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 " 19كوفيد  "جراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا املستجدا
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 : نشاط املؤسسة الستئنافاالستعداد املسبق    

 األطفال الستقبالجميع الفضاءات قبل إعادة فتحها  وتطهير تنظيف -

 الوجه مالبس واقية،واقي  او املحلول الكحولي، واقي العينينالقفازات ،، اتالكمام)ستلزمات الوقاية بمالتزود  -

 ...( املطابقة للمواصفات، مواد التنظيف مزودة بأغطية   الفضالت البالستيكية ، حاويات فضالت أكياس

باملؤسسة الذين يعانون من أمراض مزمنة و السيدات الحوامل من مباشرة  ينالعامل واألعوان  اإلطارات إعفاء -

 العمل

مجموعات ،  على األطفالتوزيع  ،وضع برنامج العمل )توزيع اإلطارات لاالجتماع مع اإلطارات العاملة باملؤسسة  -

 رزنامة األنشطة، إجراءات الوقاية املستوجبة...(

الصحية مكتملة )نسخة من الدفتر  مملفاته ن مسبقا واملودعةو ن بالرجوع هم األطفال املسجلو األطفال املعني -

 الصحي، بطاقة اإلرشادات الطبية ...( 

 ، قصور املناعة مراض الصدرية األ : سكري، صرع، فدة / الربو، ة املزمن عدم قبول األطفال املصابين باألمراض -

 املكتسبة الخلقية  و 

  األطفال الستقبالاغوجي والنفس ي دالبي اإلعدادوضع برنامج  -

إشارات التباعد ، تهيئة القاعات وجميع الفضاءات وفقا إلجراءات الوقاية )املعلقات الجدارية واألرضية ـ -

 الجسدي....(

 

 املتعلق "19كوفيد "املستجد انتشار فيروس كورونا  دليل التدابير الصحية للوقاية منل كملحقهذه الوثيقة  عدادتم إ

ية لقطاع صوالخصو  األساسيةالعناصر وهي تتضمن  ،العموميةقطاع الوظيفة االستئناف املوجه للنشاط املنهي في ب

  ،الطفولة

 الضرورية ملنع انتقال العدوى  واالحتياطاتاتخاذ اإلجراءات  عبرحماية األطفال وكافة املتدخلين  الهدف:
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 عزل جيدة التهوئة قاعةتخصيص  -

لكل طفل باعتماد "الوجبات الباردة" محفوظة بعلب خاصة  اءدوفطور الغاعالم األولياء بضرورة إحضار اللمجة  -

 باألغذية 

) يحمل اسمه ( و توفير حذاء إضافي إلرتداءه داخل   بالطفلبضرورة إحضار مقياس حرارة خاص  األولياء عالما -

 .الفضاءات الداخلية للمؤسسة 

اقبة األشخاص وإبعاد األشخاص املشتبه  .1  : في إصابتهممر

إجراءات التوقي من انتشار الفيروس بما فيهم املزودين باملؤسسة مع  جميع املتعاملينو  ولياءاأل عالم إ -

 : بها االلتزاموتحسيسهم بأهمية 

  في مدخل املؤسسة من طرف عون متكون  )االسترشاد ( و إبعاد األشخاص املشكوك فيهم  األشخاصمراقبة 

  مع احترام قواعد التباعد الجسدي الواحد تلو اآلخر املؤسسة  إلى تنظيم دخول األطفال 

 ة لألطفال واألعوان السماح بدخول املؤسسة بصفة حصري 

 الولي املرافق  دائما نفسبضرورة مرافقة الطفل من طرف ولي واحد و الحرص على أن يكون   األولياء إعالم

 للطفل

إجراءات التثبت من الحالة  العتمادمنطقة خاصة بالفرز تكون وجوبا بمدخل املؤسسة للولي والطفل  إعداد -

اقبة  تم تو  و كذلك لإلطارات العاملة باملؤسسة  الصحية للطفل وعائلته واملحيطين به، بصفة  عملية املر

 يومية.

 أية   أو و/ أو صعوبة في التنفس و/أو سعال  و/ )حرارةعراض مرتبطة باملرض أدخول كل طفل يحمل  يمنع

      covid-19.tn)عالمات أخرى مبينة باملوقع 

 في الحجر مقيما و أعراض املرض أظهرت لديه  قد طين له لأبويه أو املخا  دخول كل طفل يكون أحد منعي

 (مشتبهةو أ)حالة مؤكدة  19حي بسبب الكوفيد الص

  حي بسبب في الحجر الص ديه أعراض املرض أو مقيمقد ظهرت لإطار يعمل باملؤسسة  أييمنع دخول

 )حالة مؤكدة أو مشتبهة( 19كوفيد ال

أية عالمات أخرى مبينة   أو  و/ صعوبة في التنفسأو  و/و سعال أ و/ )حرارة 19عراض الكوفيد أعند ظهور  -

