمامات من قبل األطفال.

 2.2.3الكمامات الواقية القماشية:
ّ
تمكن هذه الكمامات  ،باإلضافة إلى حماية مرتديها ،من تج ّنب تلوث المحيط والبيئة من خالل تجنب الرذاذ المنبعث من
الشخص الذي يرتدي الكمامة عند السعال أو العطس أو التحدث .لذا:
•يجب تمكين الموظفين من ارتداء كمامات واقية قابلة للغسل بالعدد الكافي،
•يجب تغيير الكمامة بمجرد أن تصبح مبللة أو تالفه أو ممزقة،

•طريقة غسل وتجفيف الكمامة الواقية القابلة للغسل ،تحددها الشركة المصنعة ،ويجب االمتثال لتوصياتها
لتجنب تآكلها المبكر أو تدهور فعالية ترشيحها.

 3 .3.3التأكيد على التعليمات الصحية التنفسية العامة:
•تغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقي ذو االستعمال الواحد ،يتم التخلص منه على الفور في سلة
المهمالت ،التي تحتوي على كيس بالستيكي للقمامة ولها غطاء يعمل بالقدم،
•استعمال منديل ورقي ذو االستعمال الواحد عند سيالن األنف والبصق ،والتخلص منه على الفور في سلة
المهمالت،
•توفير سالت مهمالت بالعدد الكافي في أماكن العمل،

•غسل اليدين دائما بعد السعال أو العطس أو البصق أو مسح األنف،
•تجنب لمس الفم أو العينين أو األنف باأليدي أو بالقفازات
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 .4التباعد االجتماعي
·الحفاظ على مسافة متر ونصف (1.5م) إلى مترين (2م) بين األفراد وذلك منذ الدخول إلى الحضانة الى حين الخروج
منها  ،عن طريق:
1.وضع إشارات باألرضية والجدران (خطوط وملصقات )..لإلشارة الى ضرورة ترك مسافة مترين بين األطفال في
بعض األنشطة.
2.إعادة برمجة األنشطة اليومية بقصد تجنب التجمعات والتحام الصفوف والتقارب الجسدي (عدم الذهاب في
نفس الوقت لتناول الغذاء ،غسل اليدين)...
3.تجنب األنشطة التي بها لمس مباشر بين األطفال (تشابك األيدي عند اللعب )...أو تقاسم نفس العب واألشياء
التعليمية.
·عدم المصافحة باليد أو الضم أو التقبيل ،نظرا إلى أنه يمكن أن يكون الشخص حامال لفيروس كوفيد 19 -ومعديًا
قبل أن تبدو عليه العالمات السريرية
·عدم مشاركة الطعام وأدوات األكل
·تجنب قدر اإلمكان التجمعات في نفس المكان بين المربيات أو من يقوم بتقديم العناية لألطفال
·الحد األقصى لتواجد األشخاص (أطفال ومربين) في نفس المساحة ،شخص واحد بمساحة ثالثة متر مربع
·تطبيق قاعدة  % 50لنسبة مربي/أطفال ،كحد أقصى.
·برمجة أنشطة وفقا لتوزيع مجموعات األطفال على أن تكون بالتناوب ويحبذ المراوحة بين األنشطة الداخلية في
الغرف المخصصة .كما يجب التخطيط لألنشطة بحيث تتم في مجموعات أصغر من نفس األطفال ،داخل نفس
الغرفة
·يتجه العمل قدر اإلمكان على أن يكون نفس المربي مع نفس مجموعة األطفال والتواجد في نفس القاعة.
·االلتزام بارتداء الكمامة في حال استوجب األمر االقتراب من الطفل أقل من مترين لمدة تفوق  15دقيقة
·حين يتطلب األمر أن يقترب المربي أو من يقوم على رعاية الطفل من الطفل للعناية به أو إطعامه أو حملة بين اليدين
أو تنظيفه فإنه يتوجب عليه:
4.ربط شعر الرأس
5.غسل اليدين والرقبة وكل طرف من األطراف التي تم لمسها من قبل الطفل (افرازات الطفل :لعاب ،مخاط ،براز)....
6.إن وجدت افرازات صادرة عن الطفل على ثياب المربي (لعاب ،مخاط ،براز )....فإنه يتوجب تغيرها.
·عند فترة القيلولة يراعى ترك مسافة متر ونصف إلى مترين بين (األسرة المخصصة لنوم األطفال) أو ترك سرير واحد
شاغر ما بين اثنين ،كما يمكن اعتماد وضع األطفال في وضعية الرأسية المتعاكسة (رأس/قدمين) لمزيد من الحرص
وكإجراء وقائي.
·عندما يجلسون األطفال في مقاعدهم ،يجب وضعهم بحيث تكون بعد المسافة مترين.
·نحن ندرك أن التباعد االجتماعي في دور الحضانة يمثل تحديًا لألطفال الصغار الذين يحبون االتصال الوثيق مع البالغين
واألطفال اآلخرين ويجب عدم التوقف عن معانقة األطفال عندما يحتاجون إلى حضن أو بعض الطمأنينة.
·تجنب االختالط بين كل مستوى من مستويات الصفوف.
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 .5اإلجراءات التنظيمية
 . 1.5التصرف في الموارد البشرية
·احترام التباعد الجسدي بترك مسافة ال تقل  1.5إلى مترين
·تشجيع العمل عن بُعد،
·الحد من عدد األشخاص المتواجدين في مكان العمل في نفس الوقت أو في نفس المكان وذلك باللجوء إلى :إعادة
تنظيم توقيت العمل ،العمل بالتناوب ،العمل بمكاتب فردية.... ،
· تجنب التنقالت والمقابالت واالجتماعات ،قدر اإلمكان،
· تفضيل تبادل المعلومات بين الموظفين عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس ولو كانوا في نفس المبنى
· استعمال الدرج عوضا عن المصعد،
·الحد في عدد مستخدمي المصعد لشخصين مع وجوب احترام مسافة ال تقل  1.5متر إلى مترين
·توفير موزع حائطي لمحلول كحولي قرب المصاعد وفي ارجاء الحضانة
·منع الموظفين من مغادرة الحضانة أثناء فترات االستراحة.

