
 

 

 

  العام
-2021

رأة واألسرة الم لتكوینیة الراجعة بالنظر لوزارات

علمي، التكوین المھني ، التربیة، التعلیم العالي والبحث ال

 

   19ید فوفق تطّور الوضع الوبائي لجائحة كو

   الصحة وزارة

 والجامعي المدرسي الطب إدارة

 

 

 

العام لصحياول البروتوك
-2020الخاص بالعودة المدرسیة والجامعیة 

لتكوینیة الراجعة بالنظر لوزاراتالتعلیمیة واوالتربویة  

، التربیة، التعلیم العالي والبحث الوالطفولة وكبار السن، الشؤون الدینیة

  الشؤون االجتماعیة

وفق تطّور الوضع الوبائي لجائحة كو ھذا الدلیل قابل للتعدیل و التحیین 

  2020أوت نسخة 

 الخاص بالعودة المدرسیة والجامعیة 

 مؤسساتالدلیل لفائدة 

والطفولة وكبار السن، الشؤون الدینیة

الشؤون االجتماعیةوالتشغیل و

 

 

ھذا الدلیل قابل للتعدیل و التحیین  
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 والمراھق

 الطفل والمراھق

 ، الجمعیة التونسیة للطب النفسي لألطفال والمراھقین

 الجمعیة التونسیة للطب النفسي لألطفال والمراھقین

 األطفال بالقطاع الخاص لجھة تونس

تحت إشراف السید المدیر العام للصحة وبحضور 

ممثّلین عن إدارة الطب المدرسي والجامعي والمرصد الوطني لألمراض الجدیدة والمستجدّة 

التربیة، المرأة واألسرة : ممثّلین عن وزارات 

والبحث العلمي، الشؤون االجتماعیة، 

 .بوزارة الصحة
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  :إدارة الطب المدرسي والجامعي 

 مدیرة ،الزرقوني

 متفقد مركزي ،لطفي بن حمودة

 كاھیة مدیر ،

 رئیسة مصلحة ،

والمراھقالطفل لطب أعصاب ، الجمعیة التونسیة 

الطفل والمراھق، الجمعیة التونسیة لطب أعصاب نجوى المیالدي

، الجمعیة التونسیة للطب النفسي لألطفال والمراھقین

الجمعیة التونسیة للطب النفسي لألطفال والمراھقین

األطفال بالقطاع الخاص لجھة تونسأطباء جمعیة  ،لمیاء غرس هللا

  :جمعیات المجتمع المدني 

 حقوق الطفل التونسیة للدفاع عن لجمعیةا،

 
 أولى للمستشفیات أطفالطبیبة  ،الدالجي

تحت إشراف السید المدیر العام للصحة وبحضور  تّمت مناقشة المحتوى من خالل جلسة عمل

ممثّلین عن إدارة الطب المدرسي والجامعي والمرصد الوطني لألمراض الجدیدة والمستجدّة 

ممثّلین عن وزارات وإدارة حفظ صحة الوسط وحمایة المحیط و

والبحث العلمي، الشؤون االجتماعیة، والطفولة وكبار السن، الشؤون الدینیة، التعلیم العالي 

  .لھا بالنظر ن المھني والتشغیل والھیاكل الراجعة

بوزارة الصحة 19اللجنة العلمیة لمجابھة كوفید  طرفتّمت المصادقة من 

  : فریق اإلعداد

  

  إدارة الطب المدرسي والجامعي

الزرقوني أحالم قزارة. د -

لطفي بن حمودة. د -

،ماجدة عمارة. د -

،سنیة الخذري. د -
 

  علمیة جمعیات:  

، الجمعیة التونسیة إلھام التركي. د -

نجوى المیالدي. د -

، الجمعیة التونسیة للطب النفسي لألطفال والمراھقینسمیة حلیم. د -

الجمعیة التونسیة للطب النفسي لألطفال والمراھقین ى،یسر معلّ . د -

لمیاء غرس هللا. د -

  جمعیات المجتمع المدني

،معز الشریف. د -

  أشخاص مرجعیة : 
الدالجيتاج رافلة . د -

  

  :ادقة ــالمص

 

