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 2020ورٌاض األطفال فً خرٌف عام  رسامدبدء الموسم الدراسً الجدٌد لل
 

 لمدٌنة؟التابعة لمدارس ورٌاض األطفال الكورونا على الحٌاة الٌومٌة فً  جائحةؤثر تكٌؾ 

 

 :توجهنا بأسئلتنا إلیلقد 

 

  Eva Elisabeth Belboeالبلدٌة، إٌفا إلٌزابٌث بٌلبو دائرة شؤون المدارس مدٌرة 

 Ella Ingdal األطفال البلدٌة، إٌال إنجدالدائرة شؤون رٌاض مدٌرة 

 Betty Pettersen رئٌسة أطباء البلدٌة بٌتً بٌترسن

 و Trude Mathiesen ترودي ماتٌسن ، Ila skole إٌال مدرسة  ةمدٌر

 Gunn Kristin Hansvold ، ؼون كرٌستٌن هانسفولدØya barnehageمدٌرة روضة أطفال أوٌا 

 

 أغسطس؟ 14فً  بدء العام الدراسً سٌکونكٌف 
 اجراءاتاتباع  تضع نصب عٌنهاالمبانً المدرسٌة، لكن جمٌع المدارس ظروؾ عداد التالمٌذ وتبعا ألستكون هناك اختالفات محلٌة 

 .مكافحة العدوى

 
 :التقٌد بها لجمٌعٌنبؽً علی ااألصفر وال تزال هناك ثالث ركائز أساسٌة  التأهب ممارسات لمستوىالن نخطط ونصمم نح
 :حسب األولوٌةمرتبة  -

 
 المرضى فً المدرسة تواجد األشخاصٌجب أال ي .1
 الجٌدةالصحٌة النظافة الحفاظ علی  .2
 األشخاصاالتصال بٌن  ٌلقلالسعً إلی ت .3

 
 

 صفر؟عند مستوی اللون األفً حالة تأهب هً ماذا ٌعنً حقًا أن المدرسة 
األصفر  ٌٌنالمستو عندالهدؾ العام . افةالنظ عزٌزنموذج إشارة المرور خصًٌصا لتكٌٌؾ إجراءات تقلٌل االتصال وت استخدامتم 

 .أن ٌتم تتبع هؤالءو وثٌق معهم اتصالاألشخاص الذٌن هم علی ألطفال والموظفٌن عدد محدود من ٌکون لدی اواألحمر هو أن 

 

 فً بداٌة الٌوم األول من المدرسة كالمعتاد؟ إلی المدرسة الصف األول الحضور تالمٌذهل ٌمكن ألولٌاء أمور 
ي أن ومع ذلك، ال ٌنبػ. والتقاط صؽارهم كالمعتاد إذا كانوا أصحاءأن ٌقوموا بتسلٌم ٌنص دلٌل مكافحة العدوى على أنه ٌمكن للوالدٌن 

لذلك . األول، وٌجب أن ٌتذكر الكبار االمتثال لقاعدة المتر الواحد صؾللناس، كما هو الحال عادة فً بداٌة المدرسة لل تجمعٌكون هناك 
 الدراسً األول بنٌة دعوةتقسم العدٌد من المدارس الٌوم . الفصول الدراسٌة إلیة أطفالهم رافقسٌكون من الصعب على اآلباء م

التجربة، نرى أن جمٌع المبتدئٌن فً المدرسة تقرٌبًا  استنادا إلیو .ر من المبتدئٌن فً المدرسة فً أوقات مختلفةمجموعات أصػ
سبق  التالمٌذالعدٌد من ثم أن . إلی مرافقتهم إلی الفصل الدراسًاآلباء  حتاجاآلخرٌن ومعلمهم دون أن ي التالمٌذٌتمكنون من الدخول مع 

 .SFOفً  وکانوا

 
 

لذلك نشجع المدارس على البقاء فً الهواء الطلق قدر اإلمكان، بحٌث ٌحضر أكبر عدد ممكن من الناس الحدث الكبٌر فً الٌوم األول 
 .هنا أًٌضا، ستكون هناك تعدٌالت محلٌةو. من المدرسة

 
 

