
Back to school 
during COVID-19

Complete Awareness 
Guide for Parents 



Dear Parents, 
The world is experiencing unprecedented challenges from 
COVID-19. In the UAE, we have taken all necessary steps to 
tackle the situation and we have prioritized community 
health and safety.
The government has decided to reopen schools on the 
condition that they adopt stringent precautionary 
measures and make all necessary amendments to reduce 
the possibility of transmission of infection among students 
and to provide a safe and healthy educational environment.
Parents play a pivotal role in helping us maintain health and 
safety standards.
Students and parents must adopt internationally 
recommended safety measures at school and after school 
as well. 
Kindly ensure that all health and safety measures 
communicated by your school are followed at ALL times to 
help provide a safe and healthy environment for school 
children. 

Introduction
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It is natural for your child 
to feel confused and 

experience many feelings 
such as fear and 

hesitation to return to 
school.  

Here are some tips to 
encourage your 

children to return to 
school:

Talk to them about the 
changes they will 
experience in school, 
such as having to wear a 
mask and the importance 
of maintaining physical 
distance between them 
and everyone at all times. 

Empower them by making 
them understand that 
they are helping keep the 
school environment 
healthy and they are 
protecting themselves 
and their peers by 
adopting these 
precautionary measures. 

Encourage your child to 
have a conversation with 
you and talk about what is 
upsetting him and making 
him feel anxious about 
returning to school

Educate children about 
COVID- 19, how it is 
transmitted and ways to 
protect themselves from 
it.

Inform them about the 
safety measures and 
precautions that the 
school will follow and 
explain to them that these 
measures are in place for 
everyone’s safety, health 
and wellbeing.
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Here are some tips to 
encourage your 

children to return to 
school:

Talk to them frequently so 
that you can notice if they 
are experiencing any 
change in their behaviour. 

Reach out and seek 
professional help if you or 
your child is experiencing 
persistent behavioral 
changes or symptoms due 
to the current situation.
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Prepare your child mentally1
Back-to-school preparations:

Explain to your child that 
COVID-19 is not a stigma, 

so it is important to 
respect the feelings of 

those who have the 
disease

Emphasize the positives of 

returning to school

Speak to your child about 

feeling safe within the 

school environment

Be supportive and listen to 

your child

Address any concerns and 

worries they may have

Speak to your child about 

going back to school
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Substitute sodas and sugary 

drinks with water 

Ensure su�cient intake of 

fruits and vegetables

Establish a routine before 

school starts

Ensure that your child is 

up-to-date with the required 

vaccinations 

Do not allow any screen time 

two hours before their 

bedtime so that they get a 

restful sleep

Back-to-school preparations:

Immunity plays a critical role in protecting against COVID-19

Set a strict bedtime for them 

depending on their age group
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Symptoms

Methods of transmission

Ways in which your child 
can protect himself and 
others

Knowledge:1 Educate your child 

about COVID-19
Tools:2 Provide a safety kit for your

child to take to school

Hand sanitizers

Face Masks

Tissues 

Teach children the correct way to wash their hands

Maintain su�cient physical distance (not less than 2 meters)

Sneeze / cough etiquette

Practices3

Your child's weapons to �ght COVID-19:
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• Everyone has an immune system
• The immune system acts as the body's 
  defense mechanism 
• It defends your body from dangerous 
  viruses or harmful germs
• We MUST all take steps to protect 
  ourselves and make our immune system 
  stronger to �ght COVID-19

Immunity:

• To  �ght COVID-19, we all need a strong 
  immune system

• Everyone should be careful because even 
  if you are young and healthy, you can still 
  catch the virus and spread it to others.

Immunity and COVID-19
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Ways to boost

 immunity:

• Make sure you
  get enough sleep

• Eat balanced meals

• Avoid feeling 
   angry or stressed

• Stay active and 
exercise regularly

• Eat enough fruits 

    and vegetables

Please be aware that your immune system will not protect you from COVID-19 unless 
you adhere to preventive measures (physical distancing, washing your hands and 

wearing a mask) 
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A child’s immune system is a defense mechanism against infectious 
diseases. To function e�ciently, the immune system needs to be

 supported with a healthy and balanced diet.

