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Stadt Bochum  I  Dezernat IV  I  44777 Bochum 

 
 أولياء األمور إلى اآلباء و

  الهيئه الطالبيه  بوخوم
 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen (Bei Antwort bitte angeben) Bochum, den 

  IV 04.05.2020 

 إعادة فتح المدارس
 الساده والسيدات األعزاء،

  اآلباء األعزاء،

  

وستفاليا استئناف التدريس في المدارس  -قررت وزارة التربيه والتعليم في منطقة  شمال الراين 
اإلعدادية والثانوية العليا تدريجيًا،  بشكل مبدئى للصفوف التي يجب عليها تقديم امتحانات للمرحلتين 

باإلضافة إلى الثانوية العامه. ونحن كمدينة بوخوم نعمل بشكل وثيق مع إدارة المدرسه للتأكد من أن تبدا 
  المدرسة على نحو سلس قدر اإلمكان. ولتحقيق هذه الغايه، نحتاج أيضا إلى مساعدتكم:

انًا للوقايه من العدوى هي االمتثال لقواعد النظافة ووفقًا للمعرفة العلمية الحالية، فإن الطريقة األكثر أم
لذلك أطلب منكم أن توضحوا ألطفالكم قواعد المسافة الموصى بها، وغسل  .والسلوكيات الموصى بها

  اليدين الصحيح والشامل إضافه إلى آداب "السعال والعطس".

ي. لقد تأكدنا من توفر نحن كسلطات مدرسية، مسؤولون عن توفير الغرف المدرسية وتنظيف المبان
كميات كافية من المناشف الورقية والصابون في جميع المدارس. أما بعد إعادة فتح المدارس وباالضافه 

مرة في األسبوع) ، سيكون هناك تنظيف يومي لجميع  2.5إلى التنظيف المنتطم لالرضيه (في المتوسط 
  أسطح التالمس بوسائل تنظيف خاصه ومطهرة.

ارس، سوف يتواجد عامل تنظيف إضافي يوميًا،  "كدعم يومي"  يكون موجود في جميع في جميع المد
من مهامه ضمان التوافر المستمر للصابون والمناشف الورقية في  .أوقات ساعات الدوام الدراسيه

  .المراحيض، والعمل على إزالة األوساخ الخاصة في وقت قصير إذا لزم األمرلذلك  

أما تنظيم العمليه  .لتمكن من تطبيق معايير النظافة التي نشرها معهد روبرت كوخسنقوم بدعم المدارس ل
الدراسيه، وتنفيذ الدروس واالمتثال لقواعد النظافة المعمول بها (المسافة، نظافة اليدين) هي مسؤولية 

  .إدارة المدرسة المعنية

ات اليدين، والذي يجب ان يتم باإلضافة إلى إجراءات التنظيف الموسعه، ستتلقى جميع المدارس مطهر
استخدامها فقط تحت اإلشراف وعند الضرورة، ونظًرا لخطر نشوب حريق من المطهرات،  والتجربة 

، طلبنا 2016بوخوم في نهاية شهر أيلول   ”Bergmannsheil“المؤلمة للحريق  الذي نشب في مستشفى 
  .من المدارس استخدام هذه المنتجات بوعي شديد

الرسالة ملحق للتذكير يلخص أهم القواعد مره أخرى، والفته معلومات تم نشرها في  ستجد مع هذه
  المدارس.

Der Oberbürgermeister 
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يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول موضوع كورونا، وتدابير النظافة على الصفحه 
  .www.infektionsschutz.deاأللكترونيه الخاصه بالمركز االتحادي للتثقيف الصحي 

هل لديك اي أستفسارات أو تعليقات حول تدابير النطافه في المدارس؟ إذا اكتب لنا رسالة إلكترونيه على 
  buergerinfo@bochum.de.العنوان  األلكتروني  

  

  والبقاءاتمنى لكم التوفيق في األيام القادمه 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  

Dietmar Dieckmann 

 وكيل الثقافة والتعليم والرياضة
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 نشرة حول إعادة فتح المدارس في بوخوم
  )2020نيسان  28من  بتداءا(ا
  
 
 ؟هل يسمح للطالب والطالبات، المدرسون، المشرفون المرضى بالحضور إلى المنشأة . 1

 
خفيفه نزالت البرد ال توخي الحذر من، يجب أيًضا في هذه الحالة بالذات،  المنزليجب على الطالب المرضى دائًما البقاء في 

يجب على المعلمين والمشرفين أيًضا األمراض المماثلة غير المعديه.  القش أو ساسيةهذا ال ينطبق على حبالطبع . حمى دون
  أعراض المرض (خاصةً نزالت البرد). الذي لديهمالبقاء في المنزل 

  
 

  )؟وفصفال( في غرف حوض غسلهل يجب أن يكون هناك  . 2
 

  ، فقدلغسل اليدين إذا لزم األمر ) فيجب استخدامه كحوضوففي غرف (الصف حوض للغسلهناك  ولكن إذا كان ال،
على ف ،إلشراف على غسل اليديناامكانية  يوفر على وجه الخصوصوهذا  .الورقيهتم توفير الصابون السائل والمناشف 

بهذا  المشرفين التأكد من أن الطالب، وكذلك المعلمين أنفسهم  يغسلون أيديهم جيًدا وفقًا لتوصيات معهد روبرت كوخوالمعلمين 
  .الوجباتتناول أو قبل  ف األنفتنظيبعد  اليدينأيًضا على غسل  ينطبقهذا الخصوص، 

  
 