 فً أوقات مختلفة؟ أنهم سٌبدأونفً نفس الوقت أم  الصفوفتبدأ جمٌع سهل 
فً مدارس أخرى مدخلٌن  هناك، بٌنما دراسً صؾبعض المدارس مداخل منفصلة لكل  لدی. درسة إلى أخرىمن مهذا سوؾ ٌختلؾ 

 .ةالكبٌر جمعاتوالت الطوابٌرٌفات المحلٌة ضرورٌة لتجنب یولذلك، فإن التك. الصفوؾلجمٌع ودرج أقصى كحد 
 

 لمنع العدوى؟ المتخذةما هً التدابٌر 
وهذا ٌشمل . مكافحة العدوى علی معلومات محدثة حول إجراءاتوأولٌاء األمور  تالمٌذالالموظفٌن و حصولستضمن المدارس 

جهود  تعزٌزالسعال، و ومراعاة آدابنظافة الٌدٌن  الحفاظ علیمع  ،الحرص على عدم حضور أي شخص مرٌض إلى المدرسة
 .أنفسهم وبٌن البالؽٌنالتنظٌؾ وبذل الجهود لتقلٌل االتصال بٌن التالمٌذ، وبٌن التالمٌذ والبالؽٌن 

 
،  Folkehelseinstituttetوالمعهد الوطنً للصحة العامة  Udir لـروابط علی تلقت المدارس معلومات حول القواعد الحالٌة و

 .لظروؾ المحلٌةتبعا لمع الموظفٌن خالل أسبوع التخطٌط، باإلضافة إلى األسئلة التً ٌجب مناقشتها المدارس والتً ستراجعها 
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 المدارس؟ فً أرجاءمضاد للبكتٌرٌا للسائل الهل ستكون هناك محطات 
المدارس وفً حقٌبة الظهر لألنشطة المدرسٌة فً الهواء  أرجاء فً antibac مضاد للبكتٌرٌالتزود بالسائل اللستكون هناك محطات 

 .الطلق
 
 

ما هو الحجم الذي ٌمكن أن تكون علٌه . معًا الصففً نفس  المجموعاتأو  الدراسٌة الصفوفغالبًا ما تكون 
 المجموعات؟

 :تنص التعرٌفات الواردة من مدٌرٌة التعلٌم النروٌجٌة على ما ٌلً. مجموعاتبمثابة الدراسٌة بأكملها  الصفوؾتعتبر 
 تلمٌذا 30و  25ما بٌن = األول إلى السابع وؾ من والصؾ SFO ـبالنسبة ل• 
 تلمٌذا 30= ٌکون الصؾ  اشرلصفوؾ من الثامن إلی العل• 

 
 الذي عقد فً صرح وزٌر التعلٌم فً المؤتمر الصحفً. فً المدرسة التالمٌذهنا أًٌضا، ستكون هناك تعدٌالت محلٌة بناًء على عدد 

ٌجب أن ٌكون الٌوم . العدوىلٌس هناك تحدث إذ رٌاض األطفال، / المدارس تفرض علی التقٌٌدات الکبری لن  ٌوم الثالثاء أن
 .للتالمٌذالمدرسً طبٌعًٌا قدر اإلمكان 

 

 المدرسة فً نفس الوقت؟ باحةفً  الصفوفجمٌع  تتواجدهل ٌمكن أن 
المناطق الخارجٌة المجموعات ٌمكن أن تستخدم هذه . مناطق مختلفة للعب فً الخارج( التً ال تعمل معًا)ٌجب أن ٌكون للمجموعات 

. فً نفس الوقتفً الخارج عدة مجموعات  تتواجدٌمكن أن . کل تبدٌلرى ولٌس من الضروري تنظٌؾ المناطق قبل واحدة تلو األخ
 .، ٌمكن تقسٌم الملعب إلى مناطقالمجموعاتللحفاظ على المسافة بٌن و

 
 

 .المدرسة والمناطق الخارجٌة باحةهنا ستكون هناك أًٌضا اختالفات محلٌة اعتماًدا على حجم 

 
 ؟ٌا تری كٌف ستسٌر االمور. المدارسالصفوف بالذهاب إلی تبدأ جمٌع سمنذ فترة واآلن ة مفتوح  SFOنتكا

