
 

 قواعد النظافة الصحیة
 

 :للعاملینبالنسبة 
x  استمرارفرق العمل ومجموعات األطفال بیجب مزاولة العمل قدر اإلمكان مع نفس. 
x ( عن العاملین اآلخرین 1,5یتعین االلتزام بقواعد التباعد )وأولیاء األمور. م 
x  والسیما بعد استعمال التجھیزات الصحیة بدورات المیاه وقبل الغسل المنتظم والجید للیدینیلزم ،

 تناول الطعام، وكذلك بعد تنظیف األنف أو السعال أو العطس.
x ام أمالعاملین و في دائرة المصافحة واالحتضان والسعال والعطس تجنب بشكل صارم یتعین

 أولیاء األمور.
x .)یلزم المحافظة على طریقة العطس والسعال )في مرفق الید 
x مالمسة العینین أو األنف أو الفم. یتعین بشكل صارم تجنب 
x .یلزم استخدام منادیل أحادیة االستخدام والتخلص منھا على الفور 
x عن المنشأة. یجب إبعاد األفراد الذین یظھر علیھم أعراض مثل السعال أو آالم الحلق أو الُحمى 
x بارتداء قناع حمایة للفم واألنفداخل ریاض األطفال  العاملونأن یلتزم  بشكل أساسي یتعین، 

 .الشؤون الصحیةوسلطة  مركز العمل الصحيوذلك استجابة لتوصیات 
 3دون وألسباب تربویة، ال یجوز ارتداء قناع حمایة للفم واألنف عند التعامل مع األطفال 

 .سنوات
x  داخل كافة الغرف التي یتم استخدامھا. تھویة مستعرضة/متدفقة منتظمةیجب توفیر 

 
 لألطفال:بالنسبة 
x  وبعد استعمال التجھیزات الصحیة  مالمسة أي فردبعد  بالصابون الغسل الجید للیدینیلزم

 أثناء ذلكبدورات المیاه وقبل تناول الطعام، وكذلك بعد تنظیف األنف أو السعال أو العطس. و
 .تطبیق )عن طریق األلعاب( عادات النظافة الصحیة ھذه حسب تطور األطفالوضع ویجب 

x  على  بوالیة بریمن، والذي ینص الشؤون الصحیة لسلطةبالنسبة لألطفال یسري التنبیه الصریح
عدم تطھیر األیدي باستخدام المطھرات. عالوة على ذلك یتعین عدم وضع أي مطھر على أیدي 

 األطفال.
x .یلزم استخدام منادیل أحادیة االستخدام والتخلص منھا على الفور 
x  أو الُحمىاألطفال الذین یظھر علیھم أعراض مثل السعال أو آالم الحلق  استضافة أال یتمیجب 

 داخل المنشأة.
 

 بالنسبة ألولیاء األمور:
x   متوازن وسریعیتعین االلتزام قدر اإلمكان بأن یتم إحضار وأخذ األطفال على نحو. 
x  .فیما یخص الجائحة، ال توجد أیة مخاوف مطلقة تتعلق بدخول أولیاء األمور إلى المنشأة 
x  عن أولیاء األمور دوقواعد التباعیجب على أولیاء األمور االلتزام بقواعد النظافة الصحیة العامة 

  اآلخرین والعاملین.
x ن.، إن أمكیتعین على أولیاء األمور المعرضون للمخاطر عدم إحضار أطفالھم بنفسھم إلى المنشأة 
x  قناع حمایة للفم واألنفیجب على جمیع أولیاء األمور الذین یدخلون المنشأة ارتداء. 


