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كشفت عن مجموعة من اإلجراءات الوقائية والعملية لمنع االنتشار في حالة تحول المرض إلى وباء باالتفاق مع »الصحة«

السديراوي لـ »األنباء«: خطتنا لمواجهة إنفلونزا الخنازير تبدأ اليوم 
بتوعية مديري المدارس الخاصة بالخطط االحترازية

فرق متخصصة في كل منطقة سـكنية تضم مديري المدارس  وتتبع المستوصفات لسـرعة اكتشاف الحاالت المصابة وتكثيف الطاقم الطبي في المدارس
فرق تمريضية تجوب المدارس صباحًا الكتشاف الحاالت وإحالتها إلى المستشفى و غرف حجر صحي لعزل الطلبة المصابين وتقليص فترات الطابور الصباحي

تجهيـز مراكز اإليـواء في المـدارس خوفـًا من تحول 
المرض إلى وباء و إعداد قوائم بأسماء الطلبة والمعلمين الذين 
لديهم أمـراض خاصة وتكثيـف الرعاية للمعلمـات الحوامل

إغالق أي مدرسـة وارد لمدة أسـبوع فـي حالة زيادة 
أعـداد الطلبة المصابيـن للقيـام بالتطهير وزيـارات مكثفة 
إلى سـكنات المعلمات وتخصيـص غرف خاصـة للمصابات

مريم بندق
وزارة  وكيل���ة  كش���فت 
التربية متاضر السديراوي عن 
اعتماد مجموعة من االجراءات 
االحترازية الوقائية باالتفاق مع 
وزارة الصحة ملواجهة انتشار 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير بهدف 
تأمني الطلبة والهيئات االدارية 
والتعليمية عند بدء دوام العام 

الدراسي اجلديد 2010/2009.
وأوضحت الوكيلة السديراوي 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان ه���ذه االجراءات تتدرج بدءا 
من التوعية واالرشاد والتوجيه 
مرورا بتشكيل فرق متخصصة 
تضم مديري امل���دارس في كل 
منطقة سكنية لسرعة اكتشاف 
الى  احلاالت املصاب���ة وصوال 

الت���ي تضم  امل���دارس  جتهيز 
مراكز االيواء ملواجهة اي احتمال 

النتشار الڤيروس.
وبدأت الوكيلة باحلديث عن 
خطط التوعية للعاملني بوزارة 
التربية، موضحة: ستبدأ اعتبارا 
من صباح اليوم حيث س���يتم 
تنظي���م اول اجتماع ألصحاب 
امل���دارس اخلاص���ة لتزويدهم 
باالجراءات االحترازية وخطط 
التوعي���ة املطلوب تنفيذها في 
املدارس اخلاصة التي س���تبدأ 
دوامه���ا قب���ل دوام امل���دارس 
احلكومية وتقوم االدارة بهذه 
اخلطوة املهم���ة انطالقا من ان 
التعلي���م اخل���اص واحلكومي 
من مسؤولية الوزارة.وأضافت 
وايضا سيتم تنفيذ حملة توعية 

للمعلمني واملعلمات في مدارس 
التعليم العام، حيث س���تتولى 
وزارة الصحة إمداد وزارة التربية 
باإلج���راءات املطلوب تنفيذها 
ومتابعتها م���ن جانب املعلمني 

حلماية الطلبة.
وتابعت الوكيلة السديراوي: 
اتفقنا م���ع وزارة الصحة على 
تكثيف الطاقم الصحي في مدارس 
التربي���ة اخلاصة نظرا حلاجة 
أبنائنا أصح���اب االحتياجات 
اخلاصة الى املزيد من الرعاية 
في ظل هذه الظروف، فضال عن 
املدارس احلكومية املطبق بها 
خطط الدمج )التي تضم فئات 

خاصة(.
وكشفت الوكيلة عن تشكيل 
املناطق  فرق متخصصة داخل 

يتم اكتش���افها في بداية الدوام 
باملدارس صباح���ا وحتويلها 
الى املستشفى واستدعاء ولي 
أمرها على ان يتم ذلك بالسرعة 
املطلوبة حتى ال تتسبب في نقل 