 . 2.5تدابير الوقاية عند مدخل الحضانة
·تجنب االندفاع ترك مسافة ال تقل عن  1.5إلى مترين
·عدم نزع الكمامات
·غسل األيدي بالماء والصابون أو استخدام مطهر عند مدخل الحضانة
·تقصي يومي للحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس «كوفيد »١٩ -قبل الدخول إلى الحضانة وذلك بقياس درجة حرارة
الجسم لدى كل الموظفين واألطفال بانتظام عند مدخل الحضانة .ويجب اتخاذ نتائج هذا القياس بحذر ومعرفة
حدود هذا القياس للتعرف على حاالت اإلصابة بفيروس «كوفيد »١٩ -و/أو تقييم الحالة الصحية للشخص عن طريق
اإلقرار الذاتي (ملحق .)2
·يجب أن يبقى كل عامل مكلف بقياس درجة الحرارة و/أو بالقيام بتعبئة االقرار الذاتي بمدخل الحضانة ،على مسافة
ال تقل عن متر مع الشخص الذي يتم تقييمه وأن يرتدي وسائل الفردية :كمامة وواقي للعينين
·منع استعمال جميع أنواع آالت تسجيل الحضور .وإذا توجب استعمال آلة تسجيل الحضور بالبصمة ،فيجب وضع
موزع حائطي للمحلول المائي الكحولي قرب اآللة .وعلى العامل أن يفرك يديه بالمحلول قبل تسجيل الحضور.
·تقليل عدد المداخل لتقييد أعداد األشخاص
·الفحص الحراري للموظفين وأولياء األمور واألطفال (يمنع دخول من تزيد درجة حرارتهم عن  38درجة مئوية من
البالغين واألطفال)
·ينبغي تحميل تطبيق احتراز من قبل جميع الموظفين والمعلمين وأولياء األمور ،والتحقق من الحالة الخضراء بالتطبيق
للسماح بالدخول.
·التنبيه على الموظفين بعدم الحضور للعمل والبقاء في منازلهم عند الشعور بالمرض وتبليغ الجهة المسؤولة
بالحضانة وكذلك على أولياء األمور االلتزام بعدم إحضار أطفالهم للحضانة إذا كان الطفل أو أحد من أفراد األسرة
مريض.

 3.5إجراءات الوقاية بأماكن تناول الطعام لألطفال والموظفين وأماكن االستراحة
·تجنب الصفوف المكتظة ترك مسافة ال تقل عن مترين.
· توزيع الموظفين إلى مجموعات صغيرة وتواقيت استراحة مختلفة من مجموعة إلى أخرى ويحدد عدد األشخاص
بكل مجموعة حسب مساحة القاعة
·تنظيم طاوالت الطعام بشكل يمكن من ترك مسافة ال تقل عن مترين بين الموظفين،
·تجهيز أحواض غسل األيدي بالصابون والمناديل الورقية ذات االستعمال الواحد لتجفيف األيدي،
·وضع سالت للنفايات بها أكياس بالستيكية بالقرب من أحواض غسل األيدي ويراعى أن تفتح سالت القمامة بالضغط
بالقدم.
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·غسل األيدي قبل نزع الكمامة ثم حفظها في كيس بالستيكي نظيف،
·غسل األيدي قبل الشرب واألكل،
·إزالة األجهزة األوتوماتيكية للمشروبات،
·توفير ثالجات لحفظ الطعام والحليب الخاص باألطفال منفصلة عن الثالجة المخصصة لحفظ الطعام الخاص
بالموظفين
·تطهير الثالجات يوميا بعد تفريغ محتواها بمطهر من صنف غذائي معتمد مع وجود مايثبت ذلك مثل توفير شهادة
NSF
·تفضيل تناول وجبات باردة يعدها الموظفين بمنازلهم،
·يمنع تقديم الطعام الجماعي أو إعداد الطعام ،يسمح فقط بخدمات تسخين الطعام.
·يجب احضار الطعام من المنزل.
·االنتباه الى النظافة عند تسخين األكل وغسل اليدين عند مالمسة الطعام.
·يجب استخدام أدوات المائدة ذات االستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة.
·على األطفال الذين يستخدمون الرضاعة احضار عدة رضاعات فارغة  ،ووضعها في جهاز التعقيم األلكتروني.
·إغالق الفضاءات المخصصة للتدخين داخل المباني،
·تنظيف وتطهير األرضية والخزانات والطاوالت والنوافذ ومقابض األبواب بعد خروج كل فريق من الموظفين.
·تهوية األماكن دوريا