فً التً ) نفس المجموعاتٌجب أًٌضا الحفاظ على . SFOفً  مجموعات بحسب الصفوؾتكون هناك سمكافحة العدوى أنه  دلٌلٌقول 

حلول اتباع ، وربما وفقا للصفوؾ المجموعات على سبٌل المثال  تنظٌم، ٌمكن، التالمٌذاعتماًدا على عدد و. کذلك SFOفً ( المدرسة

 .امحدوداألشخاص الذٌن األطفال علی تصال وثٌق معهم عدد أن ٌکون  تضمنأخرى 

ٌتم إعطاء األولوٌة لـ . ساحة الخارجٌةالم أو فً الهواء الطلق الوقتقضاء لمجموعات واحول والمدرسة  SFOٌجب أن تتعاون 

SFO لتناول الطعام  خاص بهم مکان للتالمٌذالمدرسة وٌجب أن ٌكون  داخل األخرى فً صفوؾفً المنطقة الخارجٌة أثناء وجود ال

 .SFOاألنشطة فً  ممارسةو

 

 
 ؟زوادة معهمإحضار  ی التالمٌذأم ٌتعٌن عل  SFOهل سٌتم تقدٌم الطعام فً 

زوادة ، وسٌُطلب من اآلخرٌن إحضار SFOسٌحصل البعض على الطعام فً . ظروؾ المادٌةتبعا للفات محلٌة یكون هناك تكًتهنا س
 .معهم
 
 
 :7إلى  1من ما ٌلً ٌنطبق علی تالمٌذ الصفوؾ  الدلٌل أن رد فًي

 
 .مع ؼٌرهم األطفال الطعام والشراب ٌتقاسمٌجب أال  •
 .السارٌةٌمكن تحضٌر الطعام فً المدرسة وفقًا لإلرشادات  •
 .حصص الطعامعلی شکل ٌم الطعام تقد نبؽًي •
 ؼرؾ الطعام المشتركة، ٌجب أن تأكل المجموعاتحاالت استخدام فً . تهمجموع کل ضمنأن ٌأكل األطفال  نبؽًي •

 .ٌجب ؼسل الطاوالت والكراسً بعد كل مجموعة. فً أوقات مختلفة المختلفة الطعام

 
 10إلى  8من الصفوؾ الدراسٌة 

 
 .مع اآلخرٌن الطعام والشراب تقاسمعدم  التالمٌذٌجب على  •
 .عند تناول الطعام طاولتهلى کل ع التالمٌذٌجب أن ٌجلس  •
 .للمقاصؾ والمطاعم السارٌةٌمكن تحضٌر الطعام فً المدرسة وفقًا لإلرشادات  •
 .حصص من الطعامعلی شکل تقدٌم الطعام ٌنبؽً  •
 .معًاات المختلفة مجموعالجلس تأن  ٌنبؽًالمقصؾ المشترك، حالة فً  •
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 كالمعتاد؟ البدنٌة التربٌةدروس  ستنظمهل 
التربٌة البدنٌة فً الهواء الطلق خالل األسبوعٌن األولٌن حتى نحصل على نظرة عامة أفضل على حالة  دروس تنظمنوصً بأن 

 .العدوى

 
 

؟  بالعدوی المدرسةفً أو موظف تلمٌذ ماذا ٌحدث إذا تم اكتشاف إصابة 
بناًء و. نقل العدوی إلٌه أو إلٌهاومن قد ٌكون بالعدوی مكان إصابة الشخص معرفة العدوى  تتبعالمعنٌة بالجهة  فً هذە الحالة ستحاول

 .على ذلك، سٌتم النظر فً ما ٌجب القٌام به
 
 

أو الموظفٌن؟   التالمٌذأحد االتصال بد شخص وثٌق ماذا ٌحدث إذا تم اكتشاف العدوى عن
 .ختبار والحجر الصحً وتوفٌر المعلوماتإلخضاع لإلالحاجة ل تتأکد من مدیالوضع والعدوى  الجهة المعنٌة بتتبعقٌم تس
 
 

 أٌن ٌمكن للوالدٌن الحصول على معلومات حول القواعد المطبقة فً مدرستهم؟
 . meldebokaالخدمة الرقمٌة ستقوم المدارس بإرسال المعلومات إلى أولٌاء األمور عبر 