تّمت مناقشة المحتوى من خالل جلسة عمل -

ممثّلین عن إدارة الطب المدرسي والجامعي والمرصد الوطني لألمراض الجدیدة والمستجدّة 

وإدارة حفظ صحة الوسط وحمایة المحیط و

والطفولة وكبار السن، الشؤون الدینیة، التعلیم العالي 

ن المھني والتشغیل والھیاكل الراجعةویالتك

تّمت المصادقة من  -

  



2020 -2021 

 

عوضا  2020مارس  12طلقت في 

إلى التعلیم العالي،  ، أُغلقت المؤسسات التربویة من مستوى ما قبل الدراسة

  .19كوین المھني والتربیة المختصة، نتیجة الوضع الوبائي المتعلّق بكوفید 

  :إعادة فتح  في إطار اإلعداد إلجراء االمتحانات الوطنیة تقّرر

 المعاھد الثانویة لمواصلة الدروس لمدّة شھر ثم إجراء امتحان الباكالوریا

لكّل المدارس اإلعدادیة لمناظرتي ختم التعلیم األساسي وختم التعلیم اإلعدادي لمدّة یومین 

  ني

خالل العودة المدرسیة والجامعیة 

فضاءات الطفولة، الكتاتیب، المدارس االبتدائیة 

واإلعدادیة، المعاھد، فضاءات التكوین المھني والمؤسسات الجامعیة ومراكز التربیة 

  )والتكوینقاعات األنشطة، قاعات التدریس والتعلیم 

 .ومراكز الصحة الجامعیة
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طلقت في التي ان 2019/2020للسنة الدراسیة لمدرسیة 

، أُغلقت المؤسسات التربویة من مستوى ما قبل الدراسة

كوین المھني والتربیة المختصة، نتیجة الوضع الوبائي المتعلّق بكوفید 

في إطار اإلعداد إلجراء االمتحانات الوطنیة تقّرروعمال بإجراءات رفع الحجر الصحي و

المعاھد الثانویة لمواصلة الدروس لمدّة شھر ثم إجراء امتحان الباكالوریا

المدارس اإلعدادیة لمناظرتي ختم التعلیم األساسي وختم التعلیم اإلعدادي لمدّة یومین 

 فضاءات التكوین للمتكونین باألقسام النھائیة

نيالمھ ریاض األطفال والكتاتیب عند عودة أولیاءھم إلى النشاط

خالل العودة المدرسیة والجامعیة  19إجراءات التوقي من كوفید  یتضمن ھذا الدلیل

فضاءات الطفولة، الكتاتیب، المدارس االبتدائیة : بالمؤسسات التربویة 

واإلعدادیة، المعاھد، فضاءات التكوین المھني والمؤسسات الجامعیة ومراكز التربیة 

 :تشمل إجراءات التوقي 

قاعات األنشطة، قاعات التدریس والتعلیم (فضاءات التربیة والتكوین 

  )المبیتات(فضاءات اإلقامة 

  ...)قاعات األكل، المطاعم،( طعام

  وسائل النقل المدرسي

ومراكز الصحة الجامعیةمراكز الطب المدرسي والجامعي  كذلك تشمل ھذه التوصیات

  .الواردة بھ یتعین تطبیق اإلجراءات والتوصیات الصحیة

 اقــالسی

لمدرسیة االربیع طلة منذ ع

، أُغلقت المؤسسات التربویة من مستوى ما قبل الدراسة2020مارس  14عن 

كوین المھني والتربیة المختصة، نتیجة الوضع الوبائي المتعلّق بكوفید تكذلك مؤسسات ال

وعمال بإجراءات رفع الحجر الصحي و

المعاھد الثانویة لمواصلة الدروس لمدّة شھر ثم إجراء امتحان الباكالوریا -

المدارس اإلعدادیة لمناظرتي ختم التعلیم األساسي وختم التعلیم اإلعدادي لمدّة یومین  -

 منھما

فضاءات التكوین للمتكونین باألقسام النھائیة -

ریاض األطفال والكتاتیب عند عودة أولیاءھم إلى النشاط -

  