الڤيروس الى حاالت أخرى.
السديراوي:  الوكيلة  وقالت 
أفادنا وكيل وزارة الصحة بأنه 
سيتم تكثيف الهيئات التمريضية 
لزيادة املدارس صباح كل يوم 
على ان تتولى هذه الفرق تنفيذ 
ج���دول زيارات بش���كل يومي 

الكتشاف اي حاالت جديدة.
وتابعت الوكيلة اتفقنا ايضا 
على توفير غرفة حجر صحي 
في املدارس عل���ى ان يتم عزل 
الطالب املصاب بها حلني نقله الى 
املستشفى ووصول ولي أمره.

وأشارت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي الى ان وزارة 
الصحة طلب���ت جتهيز مراكز 
اإليواء في امل���دارس خوفا من 
انتشار الوباء. وأعلنت انه سيتم 
توزيع حقيبة مجهزة باألدوات 
واألدوي���ة املطلوب���ة للحاالت 

املصابة.
وأضافت وأبلغتن���ا وزارة 
الصحة ان إغالق املدارس وارد 
في حال ارتفاع أعداد املصابني 
من الطلبة بأي مدرس���ة وذلك 
ملدة أس���بوع فقط على ان يتم 
افتتاحها بع���د تنفيذ عمليات 
التطهي���ر املطلوب���ة عل���ى ان 
يتخلل هذا األسبوع عطلة نهاية 

األسبوع.
وأف���ادت الوكيلة بأن وزارة 

الصحة طلبت إعداد كش���وف 
بأسماء الطلبة واملعلمني الذين 
يعان���ون م���ن أم���راض الربو 
واحلساس���ية وال���دم لتكثيف 
املتابعة الصحية لهم من خالل 

امللفات الصحية لهم.
وطلبت ايضا زيادة التوعية 
املتابع���ة الصحية  وتكثي���ف 

للمعلمات احلوامل.
وطلبت أيضا تقليص فترة 
الطابور الصباحي وإعادة تنظيم 
نظام العمل في املقاصف املدرسية 
في محاولة للحد من جتمعات 
الطالب والطالبات.وقالت: ستقوم 
وزارة الصحة بتكثيف زيارات 
الفرق الصحية الى سكن املعلمات 
وتخصيص غرف خاصة في حال 

اكتشاف أي حاالت.

الس���كنية بحي���ث تخص���ص 
فرقة لكل منطقة سكنية تتبع 
مباش���رة رئيس املس���توصف 

الصحي وتضم عددا من مديري 
املدارس على ان تتولى مسؤولية 
التي  مساعدة احلاالت املصابة 

متاضر السديراوي

»التربية« تهيب بمعلميها توخي الحذر

سرعة إيصال التيار الكهربائي للمدارس

على أولياء األمور مساعدة الوزارة

أهابت وزارة التربية باملعلمني واملعلمات توخي اقصى درجات 
احليطة واحلذر الكتشاف اي حالة مصابة والتعامل معها بسرعة 

منعا النتشار املرض إلى طلبة آخرين.

ناش���دت مصادر مسؤولة في قطاع املنش���آت التربوية وزارة 
الكهرباء واملاء سرعة ايصال التيار الكهربائي الى املدارس اجلديدة 
وذلك لتخفيف الكثافات الطالبية في بعض املناطق السكنية مؤكدة 
ان هذه اخلطوة من أهم االجراءات االحترازية فيما يتعلق بوقف 

انتشار انفلونزا اخلنازير.

قالت مصادر صحية ل� »األنباء« ان اولياء األمور عليهم الدور 
األكبر في التعاون مع وزارة التربية واحلفاظ على صحة ابنائهم 
مبنع ارسالهم إلى املدرسة في حال اإلصابة ببوادر االنفلونزا على ان 

يتم وبسرعة الذهاب إلى املستوصف ألخذ التطعيمات الالزمة.