 
 

 رٌاض األطفالفً المتبعة القواعد 
 

 .محلٌة بنفس طرٌقة المدارس تکٌٌفاتمختلفة وستكون هناك  ظروؾرٌاض األطفال فً تروندهاٌم لها 
 
 

 كٌف تستقبل رٌاض األطفال أطفال الروضة الجدد؟
االستفادة من تهم على العطلة الصٌفٌة، أو فً الٌوم الذي ٌتم إبالؼنا فٌه بموافقبدء قبل بإستقبال األطفال رٌاض األطفال تبدأ ؼالبًا ما 

. عمل الروضة وهذا ٌعنً أن االستعدادات الستقبال اآلباء واألمهات الجدد ٌمكن أن تبدأ قبل الٌوم الفعلً لبدء. المعروض علٌهممكان ال
على توفٌر  ربما كان هناك تركٌز كبٌر.  بإرسال رسائل ترحٌب وقد عقد العدٌد منهم اجتماعات رقمٌة مسبقًاعادة رٌاض األطفال  تقوم

 .تعاون بٌن الموظفٌن وأولٌاء األمور عبارة عن، ألن هذا هذا العامفً  معلومات شاملة حول إجراءات مكافحة العدوى
 

 

 الروضة؟الذٌن ٌتم تعوٌدهم علی  الطفاألاألطفال مع  روضةا فً وأن ٌكون لآلباءهل ٌمكن 
المنطقة  الروضة فً تعرؾ علىبطرٌقة تسمح بال األمور بتنظٌم رٌاض األطفال قوم بعضت. كون هناك اختالفات محلٌةتهنا س

بعض اآلخر بإعادة تنظٌم مجموعات األطفال بحٌث القوم یداخل روضة األطفال، بٌنما  فًبعضها ؼرؾ خاصة لدی الخارجٌة، و
بٌن الموظفٌن وأولٌاء آمنة مسافة جٌدة الحفاظ علی  إجراءرٌاض األطفال  تطبق. ٌكون هناك عدد أقل من المجتمعٌن فً وقت واحد

 .بدقةإجراءات مكافحة العدوى  اتباعكما ٌتم . األمور وكذلك ؼسل األسطح ونقاط االتصال
 

 فً حالة تأهب صفراء؟ هً ماذا ٌعنً حقًا أن روضة األطفال
حد بالٌقوم المرء  أنو ،ةمحسنإجراءات نظافة هناك أن هذا ٌعنً أن روضة األطفال تعمل على تكٌٌؾ إجراءات الحد من االتصال، و

 .ی هؤالءنظرة عامة علعلی الحفاظ  ٌسعی المرء إلیوبهم وثٌق اتصال األشخاص الذٌن األطفال علی من عدد 
 
 

فً حالة . الحمراء التأهبمجموعات أكبر إلى حد ما مما كانت علٌه فً حالة األطفال فً  الصفراء أنه ٌمكن تنظٌم حالة التأهبتعنً 
لكن من . فً الروضة فٌما ٌتعلق بساعات عمل الموظفٌن ومدة إقامة األطفال لعمل الروضة أخؾ تنظٌمالباب أمام ٌفتح  التأهب هذە

 .الخضراء وأنه ٌجب أًٌضا اتباع إجراءات مكافحة العدوى األخرى فً المنطقة الصفراء حالة التأهبالمهم التأكٌد على أننا لسنا فً 

 

 

 ٌتم تقدٌم الطعام فً رٌاض األطفال؟أنه أم  معهم لجمٌع الوجباتهل ٌجب على األطفال إحضار الطعام 
 وٌتم وجبات الطعام  رٌاض األطفال بعضتقدم . المختلفة فاتیكون هناك اختالفات محلٌة بسبب الظروؾ المحلٌة والتكًتسهنا أٌضا 

تم ال یلجمٌع الوجبات،  ةؼداء مرزوموجبات  ٌتناول فٌها األطفالفً الوحدات التً و .لكل طفل تقدٌم حصص الطعاممن خالل ذلك 
وجبات الطعام فً تقدٌم تم ی .(Brukerrådet) القرار بالتشاور مع مجلس المستخدمٌنهذا تم اتخاذ اآلباء نفقات الطعام وقد  تحمٌل