  محتوى الدلیل
 یتضمن ھذا الدلیل

بالمؤسسات التربویة 2020/2021

واإلعدادیة، المعاھد، فضاءات التكوین المھني والمؤسسات الجامعیة ومراكز التربیة 

 .المختصة
 

  تشمل إجراءات التوقي

فضاءات التربیة والتكوین ° 

فضاءات اإلقامة ° 

طعاماإلفضاءات ° 

وسائل النقل المدرسي° 
  

 تشمل ھذه التوصیات

 یتعین تطبیق اإلجراءات والتوصیات الصحیةو
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حي موضوع بمقر وزارة الصحة عقد اتفاقیة مشتركة حول البروتوكول الص
المرأة واألسرة  والطفولة وكبار ،  
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  :االتفاقیة المشتركة بین الوزارات المعنیة 

بمقر وزارة الصحة عقد اتفاقیة مشتركة حول البروتوكول الص 
،  والبحث العلميالعالي التعلیم ، التربیة،  الصحةھذا الدلیل بین وزارات 

  .الشؤون االجتماعیة، التكوین المھني والتشغیل

االتفاقیة المشتركة بین الوزارات المعنیة 

 2020أوت  27تم یوم 
ھذا الدلیل بین وزارات 

التكوین المھني والتشغیل، الشؤون الدینیة، السن
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: )الكتاتیب وریاض األطفال(الصحیة بمؤسسات ما قبل الدراسة 

  التوصیات الصحیة

ومختلف الوضعیات  كل ساعة وعند االقتضاء

  غیر ضروري
احترام  واجب عند عدم إمكانیة 

  متر بین األشخاص
ضرورة احترام كراس : في فضاء األنشطة 

  فالدد األطعالشروط في ما یتعلق ب
اعتماد وضعیة نوم معاكسة : أثناء القیلولة والنوم 

  )رأس مقابل رجلین
التباعد الجسدي غیر وجوبي لكن دون  التقبیل أو 

  متر 1جسدي بـوجوب احترام تباعد 
  

  االسترشاد على وضعیتھم وعائالتھم
  أو أكثر ° 38أي شخص حرارتھ 

عدم قبول أي شخص تظھر لدیھ أو لدى أفراد 
  19أعراض الكوفید 

یمنع دخول األولیاء للمؤسسة ما عدى الیوم األول 
  

، السعال(لحمى أو أحد األعراض  
صعوبة التنفس، ألم بالحنجرة، فقدان حاسة التذوق 

،نقص كبیر في شاھیة أو الشم واإلعیاء الشدید
  :، یتوجب... ) األكل، القي، آالم عضلیة

  عزل الطفل في فضاء مخصص حتى قدوم ولیھ
تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة 
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الصحیة بمؤسسات ما قبل الدراسة 

الفضاءات  /األشخاص 
  المعنیة

التوصیات الصحیة

 األطفال -
  أعوان الطفولة -

كل ساعة وعند االقتضاء
  *الموجبة لذلك

غیر ضروري الكمامة ارتداء  األطفال  -
كل أعوان الطفولة و -

  المؤسسةعلى  وافد كھل
 ةالكمامارتداء 
متر بین األشخاص 1بـالتباعد 

في فضاء األنشطة  -  األطفال في ما بینھم -
الشروط في ما یتعلق ب

أثناء القیلولة والنوم  -
رأس مقابل رجلین(

التباعد الجسدي غیر وجوبي لكن دون  التقبیل أو   بین األطفال والمربین -
  الضم

وجوب احترام تباعد   الكھول في ما بینھم -
  األطفال -
  أعوان الطفولة -
  المؤسسة كل وافد على -

  قیاس الحرارة  -
االسترشاد على وضعیتھم وعائالتھم -
أي شخص حرارتھ  قبول عدم -
عدم قبول أي شخص تظھر لدیھ أو لدى أفراد  -

أعراض الكوفید عائلتھ 

یمنع دخول األولیاء للمؤسسة ما عدى الیوم األول   األولیاء
  للطفل بالمؤسسة 

لحمى أو أحد األعراض  عند ظھور ا  األطفال
صعوبة التنفس، ألم بالحنجرة، فقدان حاسة التذوق 