 4.5سالمة المحيط داخل الحضانة
·تجنب تبادل المعدات والتجهيزات (مثل األقالم وأجهزة االتصال وأدوات العمل) ...
·تقليل أي معامالت نقدية داخل مراكز رعاية الطفل
·إزالة األشياء الغير ضرورية (المجالت والصحف والصور) بالفضاءات والمساحات المشتركة
·تنظيف وتطهير األسطح األكثر استعماال من العمال (مقابض األبواب ،مساند المقاعد ،أزرار المصعد ،الطاوالت ،أزرار
اإلنارة ،حنفيات الماء ،هل المقصود مقابض الساللم؟ ،دورات المياه ،لوحات مفاتيح الحواسيب ،فأرة الحاسوب)
· يجب على الموظف تنظيف وتطهير مكان عمله قبل الشروع في العمل وبعد االنتهاء منه مستعمال قطعة قماش
مبللة بمحلول المطهر أو محلول كحولي،
·تنظيف وتطهير حجرات المالبس إن وجدت وقاعات األكل ودورات المياه بصفة منتظمة ،على األقل قبل وبعد كل
استعمال،
·تنظيف وتطهير أماكن استقبال الزوار ،على األقل مرة كل أربع ساعات،
·يجب بداية التنظيف من المنطقة األكثر نظافة إلى المنطقة األكثر تلوثا،
ّ
البخاخ لبخ المطهر في شكل قطرات كبيرة الحجم وتجنب تكوين الرذاذ الذي يمكن أن يستنشقه العامل
·تعديل
ويتسبب له في تأثيرات سلبية على جهازه التنفسي،
·تجهيز مغاسل األيدي بالصابون وبمناديل ورقية ذات االستعمال الواحد لتجفيف األيدي،
· توفير سالت فضالت بها أكياس بالستيكية بالعدد الكافي بجانب أحواض غسل األيدي،
·يجب على عمال النظافة ارتداء مالبس العمل وكمامات وقفازات التنظيف.
·وضع برنامج للتنظيف والتطهير مع توفير التوثيق والتدريب للموظفين عليه.
·استخدام مواد تطهير معتمدة ومخصصة لهذا الغرض.
·تنظيف وتطهير األلعاب بعد كل استعمال بمواد تطهير معتمدة ومخصصة لهذا الغرض.
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 5.5أنظمة التهوية وجودة الهواء
الهدف من أنظمة التهوية وتكييف الهواء في المباني (التجارية ،التعليمية ،المراكز الصحية أو السكنية) هو توفير هواء
نقي ونظيف للحفاظ على بيئة مريحة حراريًا وآمنة ،خاصة في هذا الوباء الحالي .يجب فهم أن رواد الحضانة (أطفال،
مربيات ،فنيين) المصابين الذين ال تظهر عليهم أعراض المرض تزيد من احتمالية انتشار الفيروس إلى اشخاص آخرين .لذلك،
يجب ممارسة التباعد االجتماعي قدر اإلمكان ،وتشجيع فنيين ومشغلين المباني على زيادة نسبة الهواء الخارجي النقي،
وتقليل الهواء المعاد تدويره إلى الفصل/الغرفة ،على أن يتم بقدر ما يسمح به النظام .يعتمد مقدار الهواء الخارجي
المطلوب لتهوية الفصل أو مكان النوم في الغالب على عدد األطفال المتوقع أن يشغلوا المساحة .ستختلف الظروف
الفعلية من أي مبنى إلى آخر ،وستعتمد التعديالت التي يجب إجراؤها على العديد من العوامل ،مثل المناخ وتعقيد أنظمة
التهوية وتكييف الهواء ،وكيفية االستخدام واإلشغال ،واألنشطة التي تحدث داخل المبنى وحوله .من المهم أن يتم
تقييم أنظمة البناء الشاملة هذه من قبل متخصصين في أنظمة التهوية وتكييف الهواء فيما يتعلق باإلجراء المناسب
لصيانة المبنى قبل إعادة فتحه.

 1.5.5مراجعة عامة لتصاميم أنظمة التهوية وتكييف الهواء للمبنى والممارسات التشغيلية
قبل إعادة االفتتاح
•يجب أن تعمل األنظمة الميكانيكية على نمط التشغيل لمدة ال تقل عن أسبوع واحد قبل إعادة الفتح مع التأكد
من أن مخمدات الهواء الخارجية مفتوحة (  )zoutside air dampersلتقييم نظام التهوية وتكييف الهواء.
•مراجعة تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للتعرف على التعديالت المحتملة على النظام.
•مراجعة طرق تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من حيث :
oتسلسل العمليات

oتعيين الضبط (درجة الحرارة ،الرطوبة)

oجداول التشغيل والصيانة (عندما يكون المبنى مشغول وغير مشغول)

•التحقق من أن المعدات واألنظمة تعمل بشكل صحيح ولديها قدرات محسنة لمعالجة اعتبارات الصحة العامة
•مراجعة حاالت موزعات الهواء للمساحات الموجودة ونظافتها ()diffusers, registers & grilles

•مراجعة قضايا جودة الهواء الداخلي الحالية والتحقيق في حاالت الشكوى ومعالجة أي مشاكل قبل فتح
المبنى.
•التفتيش العام على األنظمة لتحديد أي مخاوف محتملة من تسرب المياه أو نمو العفن الذي يمكن أن يؤثر سلبًا
على صحة رواد المبنى.
•التحقق من حالة المرشحات أو الفالتر ونظافتها ألنها تؤثر على فروق تدفق الهواء.
•التحقق من غرف التحكم الميكانيكية الخاصة بالتهوية وتكييف الهواء.

•مراجعة معدالت تدفق الهواء الخارجي ومقارنتها بأحدث إصدار من جمعية آشري  62.1 ASHRAE Standardأو
القياسات المعتمدة من الدولة.

 2.5.5توصيات عامة حول كيفية تشغيل وصيانة أنظمة التهوية وتكييف الهواء
•الحفاظ على مدى مناسب من درجة الحرارة والرطوبة النسبية للهواء الداخلي للحفاظ على راحة اإلنسان ،بحيث
يكون مدى الرطوبة النسبية ما بين  ٪ 40إلى  ، ٪60ومدى درجة الحرارة ما بين  24– 22درجة مئوية (الدرجة المثالية
هي  20درجة مئوية في ظل الجائحة فقط)
•تنظيف و /أو استبدال مرشحات أو فالتر تنقية الهواء ،بحيت تكون قيمة اإلبالغ عن الحد األدنى من الكفاءة
للفالتر يتراوح ما بين ( )12- 10على األقل (  .)12-10 Minimum Efficiency Reporting Value, MERVويفضل خالل
هذه الجائحة استخدام . 13 MERVذا سمح النظام بذلك .وفي حالة حدوث فرق كبير في الضغط وعدم القدرة
على تركيب هذه النوعية من الفالتر ،ينبغي القيام بالتنظيف المتكرر لهذه الفالتر أو المرشحات ()Bag filter
وتركيب وحدات فالتر عادية في الغرف لتنقية الهواء مع الحرص على االلتزام بتعليمات المصنع للتنظيف
والتطهير والصيانة.
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•في حالة وجود وحدات التكييف التقليدية مثل وحدة الشباك والوحدة المنفصلة ،ينبغي تركيب مراوح عادم
محلية ( )exhaust fanلتحسين كمية دخول الهواء المطلوبة في الساعة للغرفة  ،وذلك عند عدم القدرة على
فتح النوافذ خالل فترة الصيف الحارة في قطر أو عند عدم وجود النوافذ في هذه الغرف أو الفصول  .طريقة
تركيب هذه المراوح يكون إما بوضع مروحة واحدة لكل فصل مدرسي أو غرفة ،بحيث تقوم بدفع الهواء
للخارج ،وإما في حالة الفصول أو الغرف التي تفتح على ممرات ،فيمكن استخدام مروحة عادم أو شفط مركزية،
مع تركيب شبك توصيل على كل باب غرفة أو فصل (.)Transfer grill
•في حالة مكيفات الشباك أو وحدات التكييف المنفصلة ( )Split unitيجب االنتباه إلى وضع موزع تحريك الهواء
على نمط التشغيل دائما حتى يقوم بالحركة االزمة والمطلوبة إلعطاء نسبة خلط مناسبة للهواء ،والوصول
بدرجة حرارة الغرفة إلى المدى المطلوب في أقل وقت.
•يجب فحص إطارات المرشح للتأكد من أن المرشحات محاطة بإحكام بها ،وال يوجد أي تمزق أو تهتك بهذه
اإلطارات لتقليل الهواء المتجاوز أو الذي ال يمر عبر هذه المرشحات.
•مراعاة تنظيف وتطهير وحدات التكييف وملحقاتها بحسب تعليمات المصنع.

