مدرسة الغابة

مدرسة المجتمع االبتدائية في مدينة لومار

خطة النظافة لمدرسة الغابة في مدينة لومار
مسار المشي والوصول
المشي بمسافة التقل عن متر ونصف في ساحة المدرسة
الدخول الى المبنى عن طريق الممرات التي تؤدي الى الصفوف المدرسية
تستخدم الممرات للدخول والخروج من المبنى
يدخل االطفال الى الصفوف المجهزة ويجلسون في األماكن المخصصة بمسافة األمان

غسل اليدين
يجب غسل اليدين بالماء والصابون عند الدخول الى الصف و التنشيف عن طريق مناديل ورقية يتم التخلص
منها بعد االستعمال مباشرة
يجب غسل اليدين أيضا قبل وبعد االستراحة و ايضا في بعض الحاالت التي يتم فيها السعال أو العطس و عند لمس
الوجه
ابالغ األهل بضرورة العناية باليدين ونظافتها
عدم استخدام المطهر الكحولي في المدرسة

الذهاب الى المرحاض وقضاء الحاجة
يجب غسل اليدين بشكل جيد جدا قبل وبعد الذهاب الى المرحاض
يتم استخدام المراحيض الموجودة في الطابق السفلي لطفلين بحد أقصى
يتم استخدام االشارة الضوئية الموجودة هناك للحد من العدد المسموح به في المراحيض
يجب على المعلمين تجنب ارسال االوالد الى المرحاض في وقت االستراحة لتجنب االعداد الكبيرة والتجمع في
المرحاض لألطفال
األطفال في الرعاية الخاصة يستخدمون المراحيض الموجودة في الطابق الثاني وفي االستراحة يستخدمون المراحيض
في الطابق االرضي

تعقيم المدرسة واألشياء الموجودة
يتم التنظيف في المدرسة كالمعتاد ثالث مرات أسبوعيا ويتم تفريغ سالت القمامة يوميا
يتم تنظيف األماكن التي يحدث فيها االحتكاك يوميا بعد انتهاء المدرسة في الساعة الخامسة مساء وكذلك مناطق
التي تحتاج للنظافة
يجب ترك الكراسي في الصفوف على االرض دائما
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يقوم المعلمون بتنظيف وتطهير األماكن التي يالمسونها ويستخدمونها

يتم تعقيم االشياء التي يحتاجها المعلمين من قبل الزمالء قبل استخدامها

تهوية الغرف والصفوف
المعلم يقوم بتهوية منتظمة للغرفة عن طريق فتح النوافذ بشكل اعتيادي

استخدام قناع الوجه الكمامة
يجب وضع القناع أو الكمامة في المدرسة لحين الوصول الى المقعد المخصص لألطفال
ال يفرض وضع القناع في الصفوف ولكن يجب وضعه اذا لم يكن هناك مسافة أمان
يجب وضع القناع في المدرسة وفي الساحة وفي الملعب اذا لم يكن باالمكان المحافظة على مسافة األمان
تنظيف قناع الوجه هو مسؤولية شخصية تقع على عاتق كل شخص و أيضا الحفاظ عليه في الحقيبة أو ماشابه

خزانة الثياب
يجب تعليق الثياب بشكل يمنع اتصالها المباشر مع بعضها البعض بحيث تكون على مسافة جيدة
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