Carrots and sweet 
potatoes because they 
contain vitamin A, which 
boosts the immune 
response

Meat and seafood such as 
shrimps as they are rich in 
Zinc, a mineral that is 
known to boost the 
immune response

Foods rich in Vitamin C: 
Such as oranges, kiwis, 
papayas, strawberries, bell 
peppers and broccoli.  
These foods help protect 
against infections. 

Your child’s diet

 should contain 

the following 

elements:

Nuts and seeds: They 
contain the amino acid 
arginine and it is 
importance in supporting 
immune cells. (Kindly note 

that some children are allergic to 

nuts, so don’t send nuts to school 

and follow your child’s school 

nutrition policy)

Nutrition and Immunology:
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Vitamin E rich foods such as avocados and 
vegetable oils (consume in moderation) 

Vitamin E is a powerful antioxidant.

Whole grains as they 
contain selenium which 
boosts the immune 
respone

Dairy products because 
they contain probiotics 
which help control 
infections and protect 
against harmful bacteria

A child’s immune system is a defense mechanism against infectious 
diseases. To function e�ciently, the immune system needs to be

 supported with a healthy and balanced diet.

Your child’s diet

 should contain 

the following 

elements:

Nutrition and Immunology:
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2
The personal items most susceptible to contamination are:

1 Children should avoid exchanging their personal items with 

their classmates. Ensure that you sanitize their personal 

items regularly.

School bagPen and 

notebook

Headphones Lunch box

Sanitization of personal items at school: 
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3 You can sanitize them with a disinfectant or a sanitizer 

provided it contains a minimum alcohol content of 60 per 

cent.

2
The personal items most susceptible to contamination are:

Smart devicesChildren’s toys Glasses

Sanitization of personal items at school: 
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• What is the COVID-19 virus?

It is not a new virus, it is only a new strain from a well-known family of viruses 

called Corona and it is found in respiratory �uids such as saliva and mucus.

• How can I get it?

The virus is transmitted through contaminated droplets resulting from coughing, 

sneezing and touching surfaces contaminated with this droplet.

• What are the symptoms of the disease?

The symptoms are similar to those of the common cold and �u such as fever, dry 

cough, sore throat and di�culty breathing. Symptoms can also include loss of 

smell and appetite.

• Do symptoms appear as soon as the virus enters the body?

No. Normally symptoms may appear after a period of one to 14 days after the 

virus enters the body.

What your child should know
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What your child should know

• How can I protect my family and myself from the virus?

o Wash hands frequently for at least 20 seconds

o Wear a mask

o Follow the sneezing and coughing etiquette

o  Maintain physical distance 

o Avoid touching the nose, mouth and eyes with contaminated hands. 

• What practices make me more vulnerable to contracting the virus?

Neglecting to comply with all the precautionary measures

15



Tips for students:

• Inform an adult if you notice you have fever or ANY respiratory symptom.

• Talk to an adult if you feel stress or anxious about returning to school.

• Plan ahead: For example, set up a daily schedule for study / homework.

• To boost your immunity:

Exercise Drink lots of water and

 follow a healthy diet

Get enough sleep

Focus on doing well in school and seeing your classmates. 

Don't worry, just follow all necessary safety precautions.
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Before going out

It is better to use private 
transportation

Don't forget to carry your 
protective kit 

Wear a mask before leaving the 
house

It is better to tie your hair to 
reduce touching your face

Do NOT go to school if you have 
ANY symptoms of a respiratory 

infection or fever

Ensuring your safety and wellbeing when traveling to and from school:
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Take o� your school clothes and 
put them in a laundry bag

Shower or wash the exposed 
areas of your body well (hands, 

wrists, neck and feet)

Now you can safely spend time 
with your family 

When you return from school, 
take o� your shoes, keep them in 

a speci�c place, preferably 
outside your home and do not 

forget to sanitize them later

Remove your face mask and 
dispose it correctly 

Leave your school bag, personal 
items and study tools in a 

designated place in the hallway of 
your home and sanitize it later

Ensuring your safety and wellbeing when traveling to and from school:
When entering the house
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 Note that your 
temperature will be 

measured before 
entering the bus

Do not enter the bus if you have 
any respiratory symptoms 

Wear a mask before entering the 
bus and follow and precautionary 
measures required