•مراعاة إغالق الهواء العائد إلى أنظمة تكييف الهواء المركزية في األماكن التي قد يتواجد فيها األشخاص
المصابون واستخدام مراوح العادم التي تقوم بتفريغ الهواء مباشرة إلى الخارج بعيدً ا عن أماكن التجمع العامة.
•التحقق من الفصل المناسب بين مآخذ الهواء الخارجي ومنافذ تصريف العادم لمنع  /أو الحد من إعادة دخول
وتسرب هواء العادم المحتمل تلوثه الى المبنى.
•النظر في مراجعة تدفقات الهواء وقدرات النظام من قبل المتخصصين في التصميم لتحديد ما إذا كان يمكن
توفير تهوية إضافية دون التأثير سلبًا على أداء المعدات وبناء الجودة البيئية الداخلية.
•قياس ضغط المبنى ونسبة الهواء الخارجي .تعديل تدفقات هواء المبنى لمنع تباين الضغط السلبي.

•اشغال وضعية التنظيف لتشغيل نظام التهوية وتكييف الهواء الى الحد األقصى من تدفقات الهواء الخارجي
لمدة ساعتين قبل وبعد إوقات اشغال الحضانة.
•وضع خطة واضحة لمتابعة جودة الهواء الداخلي من قبل موظف مؤهل ومخصص لهذا الغرض ،للتأكد من
القيام بجميع إجراءات الصيانة المطلوبة للنظام ولوحدات معالجة الهواء والفالتر ،ومتابعة شركات الصيانة
المخصصة لهذا الغرض مع وضع برنامج لمتابعة جودة الهواء.
•وضع برتوكول لعمليات التنظيف والتطهير لهذه األنظمة  ،مع وضع برنامج للمتابعة والتوثيق لهذه العمليات
ً
خاصة مع أنظمة التهوية وتكييف الهواء التي تعتمد على إعادة
•إبقاء النوافذ مفتوحة لتعزيز التهوية الجيدة
تدوير الهواء) عند مناسبة الجو وعند عدم وجود خطر سقوط على األطفال) ولكن ،نظرًا للظروف الجوية الحالية
في قطر حيث درجات الحرارة والرطوبة غير مناسبة ،يجب ممارسة التوصية التالية:
oتوفير مراوح عادم محلية (كما سبق توضيحه في األعلى) تعمل على تصريف الهواء مباشرة إلى الخارج
لتحسين التهوية.
أبقاء أبواب الفصل/الغرف مفتوحة لمزيد من التهوية.
ِ o

oممارسة فتح النوافذ في أوقات المساء .يجب إجراء عملية التنظيف في الصباح في حالة تراكم الغبار.

•يجب أن يعمل نظام العادم للمراحيض في جميع األوقات ،مع مراعاة أن ال تفتح النوافذ في المراحيض لتجنب
دخول الملوثات.
•التنظيف المناسب والمنتظم للفالتر ومراوح الشفط.

•تحديد منطقة يمكن أن تستخدم لعزل الحاالت المشتبه بها.

 .3.5.5سياسات عامة ألنظمة التهوية والتبريد بعد إعادة الفتح في الحضانة.
•متابعة التحكم في درجة الحرارة أو التحكم في الرطوبة أو ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون الذي تمت
مالحظته ومعالجة السبب (األسباب).
•توثيق أي مالحظات غير عادية غير تلك التي يمكن تسجيلها بواسطة أنظمة التحكم.

•تبادل المعلومات ذات الصلة بين جميع الفئات المناسبة :الصيانة ،ممرض ،مدراء المباني ،اإلدارة ،إلخ

•وضع سياسات الصيانة للمعدات الجديدة  /المضافة مثل منظفات الهواء المحلية ،وأجهزة الترطيب ،والترشيح
اإلضافي في المعدات الميكانيكية ،إلخ
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 .6نقل األطفال
·السماح بإنزال األطفال من السيارة وحملهم إليها (أي آنه ال ينبغي على اآلباء واألمهات مرافقة أطفالهم لداخل
المباني للحد من االزدحام)
·يجب تخفيض عدد األطفال في الحافالت الخاصة بالحضانة (إن وجدت) للحفاظ على  1.5إلى  2متر من التباعد
االجتماعي
·في أوقات توصيل األطفال للمدرسة يطلب من اآلباء تسليم طفلهم إلى أحد الموظفين في مدخل الحضانة والبقاء
على بعد  1.5إلى  2متر من اآلباء اآلخرين .وكذلك نفس اإلجراءات في نهاية اليوم حين يصل اآلباء الصطحاب أطفالهم.
ويجب وضع عالمات للمساعدة في التباعد االجتماعي حيثما أمكن.
·في حالة استخدام الحافالت لنقل األطفال ،يجب مراعاة:
oتخفيض عدد األطفال إلى النصف (ويجب أن يكون كافة األطفال جالسين).
oإعالم أولياء األمور بإجراءات وقواعد حفظ الصحة التي يجب احترامها.
oاحترام مسافة متر على األقل بين األطفال.

oالتأكيد على أولياء األمور بضرورة غسل أيدي األطفال قبل الصعود للحافلة.
oاحترام مسافة متر على األقل بين األطفال وسائق الحافلة.

oاستعمال الكمامة الواقية داخل الحافلة إجباري على البالغين.

oتطهير الحافالت (األرضية والكراسي واألعمدة ومقابض األبواب وغيرها من األسطح التي يتم لمسها بكثرة
(وتهوئتها قبل وبعد كل رحلة).
oتطهير لوحة القيادة ومقود الحافلة بصفة منتظمة.