        : ؤسسةاملب أثناء التواجدلدى أحد األطفال     covid-19.tn)باملوقع 

  مع دعوة الولي لالتصال  .املنزل  إلىبصفة فورية للعودة به  إعالم وليهويتعين عزل ال قاعةفي طفل الوضع يتم

 190ب

 لى حين قدوم وليهإواحد الطفل  يمرب يرافق 

  مع احترام مسافة تباعد  واقي العينين وجانب الكمامة  إلى ومالبس واقيةن يرتدي قفازات أ املربيعلى يتوجب

 (2ين اثنين )جسدي بـمتر 

 أناملرافق للطفل املربي يتوجب على  املشكوك في حالته مغادرة الطفل  بعد  : 

  سليمة  بطريقة والوحيد الشخص ي االستعمال الواقية ذاتينزع عنه واقي الفم وواقي العينين واملالبس

 للعزل في القاعة املخصصة 
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 يضعهاللغرض يغلق جيدا ثم  الستيكي مخصصفضالت بكيس  املستلزمات املستعملة في جميع يضع 

 في حاوية الفضالت

 مباشرة بعد ذلك،جيدا غسل اليدين بالصابون السائل يقوم ب 

  تعقيم األدوات و  جميع األسطح واألشياء التي تم ملسها  وتطهير التي عزل بها القاعة وتطهيرتنظيف يتوجب

 )مثال: واقي العينين/ الوجه( االستعمالالقابلة إلعادة 

  القاعة املخصصة للعزل يتوجب غسل اليدين جيدا وارتداء قفازات لتعقيم األماكن الخاصة  تطهيربعد

فة، رفوف الترصيف الخاصة به ...( ووضع األشياء الخاصة بالطفل )غطاء، منش أوبالطفل )مكان القيلولة، 

 للولي إعادتها أوبالستيكي لغسلها  دمية، مالبس..( في كيس 

أية عالمات أخرى مبينة   أو  و/ أو صعوبة في التنفس و/أو سعال  و/ )حرارة 19الكوفيد  عند ظهور أعراض -

        : باملؤسسة أثناء التواجد اإلطارات أو األعوانلدى أحد     covid-19.tn)باملوقع 

 190يلزم بمغادرة املؤسسة فورا و العودة إلى منزله و االتصال ب 

 و أألغراض التي استعملها  لنشاطه قاعة املخصصة   تطهير 

 ( :190) التي تم تشخيصها من طرف التعامل مع الحاالت املشتبهة أو املتأكدة  -

 ن املباشرين لهاو املربي املشتبه في إصابته املنتمين ملجموعة الطفل )وأولياءهم(   األطفال يتوجب على  

  الطفل حين صدور نتائج تحليل إلىبالحجر الصحي الذاتي  االلتزام

  بالحجر الصحي  االلتزام  املشتبه في إصابته )وأولياءهم(  املنتمين ملجموعة املربي األطفالكما يتوجب على

  املربي حين صدور نتائج تحليل إلىالذاتي 

  فيتم  19بكوفيد من إصابة الطفل أو أحد اإلطارات العاملة مصالح وزارة الصحة  من في حال تم التأكد 

التنسيق مع املصالح البلدية لتعقيم املؤسسة فورا. وتتولي املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واألسرة طلب 

 يوم 14مؤقت من والي الجهة ملدة  إصدار قرار غلق

 : الجسديالتباعد  .2

 الراحة و خاللم( بين االفراد وذلك منذ الدخول الى املؤسسة الى حين الخروج منها 2مسافة مترين )على الحفاظ  -

 : ووقت الغذاء

  رين بين األطفال ترك مسافة مت ضرورة شارة الى..( لل وملصقات )خطوطالجدران وضع إشارات باألرضية و

 في بعض األنشطة

  عدم  الجسدي الصفوف والتقاربقصد تجنب التجمعات والتحام إعادة برمجة األنشطة اليومية(

 الذهاب في نفس الوقت لتناول الغذاء، غسل اليدين ...( 

  االيدي عند الرقص...( او تقاسم نفس اللعب بها ملس مباشر بين األطفال )تشابكتجنب األنشطة التي 

 واألثاث التربوي 

 أو التقبيل و الضمأباليد صافحة عدم امل -

 عدم االشتراك في اللمجة وأدوات األكل  -

  ملربينفي نفس املكان بين ا االلتقاءتجنب قدر اإلمكان  -
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 2م  3واحد بمساحة  شخص، الفضاءفي نفس  األشخاص )أطفال ومربين (تواجد لالحد األقص ى  -

  أقص ىكحد لنسبة مربي/ أطفال،    % 50قاعدة تطبيق  -

يحبذ املراوحة بين األنشطة الداخلية  و بالتناوببرمجة أنشطة وفقا لتوزيع مجموعات األطفال على ان تكون  -