أو الشم واإلعیاء الشدید
األكل، القي، آالم عضلیة

عزل الطفل في فضاء مخصص حتى قدوم ولیھ°   
تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة °   

  19بموقع كوفید

الصحیة بمؤسسات ما قبل الدراسة  التوصیات -1  
  

  اإلجراء

الغسل : نظافة الیدین 
بالماء والصابون أو الفرك 

  المائي الكحولي بالمحلول

  ارتداء الكمامة

  التباعد الجسدي

المراقبة والفرز عند مدخل 
  المؤسسة

التصرف عند ظھور 
داخل  19عالمات الكوفید

  المؤسسة 
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  العودة للمنزل
تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة 

  
  :التنظیف والتطھیر 

مرة في الیوم على األقل، وعند 

  في نھایة یوم العمل
  مطھرثم منظف :المواد المستعملة 

  دقیقة 15ساعات لمدة  3على األقل كل 
  في الصباح قبل وصول التالمیذ

  أثناء كل استراحة

  في نھایة الیوم عند التنظیف والتطھیر
  : التنظیف والتطھیر

  مرتین في الیوم وعند االقتضاء
الصباحیة ونھایة الحصة  في نھایة الحصة

  مطھر ثم منظف :المواد المستعملة 

  استعمال المعلقات
  تنشیط حصص تحسیسیة

  19كوفیددعم التكوین في مجال التوقي من 
  نفسي عند العودة المدرسیةال

دعم اإلجراءات الوقائیة وفق التوصیات الصادرة 
  الطبیب المباشر 
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العودة للمنزل°     األعوان
تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة °   

  .19بموقع كوفید

  

الفضاءات المشتركة 
األثاث، األرضیة، (

، األغراض المسطحات 
  ...)المشتركة،

التنظیف والتطھیر  -
مرة في الیوم على األقل، وعند  :التواتر °   

  االقتضاء
في نھایة یوم العمل: متى °   
المواد المستعملة °   
  :التھوئة  -
على األقل كل °   
في الصباح قبل وصول التالمیذ°   
أثناء كل استراحة°   
  عند الفطور°   
في نھایة الیوم عند التنظیف والتطھیر°   

التنظیف والتطھیر -  المركبات الصحیة
مرتین في الیوم وعند االقتضاء :التواتر °   
في نھایة الحصة :متى °   

  المسائیة
المواد المستعملة °   

استعمال المعلقات -  األطفال
تنشیط حصص تحسیسیة -

دعم التكوین في مجال التوقي من  -  أعوان الطفولة
الدعم برنامج ال -  األطفال 

أمراض  ياألطفال حامل
  مزمنة 

دعم اإلجراءات الوقائیة وفق التوصیات الصادرة  -
الطبیب المباشر  عن

  :یتعین غسل الیدین على األقل في الوضعیات التالیة 
  عند الدخول والخروج من المؤسسة التربویة

  إثر الذھاب إلى المركبات الصحیة

  
  إثر استعمال األغراض المشتركة

  تنظیف وتطھیر الفضاءات

التحسیس والتوعیة 
  والتواصل

  الدعم والمرافقة

األشخاص ذوي عوامل 
  االختطار

  
یتعین غسل الیدین على األقل في الوضعیات التالیة  :  *
عند الدخول والخروج من المؤسسة التربویة°   
  قبل وبعد االستراحة°   
  قبل وبعد األكل°   
إثر الذھاب إلى المركبات الصحیة°   
  قبل لمس الوجھ وبعد°   
  ...بعد السعال أو العطاس،°   
إثر استعمال األغراض المشتركة°   
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المدارس االبتدائیة، المدارس اإلعدادیة، 

مؤسسات التعلیم العالي ومراكز 

  التوصیات الصحیة

ومختلف الوضعیات  كل ساعة وعند االقتضاء
  

لتالمیذ  بالنسبة إجباريالكمامة غیر 
و إال في حالة ظھور سعال أ المدارس االبتدائیة

  عطاس في انتظار مغادرة المؤسسة
و الثانیة و التعلیم  اإلعدادیةوجوبي بالمرحلة 

  العالي والتكوین المھني 
وجوبي بالنسبة لمراكز التربیة المختصة فھو 

سنة في حال عدم توفر  12للذین یتجاوز عمرھم 
  متر  1تباعد الجسدي بـ

الكمامة عند ممارسة الریاضة  عدم ارتداء
  مع احترام التباعد الجسدي والتربیة البدنیة
 الوجھ في حالة عدم تحّمل ارتداء 