 .7االستعداد المسبق الستئناف نشاط الحضانة
·تنظيف وتطهير جميع األماكن بمطهرات معتمدة ومخصصة لهذا الغرض قبل إعادة فتحها الستقبال األطفال
(يمنع التطهير بالرش أو الدخان سواء لألماكن أو لألشخاص (كرشهم في نفق أو غرفة أو مقصورة)) تحت أي ظرف
من الظروف .وللتفاصيل حول تنظيف األسطح في البيئة المحيطة وتطهيرها يرجى الرجوع للجزء الخاص بالتطهير
في هذا الدليل ،وكذلك مراجعة الملف الصادر على موقع وزارة الصحة العامة بعنوان :الدليل اإلرشادي للتنظيف
البيئي في المنشآت الغير عاملة بالرعاية الصحية:
https://www.moph.gov.qa/english/Documents/english/Guidance20%for20%environmental20%
cleaning20%in20%non20%healthcare20%facilities20%EN.pdf
·وكذلك موقع منظمة الصحة العالمية بعنوان :تنظيف أسطح البيئة المحيطة وتطهيرها في سياق جائحة
كوفيد.19-
https://apps.who.int/iris/handle/332096/10665
·التزود بمستلزمات الوقاية (الكمامات ،القفازات ،واقي العينين أو واقي الوجه ،مالبس واقية) ،أكياس الفضالت
البالستيكية ،حاويات فضالت مزودة بأغطية ،مواد التنظيف المطابقة للمواصفات المعتمدة لحضانات األطفال.
عاما ،و/أو الحوامل و/أو المصابات بأمراض مزمنة ،أن يناقشوا مع
·يجب على الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 60
ً
ممارس الرعاية الصحية فيما إذا كان ينبغي عليهم العودة إلى العمل
·االجتماع مع العاملين بالحضانة لوضع برنامج العمل (توزيع المربيات ،توزيع األطفال على مجموعات ،برنامج األنشطة،
اجراءات الوقاية المطلوب تنفيذها)....
·األطفال المعنيون بالرجوع هم األطفال المسجلون مسبقًا والمودعة ملفاتهم الصحية المكتملة بالحضانة.
·عدم قبول األطفال المصابين باألمراض المزمنة :سكري ،صرع ،الربو ،األمراض الصدرية ،قصور المناعة الخلقية
والمكتسبة.
· تهيئة الحضانة وجميع األماكن المخصصة لألطفال وفقا إلجراءات الوقاية (المعلقات الجدارية واألرضية ،إشارات
التباعد الجسدي)....
·تخصيص قاعة عزل جيدة التهوية
·إعالم األولياء بضرورة إحضار وجبات األطفال لكل طفل باعتماد «الوجبات الباردة» محفوظة بعلب خاصة باألغذية.
·إعالم األولياء بضرورة إحضار مقياس حرارة خاص بالطفل (يحمل اسمه) وتوفير حذاء إضافي إلرتداءه داخل المساحات
الداخلية للحضانة.
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 .8إجراءات التنظيف والتطهير
·تكثيف عمليات التنظيف اليومية للمساحات واألماكن التي يتواجد بها األطفال واستعمال مواد التنظيف المطابقة
للمواصفات (تطهير األسطح ،الطاوالت ،الكراسي ،مقابض األبواب والمكابس الكهربائية ،األلعاب ،الوحدات الصحية)....
يرجى الرجوع لملحق ( )1في أسفل الدليل ،ولما ورد في جزئية «االستعداد المسبق الستئناف نشاط الحضانة»..
·تجنب خلط مواد التنظيف ومواد التطهير ببعضها واستعمال المواد المطابقة لمواصفات االستعمال والمخصصة
للحضانات مع ضرورة أن تكون تركيبة هذه المواد وطريقة استخدامها مذكورة بشكل واضع على العلبة ،مع ضرورة
حفظها في أماكن بعيدة عن متناول األطفال.
·تنظيف وتطهير جميع األماكن واألسطح التي يمكن أن يكون قد تساقط عليها رذاذ السعال أو العطاس.
·غسل جميع األواني التي تم استعمالها من قبل األطفال أو المربيات بالماء والصابون أو بمواد التنظيف المطابقة
للمواصفات ،ويفضل استخدام األواني ذات االستخدام الواحد.
·تهوية الفضاءات عدة مرات في اليوم عبر فتح النوافذ (عند مناسبة الجو) قبل وصول األطفال وعند مغادرتهم.برجاء
مراجعة الجزء الخاص بجودة الهواء الداخلي في هذا الدليل.
·ضرورة توفير حاويات مغطاة للفضالت و أكياس الفضالت البالستيكية ،مع وجوب إفراغ صناديق القمامة قبل امتالئها
ومرة واحدة على األقل يوميًا.
·توفير وسائل الوقاية للعمال المكلفين بالتنظيف (قفازات يدوية ذات األكمام الطويلة ،أقنعة واقية كمامات ذات
االستعمال الواحد أو القابلة للغسل مع وجوب غسل اليدين باستمرار بعد نزع القفازات بطريقة سليمة (نزعها من
الخارج وقلبها دون لمس السطح الخارجي لها).
·يجب تنظيف وتطهير المراحيض مرتين على األقل يوميًا.
·يجب تنظيف الطاوالت ونقاط االتصال مرتين يوميًا على األقل .وتنظف األواني بعد كل استخدام.
· يجب تنظيف وتطهير األلعاب الداخلية والخارجية على األقل مرتين يوميًا بمواد مخصصة عند استعمالها ،واتباع
تعليمات االستخدام والتخفيف ووقت التالمس لهذه المواد.
·ال يمكن إحضار ألعاب من المنزل.
ً
وفقا للتعليمات حتى وقت انتهاء وباء كوفيد.١٩-
·يجب ابعاد األلعاب التي ال يمكن تنظيفها
·يجب غسل الفراش الشخصي عند  80درجة مئوية مرتين أسبوعيًا أو حسب الحاجة .إذا كان الفراش غير شخصي،
يغسل يوميًا عند  80درجة مئوية .وبمواد معتمدة.
·يجب مسح الطاوالت عدة مرات يوميًا وعند االستخدام .تجنب مشاركة األطفال الطاوالت إذا أمكن والتأكد من
مشاركة عدد قليل من األطفال نفس الطاوالت.
·استخدم مناديل الكحول للتطهير وغسل اليدين قبل وبعد االستعمال.
·يجب تنظيف نقاط التالمس مرتين يوميًا على األقل ،بما في ذلك الصنابير ،والمراحيض ،أسطح الطاولة ،مقابض األبواب،
مقابض أبواب الثالجة ،الدرابزين ،مساند الذراعين ،مفاتيح الضوء ،غسالة ومجفف إلخ.