Maintain physical 
distancing between 

yourself and others and 
avoid gathering with 

friends

Tips for students that use the school bus
Ensuring your safety and wellbeing when traveling to and from school:
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Do not touch your face 
with contaminated hands 

and keep your hands 
clean by sanitizing them 

frequently

Avoid touching the 
interior surfaces of the 

bus

Tips for students that use the school bus
Ensuring your safety and wellbeing when traveling to and from school:
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• Accept the new changes and abide by them, everyone is now 

   responsible

• You must inform your teacher if you have any symptoms

• You must bring your own protective kit (hand sanitizer, spare 

   masks and tissue paper)

• Maintain a physical distance between you and others 

   (2 meters) at all times

It is normal to feel stress and anxious about COVID-19, however, it is 
important to remember that the best way to protect yourself and 
others is to follow all the precautionary measures and instructions

Tips for students in the classroom
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• Stick to your place in the classroom

• Avoid sharing your tools (such as pens, notebooks and personal 

   items) with your classmates

• It is important not to panic or spread rumors, which negatively 

   a�ects the school environment

It is normal to feel stress and anxious about COVID-19, however, it is 
important to remember that the best way to protect yourself and 
others is to follow all the precautionary measures and instructions

Tips for students in the classroom
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• Follow no-contact greetings; this means 

   no handshake and no high-�ves either. 

• Avoid gatherings

• Refrain from whispering and 

   exchanging notes

• Maintain physical distancing between 

   yourself and others at all times

How to safely communicate with classmates and teachers:

CHEMISTRY
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Protect yourself and your classmates
The respiratory droplets from sneezing and coughing transmit 

COVID-19. To protect yourself from infection, you must adhere to the 
following preventive measures:

Sneezing and coughing etiquette

• Cover your mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing 

    or use the inside of your elbow

• Immediately throw the used tissue in the a waste bin 

• Do not use your hands to cover your mouth

• Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds

• Use an alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not available

24



3

Rub right palm over left dorsum 
with interlaced fingers and vice 

versa

7

Rotational rubbing, backwards 
and forwards with clasped fingers 
of right hand in left palm and vice 

versa

11

Your hands are now safe

2

Rub hands palm to palm

6

Rotational rubbing of left thumb 
clasped in right palm and vice 

versa

Use towel to turn off faucet

10

1

Apply enough soap to cover 
all hand surfaces

5

Rub back of fingers to opposing 
palms with fingers interlocked

9

Dry hands thoroughly with 
a single use towel

0

Wet hands with water

4

Rub palm to palm with fingers 
interlaced

8

Rinse hands with water

Hand Washing Technique: 
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Physical distancing

COVID-19 is transmitted by contaminated droplets, so it is important to maintain a 

su�cient distance between you and others at all times

-The distance should not be less than two meters

-You may think that it is di�cult to maintain this distance in the school environment, 

especially with your classmates but remember that physical distancing is one of the 

most basic elements in protecting you, your classmates and your family.
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Before wearing a face mask

Make sure the colored side is 

facing outwards 

Wash your hands before 

touching the face mask

Find the top side where the metal 

piece is and place the metal piece 

on your nose and squeeze it

Ensure that there are no holes or 

tears in the face mask
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When wearing a face mask

Pull the face mask from the bottom 

to cover the mouth and chin

Adjust the face mask to cover 

your face, leaving no gaps on the 

sides

Avoid touching the face

 mask once you wear it 
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Wash your hands or sanitize them 

after disposing the face mask

After using the face mask

The face mask should be removed 

from behind the ears or the head 

without touching the front side

Dispose of the mask immediately 

after you �nish using it and put it 

in the waste bin 
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Practices you must avoid when wearing a face mask

• Using a mask that is torn or wet

• Sharing your mask with classmatesor using someone 

   else’s mask 

• Touching the front side of the mask

• Removing the mask to speak with your classmates

• Placing the mask on exposed surfaces while eating

• Leaving the used mask within the reach of others

• Using a cloth mask without washing it

• Throwing the mask on the ground 

• Wearing the mask in an incorrect manner, this 

   includes:

o Under the nose

o Leaving the chin uncovered

o Placing the mask around the neck

o Wearing a face mask that doesn’t �t
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Do and don’ts at school 