احترام  واجب عند عدم إمكانیة ة
  متر بین األشخاص 1ـب 

متر وإذا لم یكن ذلك ممكنا  1احترام مسافة 
  :یتعین تطبیق االحتیاطات التالیة 

تنظیم الفضاء بطریقة تضمن احترام أكبر 
  ...مسافة ممكنة بین التالمیذ، المتكونین، الطلبة

  تفادي التجمعات قدر اإلمكان
  داخل قاعات الدروس االكتظاظ
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المدارس االبتدائیة، المدارس اإلعدادیة، (التوصیات الصحیة بالمؤسسات التربویة 

مؤسسات التعلیم العالي ومراكز ومؤسسات التكوین المھني 
:  

الفضاءات  /األشخاص 
  المعنیة

  التالمیذ
  المتكونون

  الطلبة
  المدرسون

  األعوان

كل ساعة وعند االقتضاء
  *الموجبة لذلك

  التالمیذ
  المتكونون

  الطلبة
  المسجلون بمراكز التربیة

الكمامة غیر  ارتداء -
المدارس االبتدائیة

عطاس في انتظار مغادرة المؤسسة
وجوبي بالمرحلة  -

العالي والتكوین المھني 
بالنسبة لمراكز التربیة المختصة فھو  -

للذین یتجاوز عمرھم 
تباعد الجسدي بـإمكانیة ال

عدم ارتداء -
والتربیة البدنیة

 واقي ارتداء -
 الكمامة

التدریس  اتاألعوان وإطار
  والتكوین

ةالكمامارتداء  
 الجسدي التباعد

  التالمیذ
  المتكونون

  الطلبة
  المسجلون بمراكز التربیة

احترام مسافة  -
یتعین تطبیق االحتیاطات التالیة 

تنظیم الفضاء بطریقة تضمن احترام أكبر °   
مسافة ممكنة بین التالمیذ، المتكونین، الطلبة

تفادي التجمعات قدر اإلمكان°   
االكتظاظتجنب °   

التوصیات الصحیة بالمؤسسات التربویة  -2
مؤسسات التكوین المھني و) المعاھد الثانویة

:التربیة المختصة 
  

  اإلجراء

: نظافة الیدین 
الغسل بالماء 

والصابون أو الفرك 
المائي  بالمحلول
  الكحولي

التالمیذ -
المتكونون -
الطلبة -
المدرسون -
األعوان -

  الكمامة ارتداء

التالمیذ -
المتكونون -
الطلبة -
المسجلون بمراكز التربیة -
  
  

األعوان وإطار -
والتكوین

  التباعد الجسدي

التالمیذ -
المتكونون -
الطلبة -
المسجلون بمراكز التربیة -
  



2020 -2021 

 

  متر على األقل 1وجوب احترام مسافة 

  قیاس الحرارة 
  وعائالتھم االسترشاد على وضعیتھم

  أو أكثر ° 38أي شخص حرارتھ 
عدم قبول أي شخص تظھر لدیھ أو لدى أفراد 

  19أعراض الكوفید 

، السعال(الحمى أو أحد األعراض  
ألم بالحنجرة، فقدان حاسة التذوق أو  صعوبة التنفس،

،نقص كبیر في شاھیة األكل، الشم واإلعیاء الشدید
  :یتوجب ...)القي، آالم عضلیة

ء مخصص حتى قدوم  الولي إذا عزل في فضا

تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة 
  
  العودة للمنزل

تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة 
  

  :التنظیف والتطھیر 
  مرة في الیوم على األقل، وعند االقتضاء

  في نھایة یوم العمل
  مطھر ثم منظف  :المواد المستعملة 

  دقیقة 15ساعات لمدة  3على األقل كل 
  في الصباح قبل وصول التالمیذ

  أثناء كل استراحة
  

  في نھایة الیوم عند التنظیف والتطھیر
  : التنظیف والتطھیر

  مرتین في الیوم وعند االقتضاء
في نھایة الحصة الصباحیة ونھایة الحصة 

  مطھر ثم منظف  :المواد المستعملة 
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التدریس  اتاألعوان وإطار
  والتكوین