 .مجموعات ثابتة وٌتم ؼسل األسطح
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 فً رٌاض األطفال؟ ما هو الحجم المقبول للمجموعات
 4كون هناك یٌمكن أن و. فً کل مجموعة أطفال 5-3من األطفال الصؽار  اتتتألؾ مجموعالصفراء، ٌمكن أن  التأهبفً حالة 

أما . 4و  3 المجموعتٌنمن آمنة مسافة  لیع السعً إلی الحفاظوٌتم  2و  1تتعاون المجموعتان . الواحدة القاعدة فًمجموعات 
 القاعدة تقسٌم عندئذٌمكن . طفالً  24مكونة من الواحدة قاعدة ألطفال بحٌث تکون العدد اٌمكن مضاعفة ؾبالنسبة لألطفال األكبر سنًا، 

 .بٌن الموظفٌن واستقرار مجموعة الموظفٌنآمنة مسافة الحفاظ علی  أهم شًء هو. مجموعات 4-3إلى 
 

 

 كٌف؟، وهل ستظل المناطق الخارجٌة مقسمة
األصؽر سناً قبل الؽداء األطفال ؼالبًا ما ٌخرج . تقضً العدٌد من رٌاض األطفال أوقاتًا فً الهواء الطلق فً أوقات مختلفة من الٌوم

على المنطقة  رٌاض األطفالعتمد العدٌد من تمن أجل جمع عدد أقل من األشخاص فً الداخل، . الؽداءتناول ألنهم ٌنامون بعد 
 .فً الخارج فً نفس الوقتٌتواجد عدد کبٌر من األطفال  فقدإلى مجموعات، وبالتالً  تقسٌم األطفالن الخارجٌة لٌتمكنوا م

بالنسبة لألطفال و. فً مناطق مختلفة بالخارج ٌتناوبون علی التواجدلمنطقتهم الخارجٌة والبعض اآلخر  مخططاتلدى البعض 
أن على الرؼم من . التعامل مع هذا التقسٌم وبة فًصعقد ٌجدون وعلٌهم الصؽار، قد ٌكون تقسٌم المنطقة الخارجٌة أمًرا صعبًا 

األطفال أن ٌحظی بالنسبة للكثٌرٌن، إال أن الجمٌع ٌبذل قصارى جهده من أجل  لروضة األطفال مختلؾ وصعبتنظٌم الحٌاة الٌومٌة 
 .إجراءات مكافحة العدوىفٌه نتبع ٌجب علٌنا أن بأٌام جٌدة فً نفس الوقت الذي 

 
 

ٌجب أن ٌكون (. وٌفضل أن ٌكون ذلك فً الخارج)أنه ٌمكن لمجموعتٌن العمل معًا من أجل التنفٌذ العملً لٌوم الروضة  الدلٌلٌقول 
المناطق الخارجٌة واحدة تلو األخرى  هذە المجموعاتستخدم تٌمكن أن . مناطق مختلفة للعب فً الخارج( تتعاونالتً ال )للمجموعات 

ٌمكن تقسٌم الملعب إلى مناطق و. ٌمكن أن تخرج عدة مجموعات فً نفس الوقت. بدٌلتنظٌؾ المناطق قبل التولٌس من الضروري 
 .المجموعاتللحفاظ على المسافة بٌن 

 
؟  روضة األطفالفً  الموظفٌن أحد أوطفل لدی العدوى  لکشف عنماذا ٌحدث إذا تم ا

بناًء . نقل العدوی إلٌه أو إلٌهاومن قد ٌكون بالعدوی مكان إصابة الشخص معرفة العدوى  الجهة المعنٌة بتتبع فً هذە الحالة ستحاول
فً سٌنظرون سوٌة مع المدٌر وآخرٌن هذە الجهة و ،على المستوى الفردي رالتدابًستقٌم العدوى  الجهة المعنٌة بتتبععلى ذلك، فإن 

 .إعطائهاالمعلومات التً ٌجب  األطفال، بما فً ذلك روضةفً التً ٌجب تطبٌقها التدابٌر الرئٌسٌة 
 