 .9العناية باألطفال
·من المهم تهدئة الرضع واألطفال الذين يبكون ،غير السعيدين ،و/أو القلقين ،وغالبًا ما يحتاجون إلى حملهم .يمكن
لمقدمي رعاية األطفال تعزيز حماية أنفسهم من خالل ارتداء لباس إضافي كبير وقميص طويل األكمام وربط الشعر
ألعلى الرقبة أو باستخدام أغطية الشعر.
·يجب على مقدمي رعاية األطفال غسل أيديهم ورقابهم وفي أي مكان تلمسه إفرازات الطفل.
·يجب على مقدمي رعاية الطفل تغيير مالبس الطفل المتسخة باالفرازات .يجب وضع المالبس الملوثة في كيس
بالستيكي وتسليمها لولي األمر لغسلها.
·يجب أن يكون لدى الرضع واألطفال الصغار ومقدمي الخدمات عدة غيارات من المالبس في متناول اليد في مركز
رعاية الطفل.
·عند تبديل حفاض الطفل ،يغسل مقدم رعاية األطفال يديه ويرتد قفازاته ،ويستبدل الحفاضات ،وينظف ويطهر
منضدة تغيير الحفاضات ويغسل يدين الطفل ويديه مرة أخرى.
·يجب تنظيف منضدة تغيير الحفاضات بالماء والصابون ثم تطهيرها بعد كل تغيير للحفاضات.
·ال ينبغي استخدام األلعاب التي ال يمكن تنظيفها وتطهيرها
·يجب غسل األلعاب التي يضعها األطفال في أفواههم أو تلك التي تكون ملوثة بأية إفرازات جيدا باليد مع ارتداء
القفازات.
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·عدم مشاركة ألعاب األطفال مع مجموعات أخرى من الرضع أو األطفال الصغار ،إال إذا تم غسلها وتطهيرها قبل
نقلها من مجموعة إلى أخرى
· ُتترك األلعاب التي تحتاج إلى تنظيف وتطهير جانبًا .ويتم وضعها في وعاء من الماء الصابوني أو وضعها في حاوية
منفصلة تحمل عالمة «لعب متسخة» .إبقاء وعاء الصابون والمياه بعيدا عن متناول األطفال لمنع خطر الغرق.
·استخدام األغطية (المالءات والوسائد والبطانيات وأكياس النوم) التي يمكن غسلها وتنظيفها /تطهيرها على
أساس منتظم
·إبقاء أغطية نوم كل طفل منفصلة عن بعضها البعض ،يمكن حفظ األغطية بشكل منفصل بصناديق مع وضع
ملصق يحمل اسم الطفل ،أو بخزائن ذات رفوف منفصلة أو أكياس .يجب وضع عالمة على األسرّ ة وأفرشة النوم
الخاصة بكل طفل .الفراش الذي يمس بشرة الطفل يجب تنظيفه مرتين أسبوعيًا أو قبل استخدامه من قبل طفل
آخر.
·يوصى بتقسيم الوقت بين الغرف فيما يتعلق بوصول األطفال ،الغداء واالستراحة ،بحيث يتم تجميع عدد أقل من
معا.
األطفال ً
·يجب أن يبقى األطفال قدر اإلمكان في نفس الغرفة مع نفس المجموعات ونفس الموظفين التربويين .ال يجب أن
يلعبوا مع األطفال في غرف أخرى .يوصى بتقسيم األطفال إلى مجموعات (على سبيل المثال ،خمسة أطفال يلعبون
في غرفة واثنان إلى ثالثة أطفال يلعبون في غرفة أخرى).
· يمكن تقسيم الملعب الداخلي بحيث يلعب األطفال مع نفس األطفال فقط في مجموعاتهم العادية األصغر،
على سبيل المثال ،من خمسة أطفال.
·يجب أن يكون الفراش شخصيًا للطفل ممكن أن يبقى في عربته الخاصة أو سريره.
· السعي قدر اإلمكان إلى عدم تغيير الشخص األساسي والمعني بتقديم العناية للطفل ،وإذا كان ذلك ضروريًا ،يجب
التواصل مع العائلة أو ولي األمر قبل إجراء أي تغييرات.
·من األفضل أن يطلب من ولي األمر إحضار سرير شخصي للطفل.

 .10السلوك الواجب اتباعه في حال اكتشاف حالة كوفيد  19مشتبه بها
في حالة ظهور عالمات سريرية توحي باإلصابة بفيروس «كوفيد 19 -لدى أحد الموظفين ،المربيات أو األطفال في الحضانة،
يجب أن تكون إجراءات التدخل سهلة ،وقام فريق التعامل مع الجائحة بوضع الخطة مسبقا بناء على تعليمات وزارة
الصحة العامة الصادرة حول ذلك .كما يجب أن تكون إجراءات التدخل معلقة ومعروفة لدى كافة الموظفين ،وهي كما
يلي:
·عزل الحالة المشتبه بها بالمكان المحدد مسبقا ،مع ضرورة احترام التدابير الوقائية سالفة الذكر
· إعالم الرئيس المباشر،
· االتصال على الرقم ،16000
·في حالة وجود عالمات خطورة مثل االختناق ،أوجاع بالصدر ،غياب عن الوعي يتم االتصال بالطوارئ،
·إعالم األشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالحالة حتى يتم عزلهم ليكونوا على يقظة للظهور المحتمل
لديهم للعالمات السريرية
·إعداد اإلجراءات التي تحدد كيفية تطهير المكان الذي تواجدت به الحالة المصابة وذلك باتباع الدليل اإلرشادي
للتنظيف والتطهير البيئي في المنشآت غير العاملة بالرعاية الصحية ،والصادر عن وزارة الصحة العامة.
·من المحبذ االنتظار  6ساعات على األقل قبل الشروع في عملية تطهير المكان ،اجاء التهوية المناسبة قبل التنظيف
ثم يتبعها اجراء التنظيف العميق.
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 1.10مراقبة األشخاص وإبعاد األشخاص المشتبة في إصابتهم:
·إعالم أولياء األمور وجميع المتعاملين مع الحضانة بما فيهم المزودين بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس
وإشعارهم بأهمية االلتزام بها
·مراقبة األشخاص في مدخل الحضانة من قبل موظف مختص وإبعاد األشخاص المشكوك فيهم.
·تنظيم دخول األطفال إلى الحضانة الواحد تلو اآلخر مع احترام قواعد التباعد الجسدي.
·حصر الدخول للحضانة على األطفال والموظفين
·إعالم األولياء بضرورة مرافقة الطفل من طرف ولي واحد والحرص على أن يكون دائما نفس ولي األمر المرافق
للطفل.
إعداد منطقة خاصة بالفرز تكون وجوبا بمدخل الحضانة للولي والطفل العتماد إجراءات التثبت من الحالة الصحية للطفل
وعائلته والمحيطين به ،وكذلك للموظفين العاملين بالحضانة وتتم عملية المراقبة بصفة يومية.
·يمنع دخول كل طفل يظهر عليه أعراض مرتبطة بالمرض (حرارة و /أو سعال و /أو صعوبة في التنفس و  /أو أية
عالمات أخرى مذكورة باألعلى.
·يمنع دخول كل طفل يكون أحد أبويه أو المخالطين له قد ظهرت لديه أعراض المرض أو مقيما في الحجر
الصحي بسبب كوفيد ( 19حالة مؤكدة أو مشتبهة)
·يمنع دخول أي موظف يعمل بالحضانة قد ظهرت لديه أعراض المرض أو مقيم في الحجر الصحي بسبب
كوفيد ( 19حالة مؤكدة أو مشتبهة)