وجوب احترام مسافة 

  التالمیذ 
  المتكونون

  الطلبة
  كل وافد على المؤسسة 

  األعوان وإطار التدریس

قیاس الحرارة  -
االسترشاد على وضعیتھم -
أي شخص حرارتھ  قبول عدم -
عدم قبول أي شخص تظھر لدیھ أو لدى أفراد  -

أعراض الكوفید عائلتھ 

  التالمیذ
  المتكونون

  الطلبة

الحمى أو أحد األعراض   عند ظھور
صعوبة التنفس،

الشم واإلعیاء الشدید
القي، آالم عضلیة

عزل في فضاال°   
  كان قاصرا

تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة °   
  19بموقع كوفید

العودة للمنزل°     األعوان وإطار التدریس
تطبیق توصیات اللجنة الوطنیة الواردة والمحینة °   

  19بموقع كوفید
الفضاءات المشتركة 

األثاث، األرضیة، 
، األغراض المسطحات
  ...)المشتركة،

التنظیف والتطھیر  -
مرة في الیوم على األقل، وعند االقتضاء :التواتر°   
في نھایة یوم العمل: متى °   
المواد المستعملة °   
  :التھوئة  -
على األقل كل °   
في الصباح قبل وصول التالمیذ°   
أثناء كل استراحة°   
  عند الفطور°   
في نھایة الیوم عند التنظیف والتطھیر°   

التنظیف والتطھیر -  المركبات الصحیة
مرتین في الیوم وعند االقتضاء :التواتر °   
في نھایة الحصة الصباحیة ونھایة الحصة : متى °   

  المسائیة
المواد المستعملة °   

األعوان وإطار -
والتكوین

المراقبة والفرز 
عند مدخل 
  المؤسسة

  - 
المتكونون -
الطلبة -
كل وافد على المؤسسة  -
األعوان وإطار التدریس -

التصرف عند 
ظھور عالمات 

داخل  19الكوفید
  المؤسسة التربویة

التالمیذ -
المتكونون -
الطلبة -
  

  
األعوان وإطار التدریس

تنظیف وتطھیر 
  الفضاءات

الفضاءات المشتركة 
األرضیة، (

المسطحات
المشتركة،

المركبات الصحیة
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  استعمال المعلقات
  تنشیط حصص تحسیسیة

  19في مجال التوقي من كوفیددعم التكوین 
  نفسي عند العودة المدرسیةالدعم 

دعم اإلجراءات الوقائیة وفق التوصیات 
  الطبیب المباشر
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  التالمیذ
  المتكونون

  الطلبة

استعمال المعلقات -
تنشیط حصص تحسیسیة -

دعم التكوین  -  أعوان  
دعم برنامج ال -  التالمیذ

 الطلبة / المتكونون/التالمیذ 
  حاملي أمراض مزمنة 

دعم اإلجراءات الوقائیة وفق التوصیات  -
الطبیب المباشر عنالصادرة 

  :یتعین غسل الیدین على األقل في الوضعیات التالیة 
  عند الدخول والخروج من المؤسسة التربویة

  إثر الذھاب إلى المركبات الصحیة

  
  إثر استعمال األغراض المشتركة

   

التحسیس 
والتوعیة 
  والتواصل

التالمیذ -
المتكونون -
الطلبة -

أعوان  

التالمیذ -  الدعم والمرافقة

األشخاص ذوي 
  االختطارعوامل 

التالمیذ 
حاملي أمراض مزمنة 

 
یتعین غسل الیدین على األقل في الوضعیات التالیة  :  *
عند الدخول والخروج من المؤسسة التربویة°   
  قبل وبعد االستراحة°   
  قبل وبعد األكل°   
إثر الذھاب إلى المركبات الصحیة°   
  قبل لمس الوجھ وبعد°   
  ...بعد السعال أو العطاس،°   
إثر استعمال األغراض المشتركة°   