• Greet others from afar 

• Wash or sanitize your hands frequently 

• Wear your mask the entire time you are 

   at school 

• Maintain physical distancing 

• Bring your own food from home 

• Stay home if you have ANY respiratory 

   symptoms 

• Clean and disinfect your desk 

• Handshake and no high-�ves either 

• Share food with others 

• Sit with a big group of friends

• Touch your eyes, nose or mouth with 

   dirty hands

• Throw your mask in undesignated 

   places

• Exchange books and stationary 

• Spread rumors about COVID-19

• Bully those who get the virus

• Share your mask with your classmates

Do Don’t
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Know that by following safety instructions, you are not only 

protecting your health and the health of your family but also 

keeping your classmates, teachers and sta� at the school 

healthy

Scan the code to download the 
Back to school guide

Parents can contact our toll-free number 
800588 for more information related to COVID-19
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العودة إلى المدرسة
 خــــالل كـــــوفــيـد19

الدليل التوعوي الكامل
�ولياء ا�مور



المقدمة

أعزاؤنا أولياء ا�مور:
 مر العالم خالل الفترة الماضية، وال يزال يمر بظروف استثنائية 
انتشار  بسبب  الزمان،  من  قرن  منذ  البشرية  تشهدها  لم 
في  الصحي  النظام  سيطرة  ازدياد  ومع  كوفيد-19،  فيروس 
العملية  في  فجوة  حدوث  ولتفادي  الفيروس،  على  الدولة 
وفق  المدارس  الى  الطلبة  عودة  الحكومة  ارتأت  التعليمية 
العامة للطلبة،  شروط وضوابط تراعي أقصى درجات السالمة 
احترازية  المدارس لتعديالت وإجراءات  التزام وتبني  من خالل 

للتقليل من احتمالية انتقال العدوى بين الطلبة.
 ومن أجل توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، يجب على الطلبة، 
وأولياء ا�مور تبني واتباع إجراءات السالمة الُموصى بها عالمي± 

خالل اليوم الدراسي.
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الفعال  دوره  أهمية  لطفلك  بين 
وزمالئه  نفسه  على  الحفاظ  في 
وااللتزام  التطبيق  خالل  من 

بجميع ا�جراءات االحترازية

للتعرف  حـــــاور طفــــلك باستمرار 
على أية تغييرات قــــد تطـــرأ عليه 

بعد عودته الى المدرسة

الى استشارة  بالحاجة  إذا شعرت 
تهيئة  فــــي  لمساعدتـــــك  خبراء 
فال  المدرسة  الى  للعودة  الطفل 
تتــــــردد فــــــي طلـــــب ذلــــك مـــــن 

المتخصصين

شجع طفلك على الحوار معك و 
التــــحدث عمـــــا يزعــــجه و يجــــعله 
يــــشــــعر بالـــــقلــــق إزاء الـــعـــــودة 

إلى المـــدرسة 

اشــــــرح لــــــــه عـــن كــوفـــــــيـــــد 19 
وطــــريقــــــة انتــــــقـــالـــــه وســـبــــل 

الوقاية مـــنه

اشرح لطفلك عن تدابير السالمة 
واالحتياطــــات التــــي ستــــتبعـــها 

المدرسة للحفاظ على الجميع

تحدث مــــع طفــلك عن التغييرات 
التي ستحدث له أثناء تواجده في 
المـــــدرســـــة، كاضــــطراره للبـــس 
بينه  الجسدي  والتباعد  الكمامة، 

وبين ا±خرين

من الطبيعي أن يشعر 

طفلكم باالرتباك، وقد تنتابه 

مشاعر الخوف والتردد من 

العودة إلى المدرسة.

لذلك نقدم اليكم بعض 

النصائح

 لتشـجـيع أطفــالـكم 
للعودة إلى المدارس
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التهيئة النفسية للطفل 1
استعدادات العودة إلى المدارس

ا¼صابة بكوفيد-19 ليس وصمة 

عـــار ،لذلك من المهـــم احترام 

مشاعر من أصيبوا بالمرض
التأكــــيد على ا¼يجــابيات حول 

العودة إلى المدرسة

تحــــدث إلى طفلك عن الشعور 

با�مان في بيئة المدرسة

كن داعًما واستمع إلى طفلك حاوره عن أية مخاوف لديه تحــــدث إلى طفلــك عن العودة 

إلى المدرسة
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من المهم التأكد من تحديث 