 2.10ظهور األعراض عند األطفال
عند ظهور أعراض كوفيد ( 19حرارة و /أو سعال و /أو صعوبة في التنفس و /أو أية عالمات أخرى) مبينة في األعلى لدى أحد
األطفال أثناء التواجد بالحضانة ينبغي:
·وضع الطفل في قاعة العزل ويتعين إعالم وليه بصفة فورية للعودة به إلى المنزل .مع دعوة الولي لالتصال ب
.16000
·يرافق مربي واحد الطفل إلى حين قدوم وليه
·يتوجب على المربي أن يرتدي قفازات ومالبس واقية إلى جانب الكمامة مع احترام مسافة تباعد جسدي بمترين
اثنين
·بعد مغادرة الطفل المشكوك في حالته يتوجب على المربي المرافق للطفل أن:
1.ينزع عنه واقي الفم والمالبس الواقية الشخصية ذات االستعمال الواحد بطريقة سليمة في القاعة المخصصة
للعزل.
2.يضع جميع المستلزمات المستعملة في كيس فضالت بالستيكي مخصص للغرض ويغلقة بإحكام ثم يرمي
به في حاوية الفضالت.
3.يقوم بغسل اليدين بالصابون السائل جيدا مباشرة بعد ذلك.
·يتوجب تنظيف وتطهير القاعة التي عزل بها وتطهير جميع األسطح واألشياء التي تم لمسها وتطهير األدوات
القابلة إلعادة االستعمال (مثال :واقي العينين/الوجه)
·بعد تطهير القاعة المخصصة للعزل يتوجب غسل اليدين جيدا وارتداء قفازات لتطهير األماكن الخاصة بالطفل
(مكان القيلولة ،أو رفوف األغراض الخاصة به  )...ووضع األشياء الخاصة بالطفل (غطاء ،منشفة ،دمية ،مالبس)..
في كيس بالستيكي لغسلها أو إعادتها لولي األمر.

 3.10ظهور األعراض عند الموظفين
عند ظهور أعراض الكوفيد ( 19حرارة و /أو سعال و /أو صعوبة في التنفس و /أو أية عالمات أخرى مبينة باألعلى لدى أحد
الموظفين أثناء التواجد بالحضانة:
1.يلزم الموظف التي تظهر عليه أعراض بمغادرة الحضانة فورا والعودة إلى المنزل مع االتصال بالرقم 16000
2.تطهير القاعة المخصصة لنشاط الموظف المشتبه بإصابته واألغراض التي استعملها.
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 4.10التعامل مع الحاالت المشتبهة أو الموكدة
·يتوجب على األطفال (وأولياءهم) المنتمين لمجموعة الطفل المشتبه في إصابته أو المربين المباشرين له
االلتزام بالحجر الصحي الذاتي إلى حيث صدور نتائج تحليل الطفل.
·كما يتوجب على األطفال (وأولياءهم) المنتمين لمجموعة المربي المشتبه في إصابته االلتزام بالحجر الصحي
الذاتي إلى حين صدور نتائج تحليل المربي.
·في حال تم التأكد من وزارة الصحة العامة من إصابة الطفل أو أحد المربيات بكوفيد  19فيتم التنسيق لعمل
التنظيف العميق ثم التطهير للحضانة فورا .وتتولى وزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة التنمية األسرية طلب
إصدار قرار غلق مؤقت من وإلى الجهة لمدة  14يوم.