2020 -2021 

 

  التوصیات الصحیة

وضع الكمامة أثناء االنتظار بالصف لألشخاص 
  سنة 12الذین تفوق أعمارھم 
  وجوب وضع الكمامة

متر بین األشخاص الذین تفوق 
  
  متر

  االقتضاءقبل وبعد األكل وعند 

  (service)بدایة كل حصة تقدیم لألكلة 
  عند تغییر النشاط

  : المسطحات
  :النظافة والتطھیر 

  مرتین في الیوم وعند االقتضاء
  بعد الفطور وبعد العشاء

 مطھر ثم منظف  

  النظافة والتطھیر بعد كل حصة أكل  
  : المسطحات

  :النظافة والتطھیر 
  مرتین في الیوم وعند االقتضاء

  متى بعد الفطور وبعد العشاء
  مطھر ثم منظف  :المواد المستعملة 
  :النظافة والتطھیر 

  مرتین في الیوم وعند االقتضاء
  بعد الفطور وبعد العشاء

  مطھر ثم منظف  :المواد المستعملة 
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  اإلطعامالتوصیات الصحیة بفضاءات 
 /األشخاص 

  الفضاءات المعنیة
التوصیات الصحیة

التالمیذ   /األطفال 
  الطلبة /المتكونون

وضع الكمامة أثناء االنتظار بالصف لألشخاص 
الذین تفوق أعمارھم 

وجوب وضع الكمامة  األعوان
التالمیذ   /األطفال 

  الطلبة /المتكونون
متر بین األشخاص الذین تفوق  1احترام تباعد بـ

  سنة 12أعمارھم 
متر 1احترام تباعد   األعوان
التالمیذ   /األطفال 

  الطلبة /المتكونون
قبل وبعد األكل وعند 

بدایة كل حصة تقدیم لألكلة  -  األعوان
عند تغییر النشاط -
  عند االقتضاء -

التالمیذ   /األطفال 
  الطلبة /المتكونون

  المعلقات

المسطحات األرضیة و  قاعة األكل
النظافة والتطھیر  -  

مرتین في الیوم وعند االقتضاء: التواتر °     
بعد الفطور وبعد العشاء: متى °     
 :المواد المستعملة ° 
  :الطاوالت  -

النظافة والتطھیر بعد كل حصة أكل  °    
المسطحات األرضیة و  المطبخ

النظافة والتطھیر  -
مرتین في الیوم وعند االقتضاء: التواتر °     
متى بعد الفطور وبعد العشاء°     

المواد المستعملة °   
النظافة والتطھیر  -  المركبات الصحیة 

مرتین في الیوم وعند االقتضاء: التواتر °    
بعد الفطور وبعد العشاء:  متى °    
المواد المستعملة °   

التوصیات الصحیة بفضاءات  -3
  اإلجراء

  إرتداء الكمامة

  التباعد الجسدي

الغسل : نظافة الیدین 
بالماء والصابون أو 

 بالمحلولالفرك 
  المائي الكحولي

التحسیس والتوعیة 
  والتواصل

نظافة وتطھیر 
  الفضاءات



2020 -2021 

 

  التوصیات الصحیة

  )في المساء(قیس الحرارة مرة في الیوم 

  عند الدخولقیس الحرارة 
  االستجواب

وضع الكمامة واجب لألشخاص الذین 
سنة إذا كان التباعد  12تفوق أعمارھم 

  الجسدي غیر ممكن

  متر 1احترام مسافة 

  كل ساعة وعند االقتضاء

  المعلقات التحسیسیة
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  )المبیتات(التوصیات الصحیة بفضاءات اإلقامة 