جدول التحصين الروتيني لطفلك

أوقــــف استـــخدام الطـــــفل لÂجـــهزة 

ا¼لكترونية قبل ساعتين على ا�قل من 

وقت النوم

فئته  حسب  لطفلك  نوم  وقت  خصص 

العمرية

الغــــازية   المشـــــروبـــات  اســـــتبدل 

والسكرية بالماء

شجــــعه على تنــــاول كمـية كافية من 

الفواكه والخضروات

المناعة تلعب دورا حاسما في الحماية ضد كوفيد19 2 التهيئة الجسدية للطفل: 

أنشئ روتين لطفلك قبل بدء الدراسة

استعدادات العودة للمدارس
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معقم اليدين

الكمامة 

المناديل 

وفر عــــدة الســـالمة لطــــفلك 2ا�دوات
�خذها إلى المدرسة

أسلحة طفلك لمحاربة كوفيد 19 

المعرفة  ثقف طفلك بشأن كوفيد 19 1

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين 

ترك المسافة الكافية بينه وبين اÉخرين (2 متر على ا�قل)

آداب العطس / السعال

3الممارسات

ا�عراض 

طرق االنتشار 

كيف يمكنه حماية نفسه واÉخرين
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• كل شخص لديه جهاز مناعي

• يعمل الجهاز المناعي كفريق الدفاع عن الجسم

• يدافع عن جسمك ويحميه من أية فيروسات خطيرة أو 

  جراثيم ضارة

• يمكننا جميع± اتخاذ خطوات لحماية وجعل نظام 

  المناعة لدينا أقوى لمكافحة كوفيد-19

المناعة

• لمحاربة كوفيد 19 نحن جميع± بحاجة إلى جهاز مناعة 

  قوي

• يجب على الجميع توخي الحذر، �ن الجميع معرض إلى 

  ا¼صابة بالمرض بغض النظر عن الفئة العمرية، وقد 

  يكون الشخص مصدرÏ لنقل العدوى لآلخرين.

المناعة وكوفيد-19
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طــرق لـتــعـــزيـــز 

المنـــاعـــــة

• تأكد من الحصول على

 قسٍط كاٍف من النوم 

• تناول وجبات متوازنة

• تــجـــنــب الشـــعـــور 

   بالغضب أو ا¼جهاد

• ممارسة الرياضة 

  والبقاء نشط±

• تنــاول ما يكفـــي من 

  الفواكه والخضروات

اعلم أن مناعتك القوية لن تحميك من كوفيد-19 إال إذا كنت تلتزم 
بالتدابير الوقائية (التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمام)
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يعمل الجهاز المناعي لÂطفال كخط دفاع ضد ا�مراض المعدية، وحتى يعمل هذا الجهاز 

بكفاءة عالية فإن ا�طفال بحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

التغذية والمناعة 

الحــــلـوة  والبـــطاطـــا  الجــــزر 

  A فيــتامــين  على  الحتـــوائها 

الذي يعزز االستجابة المناعية

البحـــريــة  اللحوم والمـــأكوالت 

(كالـــــروبيان) الغنــــية بالزنـك 

المعزز لالستجابة المناعية

يجب أن يحتوي 
غذاء طفلك على

 العناصر اÉتية

المكـــسـرات والحبـــوب وذلــك 

الحتـوائها على حمض ا�رجنين 

دعــم  في  و�هميــتها  ا�ميني 

الخاليا المناعــية ( اعلـــم أن بعـــض 
ا�طـــــفال لديــــــهم حســـــاسية لبعــض 
المكــــسرات لذلك امنعها عنهم و اتبع 

القوانيـــن الغذائـية للمدرسة)

 c غــــذية الغـــنية بفــيتامين�ا

البـــرتــقــال، الكـــيـوي،  مـــثــل 

البابايـــا، الفــراولــــة، الفـــلــفل 

البـــارد، البروكـــلي  �هميتـها 

فـــي حمــــايــــة طـفــــلك ضـــد 

االلتـــهــابـــات
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يعمل الجهاز المناعي لÂطفال كخط دفاع ضد ا�مراض المعدية وللعمل بكفاءة يحتاجون 

إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن  

التغذية والمناعة 

الزيـــوت النبــاتية وا�فوكادو تحتوي على فيــتامين E المضاد 

لÂكسدة ( احرص على تناولها بكميات معتدلة)

منتجات ا�لبان الحتــوائها على 

البـــروبيـوتــــيك لــــدوره فـــي 

السيـــطـرة على االلتـــهابــــات 

والحماية من البكتيريا الضارة

الحـــــبوب الكـاملة التي تحتوي 

علـــى الســــيليــــنيوم المعــزز 

للجهاز المناعي

يجب ان يحتوي 
غذاء طفلك على

 العناصر اÉتية
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2
أكثر ا�غراض الشخصية المدرسية عرضة للتلوث: 

1
يجب على طفلك عدم تبادل أغراضه مع زمالئه �ي سبب من ا�سباب.