تنفٌذ اإلجراءات الضرورٌة، على سبٌل المثال التأكد من أن روضة  سٌتم ثمومن الوحدة  رئٌسعدوى، فسٌتم إخطار الإذا تم الكشؾ عن 
ولهذا . مجموعة مع من، وما إلى ذلكالحول من كان فً  توفٌر المعلومات، والمساهمة فً "ؼسلها نظٌفة من الفٌروس"قد تم األطفال 

 اآلباء ٌتلقی ولٌس أقلها أن. تکوٌن مجموعاتناعلى ( اآلن بعد أن وصلنا إلى المستوى األصفر) نحافظالسبب تحدًٌدا، من المهم جًدا أن 
دئة وتأمٌن الجمٌع، من المهم ته. أداة جٌدة ومهمة  Meldebokaالخدمة الرقمٌة عتبر ت. معلومات جٌدة ورصٌنةکلٌهما ن ووالموظؾ

 .ٌتم إخطار مدٌر البلدٌة بمجرد اكتشاؾ اإلصابةأن صؽاًرا وكباًرا، و

 

 ؟أو الموظفٌن أحد األطفالاالتصال بلدی شخص وثٌق العدوى  لکشف عنماذا ٌحدث إذا تم ا
لدٌنا اتصال  .وتوفٌر المعلوماتختبار والحجر الصحً إلإلخضاع لالحاجة ل وتستوضح مدیالعدوى الوضع  الجهة المعنٌة بتتبعقٌم تس

ًٌا، ولدٌنا أنشطة مختلفة مادتم تصمٌم رٌاض األطفال بشكل مختلؾ . وثٌق مع أولئك المشاركٌن فً أعمال التتبع عند حدوث العدوى
 .من ٌوم آلخر وكل هذا ٌمكن أن ٌكون له تأثٌر على التدابٌر التً تتخذها رٌاض األطفال

 

 ع العدوى؟لمنالمتخذة ما هً التدابٌر 
مكافحة محدثة  حول إجراءات  معلوماتواألمهات علی  كل من الموظفٌن واألطفال واآلباءحصول ستضمن رٌاض األطفال 

السعال، وأن  واتباع آدابنظافة الٌدٌن  الحفاظ علیروضة األطفال، وأن ٌتم  إلیمرٌض شخص أي  ٌحضرمن المهم أال . العدوى
مع التركٌز بشكل  -جهود لتقلٌل االتصال بٌن األطفال، وبٌن األطفال والبالؽٌن وبٌن البالؽٌن التنظٌؾ وبذل ال اتإجراءتعزٌز ٌتم 

 .فً رٌاض األطفال صعب اإلجراءٌن األولٌن باستمرارتنفٌذ األخٌر ألن  اإلجراء خاص على
 

نتجه نحن اآلن . البرد لدى األطفالنزلة من الصعب على الوالدٌن والموظفٌن فً رٌاض األطفال، على سبٌل المثال، تقٌٌم أعراض 
حوار وثٌق وجود نحن نعتمد كلًٌا على . األطفال هو القاعدة أكثر من االستثناءالزکام لدی  رؤٌةالخرٌؾ، وربما ٌكون  نحو فصل
مكن ي" صارمة"أن تكون رٌاض األطفال حذرة، أو . لتقٌٌم الوضع بشكل مشترك فً كل حالة على حدة اآلباء واألمهاتوجٌد مع 

إجراء مهم لمنع  ي بالتحدٌدأن المرٌض ال ٌنبؽً أن ٌكون فً روضة األطفال همسألة لكن . أمرا محبطا بعض الشًءكون یأن 
 .حلول جٌدة ٌمكن لجمٌع األطراؾ التعاٌش معهاالتوصل إلی آمل وأعتقد أن الحوار الوثٌق والمفتوح سٌؤدي إلى . انتشار العدوى

 

 
 رٌاض األطفال؟ متاحة فً أرجاءمضاد للبكتٌرٌا لسائل الالتزود بامحطات  ستکونهل 

ٌؽسل . المحادثةوؼرؾ س وفً جمٌع ؼرؾ االجتماعات المداخلمعظم  عند امتاح antibac مضاد للبكتٌرٌاالسٌکون السائل 
. سلاغمتوفر فٌها التاألطفال واآلباء والموظفون أٌدٌهم فً األماكن التً 
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