 5.10معدات الحماية الشخصية:
بحسب إفادة عدد من الدراسات فإن نمط انتقال العدوى يختلف بين األطفال عن البالغين ،ومن غير المرجح انتقاله
من األطفال للبالغين .وتفسير هذه األدلة هو أن انتقال القطرات هو الطريق األقل احتما ً
ال النتشار العدوى بين
األطفال .واستنادًا إلى األدلة ،فإن النقل من خالل تلوث األسطح قد يلعب دورًا صغيرًا .ويستند هذا إلى األدلة التي
تشير إلى أن االتصال من شخص لشخص بين األطفال ال يلعب دورا هاما كما في البالغين النتشار المرض .اضافة إلى
أن األطفال المصابين بكوفيد  19لديهم حمل فيروسي أقل من البالغين في الجهاز التنفسي .وبناء على ما تقدم،
فإن ارتداء معدات الحماية الشخصية كواقي العينين والوجه ،يوفر المزيد من الحماية ولكنه غير ضروري بحسب ما
سبق .ولكن يمكن اتباع ما يلي لمزيد من الحماية:
·يفرض ارتداء الكمامة على كل شخص يدخل الحضانة ما عدا األطفال.
·يمكن ألي شخص في اتصال مباشر مع األطفال كالمربيات والتي تستوجب مهمتهم القرب أقل من مترين
ولمدة أكثر من  15دقيقة دون حاجز مادي ارتداء واقي العينين أو الوجه أو مالبس واقية يمكن التخلص منها
بطريقة أمنة
·قبل مغادرة الحضانة يتوجب على العاملين بالحضانة:
1.نزع الكمامة بطريقة سليمة (نزع الكمامة بمسك األشرطة الرابطة أو المطاطية والحرص على عدم لمس
الجانب المالمس للوجه) ،ووضع األدوات ذات االستعمال الوحيد في كيس خاص وغلقه جيدا قبل وضعه في
حاوية الفضالت المخصصة للغرض ،ويتوجب بعد ذلك تطهير األدوات القابلة لالستعمال (واقي العينين والوجه
في حالة االستخدام).
2.تغيير المالبس ووضعها في كيس بالستيكي لغسلها بعد ذلك بمواد التنظيف والتطهير المطابقة للمواصفات.
3.يخير الموظفين بارتداء معدات الوقاية الشخصية عند الحاجة إلى اتصال وثيق للغاية مثل أوقات التوقف
ً
وأيضا إذا كان الطفل ليس على ما يرام أثناء النهار ويحتاج إلى الذهاب إلى غرفة العزل.
وااللتقاط ،وتغيير الحفاض
يمكن للموظفين ارتداء معدات الوقاية الشخصية طوال اليوم إذا رغبوا في ذلك.

 11التوعية والتثقيف
·تعليق وسائل توعوية والفتات تتضمن تدابير السالمة والوقاية المعتمدة لمكافحة انتشار الفيروس المتسبب في
كوفيد ( 19غسل اليدين ،ارتداء الكمامة ،التباعد الجسدي ،استعمال المطهر الكحولي  )..بأماكن بارزة داخل الحضانة
(المدخل ،األبواب الخارجية ،دورات المياه.)....
·إعالم األولياء بإجراءات الوقاية المتخذه داخل الحضانة
· اعتماد وسائل توعوية سهلة لألطفال وتقريب المعلومة لهم وتعويدهم على سلوكيات الوقاية.
·استخدام الرسائل والمواد الصحية التثقيفية الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
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المالحق
ملحق ( : )1طريقة تنظيف وتطهير األماكن الملوثة بفيروس كوفيد19 -
من المستحسن االنتظار عدة ساعات (على األقل  6ساعات والقيام بالتهوية الجيدة ) قبل تنظيف األسطح بموقع عمل
الشخص المصاب بفيروس كوفيد19 -
المعدات الضرورية لعمال النظافة:
·قفازات للتنظيف فائقة الحماية،
·كمامات واقية من نوع FFP2
· نظارات واقية،
·بدلة عمل واقية ذات االستعمال الواحد،
·أحذية واقية.

تنظيف وتطهير األسطح واألرضية:
يفضل التنظيف والتطهير بالمواد السائلة.
·التنظيف باستعمال مواد التنظيف المعتمدة لهذا الغرض،
· الشطف بالماء،
·تركها تجف في الهواء ،
·تطهير األسطح واألرضيات بمحلول الكلور أو أي مادة مطهرة أخرى معتمدة لهذا الغرض وبحسب تعليمات المصنع،
من وقت للتالمس والتخفيف المطلوب .يرجى الرجوع للملف الصادر عن وزارة الصحة العامة
· تطهير مقبض الممسحة المستعملة،
·تطهير المماسح والخرق المستعملة ووضعها في كيس بالستيكي يتم التخلص منه وفق نظام النفايات.
·توثيق هذه العمليات
·التأكد من تدريب العاملين المخصصين لهذا الغرض.
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ملحق ( : )2استبيان أولياء األمور اإلقرار الذاتي
يجب على أولياء األمور تعبئة هذا االستبيان قبل دخول الطفل الى الحضانة
تقييم المخاطر :أسئلة الفحص األولي

.1

ضع دائرة واحدة

هل تعاني أنت أو طفلك من أي األعراض التالية:
·حمى

نعم

ال

·سعال شديد

نعم

ال

·ضيق في التنفس  /الربو

نعم

ال

·التهاب الحلق

نعم

ال

·سيالن األنف  /احتقان األنف

نعم

ال

·الشعور باإلرهاق

نعم

ال

·غثيان  /قيء  /إسهال

نعم

ال

·فقدان الشهية غير المبرر

نعم

ال

·فقدان حاسة الذوق أو الرائحة

نعم

ال

·آالم العضالت  /المفاصل

نعم

ال

·الصداع

نعم

ال

·التهاب الملتحمه

نعم

ال

نعم

ال

.2

هل سافرت ،أو أي شخص في منزلك ،إلى الخارج وعدت في األيام الـ  14الماضية؟

.3

هل كنت أنت أو أطفالك على اتصال قريب حيث لم يتم تطبيق االحترازات االزمة مع
شخص مريض بالسعال أو الحمى؟

.4

هل كنت أنت أو أي شخص في منزلك على اتصال وثيق وغير محمي في األيام الـ 14
الماضية مع شخص يتم التحقيق معه أو تأكد أنه حالة 19-COVID؟

نعم
نعم

ال
ال

إذا كنت قد أجبت «نعم» على أي من األسئلة المذكورة أعاله ،يرجى عدم الدخول في هذا الوقت.
اذا كنت قد أجبت «ال» لجميع األسئلة المذكورة أعاله ،يرجى تسجيل الدخول والخروج وممارسة نظافة اليدين (غسل
اليدين لمدة  30ثانية ،واستخدام مطهر اليد) قبل وبعد زيارتك.
هدفنا هو تقليل خطر العدوى لموظفينا وأطفالنا ،شكرا لكم على تفهمكم وتعاونكم.
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المراجع
https://famly.co/wp-content/uploads/2020/05/Official-Danish-Government-Reopening-Advice.pdf
https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief
https://www.brighthorizons.co.uk/coronavirus/Covid19-faqs
https://www.ashrae.org/technical-resources/reopening-of-schools-and-universities
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-reopening-schools.pdf
https://www.trane.com/Commercial/Uploads/Pdf/1092/uvprc003en.pdf
https://covid19.moph.gov.qa/AR/Precautions-for-lifting-restrictions-phase-1/Pages/Phase1.aspx
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إدارة حماية الصحة ومكافحة االمراض االنتقالية
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