 والتأكد من تعقيمها بين الحين واÉخر 

تعقيم ا�غراض الشخصية المدرسية

القلم ودفترالحقيبة المدرسية

 المالحظات

السماعات حقيبة الغداء
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يمكنكم تعقيمها بالمطهرات والمعقمات المعتادة بشرط أن 3
تحتوي على نسبة كحول ال تقل عن %60

أكثر ا�غراض الشخصية المدرسية عرضة للتلوث: 2

تعقيم ا�غراض الشخصية المدرسية

ألعاب ا�طفالا�جهزة الذكية النظارات
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ما يجب على طفلك أن يعرفه
• ما هو فيروس كوفيد-19؟

هو ليس بفيروس جديد، هو فقط ساللة جديدة من ضمن عائلة معروفة من الفيروسات تدعى 

كورونا ويتواجد في سوائل الجهاز التنفسي مثل اللعاب والمخاط.  

• كيف ينتقل الفيروس؟ 

ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ الملوث الناتج عن السعال والعطس ولمس ا�سطح الملوثة بهذا 

الرذاذ.

• ما هي أعراض ا¼صابة بالمرض؟

أعراض المرض شبيهة بأعراض نزالت البرد واالنفلونزا كالحمى، والسعال الجاف، وألم في الحلق 

وصعوبة في التنفس.

• هل تظهر ا�عراض فور دخول الفيروس للجسم؟

يمكن للفيروس الدخول للجسم ولكن قد تظهر ا�عراض بعد ذلك بفترة تتراوح بين يوم الى 14 يوم 

من دخول الفيروس للجسم.
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ما يجب على طفلك أن يعرفه
• كيف يمكنني حماية عائلتي ونفسي من الفيروس؟

- غسل اليدين باستمرار ولمدة ال تقل عن 20 ثانية 

- لبس الكمام

- اتباع آداب العطاس والسعال

- التباعد الجسدي بينك واالخرين

- تجنب لمس االنف والفم والعين بأيدي ملوثة 

• ما هي الممارسات التي تجعلني أكثر عرضة لÕصابة بالفيروس؟

إهمال االلتزام بكافة ا�جراءات االحترازية 
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نصائح لطلبة المدارس

• أخبر شخص± بالًغا إذا الحظت أية أعراض لديك (الحمى، أعراض تنفسية)

• تحدث إلى شخص بالغ إذا شعرت بالقلق أو التوتر بشأن العودة إلى المدرسة

• خطط مسبًقا: على سبيل المثال، ضع جدوًال يومي± للدراسة / الواجب المنزلي

• لتعزيز مناعتك:

 

ركز على ا�داء الجيد في المدرسة ورؤية زمالئك، وال تقلق، فقط اتبع احتياطات السالمة الالزمة

مارس التمارين الرياضية اشرب الكثير من الماء

واتبع نظام غذائي صحي 

احصل على قسط كاف

من النوم
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قبل الخروج
كن آمنا عند الذهاب والرجوع من المدرسة

من ا�فضل استخدام وسائل النقل 

الخاصة

ال تنَس أخذ مستلزمات الوقايــة الخاصة 

بك

احرص على ارتداء الكمامة قبل مغادرة 

المنزل

من ا�فضل ربط الشعر لتقليل لمس 

الوجه 

ال تذهب إلى المدرسة إذا كانت تظهر 

عليك اعراض عدوى تنفسية أو حمى
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اÉن بإمكانك قضاء وقتك مع العائلة 

بأمان.