 والخارجية 

 ان يكون نفس املربي مع نفس مجموعة األطفال والتواجد في نفس القاعة، اإلمكان علىقدر  يتجه العمل -

 دق 15 تفوق  ملدة أقل من مترين للطفل  االقتراب من  األمروواقي العينين في حال استوجب  بارتداء الكمامة  االلتزام -

او إطعامه او حمله بين من الطفل للعناية به العاملة باملؤسسة ن يقترب املربي أو أحد اإلطارات امر األ تطلب ي حين  -

 : عليهاليدين او تنظيفه فإنه يتوجب 

  س أشعر الر ربط 

  مخاط لعاب، الطفل: )افرازاتملسها من قبل الطفل  األطراف تممن  وكل طرفالرقبة و  اليدينغسل، 

 ....(براز

 فانه يتوجب تغيرها ...(  براز ،مخاط )لعاب، على ثياب املربي لطفلصادرة عن اافرازات  تان وجد، 

كما  ين،تاثناو ترك واحدة شاغرة ما بين ( سرةاأل )الحشايا املباعدة بمترين بين  العمل على جهالقيلولة يتعند فترة  -

 وقائيملزيد الحرص و كإجراء  (قدمين /سار الرأسية املتعاكسة )يمكن اعتماد وضع األطفال في وضعية 

 : اليدين  نظافة .3

الى ضرورة غسل اليدين باستمرار مع ضرورة نزع الحلي من اليدين والحفاظ على  العاملة باملؤسسةاإلطارات  دعوة -

 االظافر قصيرة ونظيفة دون طالء 

املائية وتوفر املناديل الورقية ذات االستعمال الوحيد و كيس  املصادرالتأكد من توفر الصابون السائل بجميع  -

 ي إللقاء الفضالت بحاوية الفضالتبالستيك

 بصفة مستمرة  لتعقيم اليدين املائي ير املحلول الكحوليتوف -

 : اليدين لتنظيف الوضعيات املستوجبة   
مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز عند مدخل املؤسسة و بعد التثبت وقبول الطفل ، يرافق احد  املربين الطفل لغسل  -

 في اللعب االنطالقثانية ( قبل دخول قاعة النشاط او  20اليدين جيدا ) 

 ملس الوجه ) العينين ، االنف ، الفم( وبعد قبل -

 بعد السعال، او العطس او التمخط  -

 قبل وبعد األكل وتناول اللمجة  -

 بكثرة ش يء تم ملسه بعد ملس  -

 عند الدخول والخروج وعند استعمال الفضاءات املشتركة  -

 عند الدخول و قبل الخروج من املؤسسة  -

  مساعدة طفل على التمخط و إثر  قبل  -

 عند الدخول والخروج من الوحدات الصحية -

 وبعد كل نشاط داخلي او خارجي -



 

5  

 

 : معدات الحماية الشخصية .4

 ( إجباري سنوات فهو غير  الستلألطفال دون  )النسبةعلى كل شخص يدخل املؤسسة  الكمامةفرض ارتداء  -

من  وملدة أكثرقل من مترين أمهمته القرب  والتي تستوجبيفرض على كل شخص في اتصال مباشر مع االطفال  -

 و واقي الوجهأالعينين واقي ارتداء الكمامة و  دق دون حاجز مادي 15

  : باملؤسسةاإلطارات العاملة يتوجب على قبل مغادرة مؤسسة  -

  نزع الكمامة بمسك األشرطة الرابطة أو املطاطية والحرص على  سليمةبطريقة واقي العينين والكمامة نزع(

 وغلقه جيدافي كيس خاص د يحذات االستعمال الو دوات األ ووضع  ،عدم ملس الجانب املالمس للوجه(

االدوات القابلة لالستعمال  تطهير ذلك  بعد ويتوجب للغرض،وضعه في حاوية الفضالت املخصصة قبل 

 العينين( )واقي

  املطابقة للمواصفاتكيس بالستيكي لغسلها بعد ذلك بمواد التنظيف  ووضعها فيتغيير املالبس 

 :  اجراءات التوعية .5

 املتسبب في فيروسال ملكافحة انتشار  والوقاية املعتمدةتوعوية تتضمن تدابير السالمة  وثائق ومحاملتعليق  -

بارزة  ...( بأماكن املائي  ، استعمال املحلول الكحوليالتباعد الجسدي ،الكمامةارتداء  اليدين، )غسل 19كوفيد ال

 ...(الوحدات الصحية الخارجية،االبواب  )املدخل،داخل املؤسسة 

 املؤسسةاعالم االولياء بإجراءات الوقاية املتخذة داخل  -

 اعتماد آليات بيداغوجية لتوعية األطفال وتقريب املعلومة لهم وتعويدهم على سلوكات الوقاية  -

 تنظيم عملية التواصل مع االولياء  -

 : التجهيزاتالفضاءات و ب إجراءات حفظ الصحة .6

 املطابقة التنظيف واستعمال موادعمليات التنظيف اليومية للفضاءات التي يتواجد بها األطفال  تكثيف -

الوحدات  األلعاب، واملكابس الكهربائية،مقابض األبواب  الكراس ي، الطاوالت، ،األسطح تطهير) للمواصفات

 .( الصحية.