الفضاءات  /األشخاص 
  المعنیة

التوصیات الصحیة

  التالمیذ -  المراقبة بمدخل المبیت
  الطلبة -
  المتكونون -

قیس الحرارة مرة في الیوم 

  األعوان -
  كل شخص وارد  -

قیس الحرارة  -
االستجواب -

  التالمیذ -
  الطلبة -
  المتكونون -
  كل شخص وارد -

وضع الكمامة واجب لألشخاص الذین 
تفوق أعمارھم 

الجسدي غیر ممكن

  األعوان -
  كل شخص وارد -

احترام مسافة 

  التالمیذ -
  الطلبة -
  المتكونون -
  األعوان -
  كل شخص وارد -

كل ساعة وعند االقتضاء

  التالمیذ -
  الطلبة -
  المتكونون -
  األعوان -
  كل شخص وارد -

المعلقات التحسیسیة

التوصیات الصحیة بفضاءات اإلقامة  -4

  

  اإلجراء

المراقبة بمدخل المبیت

  الكمامة ارتداء

  التباعد الجسدي

الغسل : نظافة الیدین 
بالماء والصابون أو 

المائي  بالمحلولالفرك 
  الكحولي

  التحسیس والتواصل



2020 -2021 

 

  :التنظیف والتعقیم 
  مرة في الیوم: 

  بدایة الیوم 
  مطھر ثم منظف  :المواد المستعملة 

  عند التنظیف والتطھیر
 دقیقة 15ساعات لمدة  3على األقل كل 

  بالفضاء ل تواجد األشخاص
  :التنظیف والتطھیر 

  مرة في الیوم وعند االقتضاء: 
  )الصباح(بدایة الیوم 

  مطھر ثم منظف  :المواد المستعملة 
دعم اإلجراءات الوقائیة وفق التوصیات 

  الطبیب المباشر 
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غرف النوم، المراقد، تنظیف وتطھیر 
... قاعة المطالعة،

 المسطحات واألرضیة (
 )واألغراض المشتركة

  

التنظیف والتعقیم  -
: التواتر °   
بدایة الیوم : متى °   
المواد المستعملة °   
  :التھوئة  -
عند التنظیف والتطھیر°   
على األقل كل  °   

ل تواجد األشخاصفي حا
التنظیف والتطھیر  -  المركبات الصحیة

: التواتر °   
بدایة الیوم : متى °   
المواد المستعملة °   

  التالمیذ -األشخاص ذوي 
  الطلبة -
  المتكونون -
  
  

دعم اإلجراءات الوقائیة وفق التوصیات  -
 عنالصادرة 

تنظیف وتطھیر 
  الفضاءات

  

األشخاص ذوي 
  عوامل االختطار
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 أخرىعبر فتح النوافذ بین نقل مجموعة و 

  19االجراءات العامة الخاصة بالتعامل مع حاالت كوفید

 االتصال باإلدارة الجھویة للصحة الراجعة بالنظر وفق الملحق المصاحب
www.stopcorona.gov.tn 

  التوصیات الخاصة باستعمال مواد التنظیف والتطھیر 

.....................:  
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  الصحیة الخاصة بالنقل المدرسي

 2و  1ارتداء الكمامة وفق ما سبق في النقطة 
عبر فتح النوافذ بین نقل مجموعة و دقائق على األقل  5لمدة تھوئة وسیلة النقل 

  خر رحلةآ نظیف وتطھیر وسیلة النقل بعد

االجراءات العامة الخاصة بالتعامل مع حاالت كوفید
190  

االتصال باإلدارة الجھویة للصحة الراجعة بالنظر وفق الملحق المصاحب
www.stopcorona.gov.tn:الدخول على الرابط االلكتروني 

التوصیات الخاصة باستعمال مواد التنظیف والتطھیر 
 ما ورد بالمالحق

:.....................توصیات وزارة الصحة حسب الرابط التالي

  

  

  

  

  

الصحیة الخاصة بالنقل المدرسي التوصیات -5

  ارتداء الكمامة وفق ما سبق في النقطة
  تھوئة وسیلة النقل
 نظیف وتطھیر وسیلة النقل بعدت

االجراءات العامة الخاصة بالتعامل مع حاالت كوفید -6
 190االتصال ب
 االتصال باإلدارة الجھویة للصحة الراجعة بالنظر وفق الملحق المصاحب
  الدخول على الرابط االلكتروني

التوصیات الخاصة باستعمال مواد التنظیف والتطھیر  - 7
 ما ورد بالمالحق تطبیق
  توصیات وزارة الصحة حسب الرابط التالياالطالع على
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 المالحق
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