استحم أو اغسل ا�ماكن المكشوفة من 

جسدك جيدÏ (اليدين والمعصمين 

والرقبة والقدمين)

اخلع مالبسك المدرسية وضعها في 

كيس الغسيل

اترك حقيبتك المدرسية وأدواتك 

الشخصية والدراسية في صندوق عند 

مدخل المنزل لتعقيمها في وقت الحق

اخلع الكمامة وتخلص منها بالطريقة 

الصحيحة

عند عودتك من المدرسة اخلع حذاءك 

في مكان معين، ويفضل خارج المنزل وال 

تنَس تعقيمه الحق±

عند الدخول للمنزل
كن آمنا عند الذهاب والرجوع من المدرسة

17



نصائح للطلبة في الحافلة المدرسية
كن آمنا عند الذهاب والرجوع من المدرسة

سيتم قياس درجة حرارتك 

قبل دخولك للحافلة

تأكد من التزامك بالتعليمات الوقائية ال تــدخل الحافـــلة إذا كنت تعاني من 

أعراض مرضية وأبلغ المسؤول عن ذلك

اترك مسافة كافية بينك 

وبين اÉخرين وتجنب 

تجمعات ا�صحاب
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نصائح للطلبة في الحافلة المدرسية
كن آمنا عند الذهاب والرجوع من المدرسة

تـــأكد مــــن ارتدائـــــك للكمــــامــــة بالطريقـــة الصحيحـــة طوال فترة تواجـــدك في الحافـــلة

ال تلمس وجهك بأيٍد ملوثة، 

وحافظ على نظافتها 

بتعقيمها باستمرار

تجنب لمس ا�سطــح في 

الحافلــة قدر المستطاع
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من الطبيعي الشعور بالقلق والتوتر من كوفيد-19 ولكن تذكر أن أفضل طريقة 
لحماية نفسك واÉخرين هي التزامك بجميع التعليمات وا¼جراءات الوقائية

نصائح للطلبة في الفصل الدراسي

•  تقبل التغييرات الجديدة والتزم بها فالجميع اÉن مسؤول.

•  يجب إبالغ المسؤول في الصف عند ظهور أعراض مرضية عندك.

•  يجب عليك إحضار مستلزمات الوقاية الخاصة بك (معقم اليدين، كمامات 

   احتياطية ومناديل ورقية).  
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من الطبيعي الشعور بالقلق والتوتر من كوفيد-19 ولكن تذكر أن أفضل طريقة 
لحماية نفسك واÉخرين هي التزامك بجميع التعليمات وا¼جراءات الوقائية

نصائح للطلبة في الفصل الدراسي

•  حافظ على التباعد الجسدي بينك وبين اÉخرين (2متر على ا�قل) في 

   جميع ا�وقات

•  التزم البقاء في المكان المخصص لك في الفصل

•  تجنب مشاركة زمالئك �دواتك (كا�قالم، والدفاتر، وأغراضك الشخصية)

•  من المهم عدم إبداء الذعر أو نشر الشائعات مما قد يؤثر 

   سلب± على البيئة الدراسية
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عند مقابلة زمالئك وأساتذتك:

كن امنآ عند التواصل مع الزمالء والمدرسين

• ال تصافحهم واكتِف بالتلويح لهم من بعيد

• تجنب التجمعات 

• امتنع عن الهمس وتبادل المالحظات 

• حافظ على مسافة كافية بينك وبين 

  اÉخرين طوال الوقت

CHEMI S T R Y
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اعلم أن الرذاذ المتطاير من العطاس والسعال هو الطريقة التي ينتشر بها 
كوفيد-19 فيجب عليك اتباع ما يلي:

آداب السعال والعطاس
احِم زمالئك عند العطس أو السعال

• غط فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس أو استخدم باطن الكوع

• ضع المنديل المستعمل في سلة النفايات على الفور 

• ال تستخدم يديك لتغطية فمك 

• اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

  أو استخدم المطهر الكحولي إذا لم يتوفر الماء والصابون
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0

بلل يديك بالماء

4

ضع باطن اليد بباطن اليد ا�خرى 
ودلكهما مع تداخل ا�صابع

8

اشطف يديك بالماء

1

ضع كمية من الصابون بحيث تغطي 
سطح اليد

5

ضع ظهر ا�صابع بباطن اليد ا�خرى 
ودلكهما وا�صابع مضمومة

جفف يديك باستخدام فوطة نظيفة 
أحادية االستخدام

9

2

ضع باطن اليد بباطن اليد ا�خرى مع 
التدليك

6

التدليك الدائري لÕبهام ا�يسر ثم 
ا�يمن

10

أغلق الصنبور باستخدام فوطة 
نظيفة أحادية االستخدام

3

ضع باطن اليد اليمنى على ظهر اليد 
اليسرى ودلكهما مع تداخل ا�صابع 

والعكس

7

التدليك الدائري لÂمام والخلف 
بأصابع اليد اليمنى لباطن اليد 

اليسرى والعكس بالعكس

11

يداك نظيفتان اÉن

غسل اليدين
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التباعد الجسدي 

• كوفيد 19 ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير لذا من المهم المحافظة على مسافة كافية بينك و 