تجنب خلط مواد التنظيف ببعضها واستعمال املواد املعلبة واملطابقة ملواصفات حفظ الصحة مع ضرورة أن  -

 تكون تركيبة هذه املواد مذكورة بشكل واضح على العلبة

 تساقط عليها رذاذ السعال او العطاس  قد أن يكون يمكن  واالسطح التياالماكن  وتطهير جميعتنظيف  -

املطابقة مواد التنظيف ب والصابون اواملاء غسل جميع االواني التي تم استعمالها من قبل االطفال او املربين ب -

 للمواصفات

 تهوئة الفضاءات عدة مرات في اليوم عبر فتح النوافذ  -

 توفير حاويات الفضالت مغطاة و اكياس الفضالت البالستيكية  ضرورة -

ذات  اتعة واقية كمامنقأ الطويلة،مام كاأليدوية ذات  )قفازاتتوفير وسائل الوقاية للعملة املكلفين بالتنظيف  -

بطريقة سليمة )نزعها  و القابلة للغسل مع وجوب غسل اليدين باستمرار بعد نزع القفازاتأاالستعمال الواحد 

 من الخارج وقلبها دون ملس السطح الخارجي لها(
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 إجراءات خاصة باملراكز املندمجة: .7

 قبل إعادة فتحها  الفضاءات  تعقيم( (وتطهيرتنظيف  -

 الفضاءات واملركبات الصحية مرتين في اليوم على األقل وعند االقتضاء  وتطهيرتنظيف  -

 استعمالبعد كل  األدواش تطهير -

 الجفال بالوحدات الصحية وباألدواشفر ضمان تو  -

 املنتظم لليدين تطهيرأو الالكحولي املائي لغسل و / حلول فر الصابون السائل واملضمان تو  -

 صفة منتظمةب كل الفضاءاتة تهوئ -

واحد كحد أقص ى لكل  طفلاملبدأ هو استيعاب )، راقددين في وقت واحد في املتواجعدد األشخاص امل تحديد -

 2م 6جزء من 

)جهاز عن كونين للغرضم/ أعوان  في الغرف من قبل موظفين املقيمين  لالطفال اليومفي  ةقياس درجة الحرارة مر  -

 بعد او مقياس  شخص ي (

واألطفال خاصة خالل التواجد  في ن  يو الوافد األعوانو التربوي للطار  لكمامات الواقيةلاالرتداء الوجوبي  -

 املشتركةالفضاءات 

 متر بين األشخاص 2املحافظة على مسافة تباعد ال تقل عن  -

 املشتركة الحرص على الحد من ارتياد الفضاءات  -

 

 مصطلحات:

  protection respiratoire/masque: واألنف  الفمالكمامة او واقي 

  protection oculaireواقي العينين: 

   visièreواقي الوجه: 

  gel hydro alcooliqueاملحلول الكحولي: 

 -blouse  sur واقية:مالبس 

 

 

 

 

 

 



 

7  

 

 1ق ـــــــــــــــــــــــملح

 استمارة الفرز اليومية

 

 يتوجب اجراء الفرز بصفة يومية قبل دخول املؤسسة :

 صعوبة ،حرارة )سعال، ؟19يتواجد معها طفلك اعراض الكوفيد  العائلة التيافراد  أحدهل ظهرت على طفلك او  (1

 فجئ لحاسة الشم او التذوق ...(  التنفس، فقدانفي 

 التي يتواجد معها ؟ العائلةهل الحظت ارتفاع الحرارة لدى طفلك او لدى احد افراد  (2

 ساعة االخيرة؟ 12هل اعطيت طفلك دواءا مضادا للحرارة خالل  (3

 انتظار نتائجاو في  19إلجراء تحليل الكوفيد موعدا  افراد العائلة التي يتواجد معها أحدفلك او هل ينتظر ط (4

  ؟19تحليل الكوفيد 

 ؟19ايجابيا لكوفيد  تحليالافراد العائلة التي يتواجد معها  أحدطفلك او  أجري هل  (5

 ؟ هل كان طفلك او احد افراد العائلة التي يتواجد معها في الحجر الصحي (6

يوما  14هل كان طفلك او احد افراد العائلة التي يتواجد معها  في سفر واو يسكن مع شخص كان مسافرا خالل  (7

 األخيرة ؟ 

 

  


