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كوفید-19: االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب
األحمر والھالل األحمر والیونیسف ومنظمة
الصحة العالمیة یصدرون  توجیھات لحمایة

األطفال ودعم عملیات المدارس اآلمنة
تتضمن التوجیھات إجراءات عملیة وقوائم مرجعیة  مخصصة

الستخدام المسؤولین والمعلمین وأولیاء األمور واألطفال
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جنیف / نیویورك — أصدر االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر والیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة الیوم إرشادات
جدیدة للمساعدة في حمایة األطفال والمدارس من انتقال الفیروس المسبب لداء كوفید-19. تتضمن ھذه التوجیھات اعتبارات ھامة وقوائم

مرجعیة عملیة للحفاظ على المدارس آمنة. كما تتضمن مشورة موجھة للسلطات الوطنیة والمحلیة حول كیفیة تكییف وتنفیذ خطط الطوارئ
للمرافق التعلیمیة.

 

في حالة إغالق المدارس، تتضمن التوجیھات توصیات للتخفیف من اآلثار السلبیة المحتملة لذلك على تعلم األطفال ورفاھھم. وھذا یعني وجود
خطط قویة لدعم أنشطة التعلیم المستمر، مثل فرص التعلم الذاتي عبر اإلنترنت أو بث المحتوى األكادیمي عبر اإلذاعة، مع إیالء االعتبار

الواجب لوصول جمیع األطفال إلى الخدمات األساسیة. ویجب أن تتضمن ھذه الخطط أیضاً الخطوات الالزمة إلعادة فتح المدارس في نھایة
المطاف بشكل آمن.

 

وحیث یتم إبقاء المدارس مفتوحة، وللتأكد من بقاء األطفال وأسرھم محمیین ومطلعین على آخر المستجدات، فإن التوجیھات تدعو إلى:

تزوید األطفال بمعلومات كافیة حول كیفیة حمایة أنفسھم؛

https://www.who.int/ar
https://www.unicef.org/media/65716/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf


تعزیز أفضل ممارسات غسل الیدین والنظافة الشخصیة مع توفیر مستلزماتھا؛
تنظیف وتعقیم المباني المدرسیة، وخاصة مرافق المیاه والصرف الصحي؛ و

زیادة تدفق الھواء وتحسین التھویة.

إن التوجیھات مخصصة للبلدان التي أكدت وجود انتشار لمرض كوفید-19 فیھا، ولكنھا مع ذلك مھمة في جمیع السیاقات
األخرى. ویمكن أن یشجع التعلیم الطالب على أن یصبحوا دعاة للوقایة من األمراض والسیطرة علیھا، في المنزل وفي المدرسة
وفي مجتمعھم المحلي، من خالل التحدث مع اآلخرین وتوعیتھم حول كیفیة منع انتشار الفیروسات. وھناك العدید من االعتبارات
التي تدخل في المحافظة على العملیات المدرسیة اآلمنة وفي إعادة فتح المدارس بعد إغالقھا، ولكن إذا تم القیام باألمر بشكل جید

فیمكن أن یعزز ذلك من الصحة العامة.

 فعلى سبیل المثال، ساعدت المبادئ التوجیھیة للمدارس اآلمنة التي تم تنفیذھا في غینیا ولیبیریا وسیرالیون أثناء تفشي مرض
فیروس إیبوال بین عامي 2014 و2016 على منع انتقال الفیروس في المدارس.

تحث الیونیسف المدارس — سواء كانت مفتوحة أو تساعد الطالب بالتعلم عن بعد — على تزوید الطالب بالدعم الشامل.
وینبغي للمدارس تزوید األطفال بالمعلومات األساسیة الحیویة عن غسل الیدین وغیرھا من التدابیر الالزمة لحمایة أنفسھم

وأسرھم، وعلیھا تسھیل الوصول إلى الدعم النفسي، والمساعدة في منع الوصم والتمییز من خالل تشجیع الطالب على التواد
والتراحم وتجنب الصور النمطیة عند الحدیث عن الفیروس.

 تتضمن اإلرشادات الجدیدة أیضاً نصائح وقوائم مرجعیة مفیدة لآلباء ومقدمي الرعایة، وكذلك األطفال والطالب أنفسھم. وتشمل
ھذه اإلجراءات:

مراقبة صحة األطفال وإبقائھم في المنزل في حال مرضھم؛
تشجیع األطفال على طرح األسئلة والتعبیر عن مخاوفھم؛ و

السعال أو العطس في مندیل أو احتوائھما بالمرفق وتجنب لمس الوجھ والعینین والفم واألنف.

 