بين اÉخرين طوال الوقت

• المسافة يجب أن ال تقل عن مسافة مترين 

• قد تعتقد أنه من الصعب ان المحافظة على هذه المسافة في بيئة المدرسة و خصوص± مع زمالئك 

ولكن تذكر أن التباعد الجسدي من اساسيات حمايتك و زمالئك و عائلتك 
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قبل ارتداء الكمام

تــأكـــد مــن مـــواجــهـة 
الجانب الملون للخارج 

تأكد من عدم وجود أي 
ثقب أو تمزق في الكمامة

ابحث عن الجانب العلوي 
حيث تــوجــد القـطـعة 

المعدنية

اغــســل يــديــــك قــبــل
 لــمــس الكـــمامـــة 
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أثناء ارتداء الكمام

اسـحــب الكمـــامـة مــن 
ا�سفل لتغطــية الفــم 

والذقن

اضـــبط الكمـــامة عـــلى 
وجهك، ال تترك فجوات 

على الجانبين

ضـع القطــعة المعدنية 
عــلى أنــفـــك واضـغــط 

عليها  
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تخلص من الكمامة 
مباشرة بعد استخدامها 

في سلة المهمالت

يجـــب إزالـــة الكــمامة من 
خـــلف ا�ذنـــين أو الــــرأس 
دون لمس الجانب ا�مامي

التخلص  اغسل يديك بعد 
من الكمامة أو عقمهما

بعد استخدام الكمام
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ممارسات يجب تجنبها أثناء ارتداء الكمام
• استخدام الكمام إذا كان ممزق أو مبلل

• مشاركة زمالئك للكمامة أو استخدام كمامة غير خاص بك

• لمس الجزء ا�مامي من الكمامة

• القيام بإزالة الكمام للتحدث مع زمالئك

• وضع الكمام على ا�سطح المكشوفة أثناء تناول الطعام

• ترك الكمام المستخدم في متناول اÉخرين

• استعمال الكمامة القماشية دون غسله

• رمي الكمامة في مرافق المدرسة

• لبس الكمامة بوضعيات غير صحيحة

- تحت ا�نف 

- ترك الذقن مكشوف±

- وضع الكمامة على الرقبة

- ارتداء الكمامة بحجم غير مناسب
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أثناء تواجدك في المدرسة

• السالم باليد 

• مشاركة ا�دوات والطعام مع االخرين

• جلوسك مع مجموعة من ا�صدقاء

• لمس العينين وا�نف بأيدي ملوثة

• رمي الكمامة في ا�ماكن غير المخصصة

• تبادل الكتب وا�دوات المدرسية

• نشــــر الشائعــــــات عن كوفيد-19  فـــي 

  المدرسة

• التنمر على من أصيبوا بالفيروس

• ارتداء كمامة زمالئك

ال تفعل

• المداومة على غــسل اليدين باسـتـمرار أو 

  تعـقيمهما

• لبس الكــمامة طـــوال الــوقـــت 

• المحافـــظة على التـــباعد الجســدي بينك 

  واالخريـــن 

• احضار الطعام من المنزل

• البـــقاء في المنــــزل حـــال وجــود أعـراض 

  تنـفسية أو حمى

• تأكد من أن مكتبك نظيف ومعقم

افـــعــل 
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امسح (الكود) للوصول إلى ُكتّيب #وتتجدد_الحياة

لمزيد من االستفسارات حول كوفيد-19 يرجى التواصل
 مع هيئة الصحة بدبي على الخط الساخن للمدارس 800588

اعلم أنه باتباعك لتعليمات السالمة ليس فقط تضمن سالمتك 
وسالمة عائلتك، وإنما تضمن أيضا سالمة زمالئك الطلبة والمعلمين 

وموظفي المدرسة بشكل عام.
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