 هل الصابون والماء (البارد) كافيين للقضاء على الفيروسات؟  . 3
 
، أما درجة هنا هو كل ما يتطلبه األمر الجيدفغسل اليدين ، ، ال يوجد تطهير إضافي مطلوب خارج مرافق الرعاية الصحيةعمن

  . هنا ليس لها اي دورحرارة الماء 
  

 .ال ينصح به يكون ضاًرا للجلد لذلكقد  ،بنفس الوقتغسل اليدين وتطهيرهما إن 
  
 

  مطلوبه؟هل دورات التنظيف المتكررة  . 4
 

ينبغي اتخاذ تدابير خاصه، فالتنظيف اليومي ألسطح التالمس اليدوي مثل الكن ال  .الدواميجب أن يتم التنظيف يوميًا بعد انتهاء 
يجب أن تكون و .وما إلى ذلك أمر مهم بشكل خاص مرافق المراحيض ودرابزين الدرجمقابض األبواب، الطاوالت، 

 . تلعب أي دور في نقل مسببات المرضبالطبع، لكنها ال بصريا األرضيات نظيفة
  
 

 ل يجب تطهير غرف (الصفوف) أو األسطح في المدرسة؟ه . 5
  
 COVID التالمس المتكررة  في جائحة أسطح، بما في ذلك والعامة منزليهالمناطق الال ينصح بالتطهير الروتيني لألسطح في  

التطهير إذا كان هناك تلوث مرئي بمواد معدية  عملية النظر فييمكن ولكن  .أفضل بكثير لذا فالتنظيف المناسب يعتبر .هالحالي
 !تطهير المدرسة قبل إعادة فتحهال توجد ضرورة ال .محتملة مثل اللعاب، البراز أو القيء

  
 

  في المدارس؟ وي مطلوبمطهر اليدالهل  . 6
 
إجراء فعال ضد انتقال مسببات  يعتبر الماء والصابونالمستمر بغسل اليدين ، فإن  RKI معهد روبرت كوخوفقًا لـ ،ال

وبطبيعة الحال، فإن جميع مرافق الغسل مزودة بصابون سائل ومناشف يمكن التخلص منها  .األمراض خارج المرافق الطبية
  .بعد استخدامها

  
  



 

 

  
  
  
 

  ما هي المناشف التي يجب استخدامها؟ . 7
 

، يمكن استخدام المناشف ذلك عوضا عن .بعد استخدامها ينصح ويفضل استخدام المناشف الورقية التي يمكن التخلص منها
يجب التأكد بعد ذلك من أن هذه المناشف تُستخدم   ، ولكنالعمل على غسلها بانتظاممع  القابلة إلعادة االستخدام إذا كانت شخصيه

  في مراكز رعاية األطفال.هذا صعب  على سبيل المثال .شكل شخصيفقط ب
  
 

 ؟والطالبات نقل الطالب أثناء االحفاظ عليهما المسافة التي يجب  . 8
 

اما إذا لم يتم االلتزام بذلك، فيجب مراعاة ارتداء  .متر أثناء النقل 1.5، يجب الحفاظ على مسافة هالمسافة المعروف قواعدوفقًا ل
  .ليس إلزاميًاهذا  ، ولكنذاتيًا صنوعالمألنف والفم ا واقي

 
 

  خطر (على سبيل المثال األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة) االحتفاظ بمسافة مختلفة؟الذي عليها  مجموعاتالهل يجب على  . 9
 

  خطر.الذي عليها  مجموعاتالال، فالحد األدنى للمسافة يحمي بغض النظر عن 
 
 

 الفم واألنف؟ واقيهل يجب على الطالب والطالبات، المعلمين والمشرفين ارتداء  . 10
 
مراعاة الحد األدنى للمسافة، كوإذا تم اتباع التوصيات ( .ال، فهذا ليس ضروريًا إذا تم االلتزام بقاعدة المسافة المعروفه حاليا 

 ،ذاتيًا المصنوعيمكن ارتداء واقي الفم  من خطر انتقال العدوى. هذا غسل اليدين الشامل، آداب السعال وما إلى ذلك) سيقلل
  .، ولكنه ليس إلزاميًاحساس الشخص الشخصي باألمانولكن هذا يعتمد على إ

 
 

  المده؟ كمل تحتاج الغرف المدرسة إلى تهوية منتظمة؟ إذا كان نعم ، ه . 11
 

النافذة على  بفتح بشكل عام تكون التهوية المتقاطعةفلتحسين جودة الهواء فيها،  غرف (الصفوف) بشكل منتظم، تهويةب ينصح
على سبيل المثال يمكن ان تتم التهوية  .مخاطر الحوادث المحتملة األخذ بعين االعتبار ذلك معيجب أن يتم ولكن  .مصراعيها

على سبيل المثال إمكانية فحيث يعتمد الوقت المطلوب لذلك على الظروف المكانية، . داية / نهاية الدرس بحضور المدرسبفي 
تغيير  انه تم فيمكن افتراض )،كالهواء وما إلى ذلمكيف  .RLT(اذا تمت تهوية الغرف من خالل اما  .التهوية المتقاطعة

  .للتهويه للهواء داخل الغرف حيث ال يلزم اتخاذ أي تدابير أخرى كافي مناسب
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Hygiene-Regeln

1,5 m

Mindestabstand einhalten

Gründlich & regelmäßig

Hände waschen

Regelmäßig Räume 

lüften

Nähere Infos unter

www.bochum.de/corona

In die Armbeuge 

husten und niesen

Nur aus der eigenen
Flasche trinken