»الصحة«: تجهيز أجنحة للعزل 
في كل مستشفيات الدولة احترازيًا

قال����ت وزارة الصحة امس انها قام����ت بتجهيز اجنحة للعزل في كل 
مستش����فيات الدولة احترازيا ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير في حال 
تزايد اعداد املصابني به. واوضح الناطق الرس����مي باسم وزارة الصحة 
د.يوسف النصف في تصريح ل� »كونا« عقب اجتماع وزير الصحة د.هالل 
الس����اير مبديري املناطق الصحية ان الوزير اكد اهمية دور املناطق في 

تفعيل خطة الطوارئ في كل املستشفيات ملواجهة الوباء.
وقال د.النصف ان الوزير الس����اير شدد على ضرورة تسخير جميع 
االمكانيات املوجودة مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير اي احتياجات او مواد 
ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير. ومن جانب آخر اكد مصدر مس����ؤول 
بوزارة الصحة ل� »كونا« انه س����يتم صرف بدل العمل االضافي جلميع 
العاملني في العيادات اخلارجية املس����ائية كما س����يتم تطبيق استخدام 
البصمة الثبات حضور وانصراف املوظفني في الوزارة خالل االس����ابيع 
القليلة املقبل����ة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أمس ان هناك تنس����يقا 
كامال مع مختلف اجلهات في الدولة ملواجهة انفلونزا اخلنازير استعدادا 
الس����تقبال العائدين من االجازات واملوسم الدراسي. واكد وزير الصحة 
د.هالل الس����اير في مؤمتر صحافي عقب اجتماع اللجنة العليا ملكافحة 
انفلونزا اخلنازير اهمية تضافر اجلهود بني اجلميع لنتمكن من مواجهة 
هذا املرض الذي ال يعتبر خطيرا. وقال الساير ان ڤيروس )اتش 1 ان 1( 
يعتبر من الڤيروسات سريعة االنتشار مؤكدا اهمية النظافة وغسل اليدين 
واس����تخدام املناديل وقت العطس والتخلص منها فورا لقتل الڤيروس 
ومنع انتقاله. من جانبه دعا وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
في كلمته املواطنني واملقيمني الى عدم سماع ونقل الشائعات التي تثير 
الرعب والقلق بني الناس مؤكدا ان الوزارة تتعامل مع املرض بكل شفافية. 
وجدد العبدالهادي تأكيده ان الوزارة ق����ررت االكتفاء بإصدار البيانات 
اسبوعيا وعند احلاجة والتركيز على عالج املرض ومراقبته والتوعية 
حوله مبينا ان عدم االستمرار في االعالن اليوم ال يعني ان هناك تراجعا 
من جانب الوزارة في االهتمام برصد ومتابعة احلاالت واتخاذ اإلجراءات 

الوقائية والعالجية الالزمة للتصدي للمرض.
وذكر ان الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع كل 
م����ا يتعلق بهذا املرض اميانا منها بان احتواء املرض والوقاية منه يبدأ 
باملعرفة الكاملة به وبطرق العدوى. من جهته قال الناطق الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.يوسف النصف ان الوزارة بادرت بحجز 45 الف جرعة 
من التطعيم ضد هذا الوباء مبينا ان هناك شحا في كميات الطعوم لدى 
الشركات املصنعة لذا ستكون اولوية التطعيم للعاملني في املجال الصحي 
وكبار السن واالطفال واملصابني بأمراض مزمنة حسب توصيات منظمة 
الصحة العاملية. وكشف عن انشاء جلنة صحية في كل املناطق الصحية 
والسكنية من خالل ال�83 مركزا صحيا املوزعة على مختلف مناطق الكويت 
ويكون اعضاؤها من مديري املدارس واجلمعيات التعاونية اضافة الى 

مسؤول اتصال صحي ومنسق بني املدارس واملراكز الصحية.

وصول أول دفعة تضم 64 معلمًا ومعلمة من مصر وسورية

وكيلة التربية لـ »األنباء«: رواتب المعلمين الجدد تصرف من الشهر األول
الغيث: »الداخلية« و»الصحة« وهيئة الطيـران تعاونوا معنا إلنجاز متطلبات معلمي التعاقدات الخارجية

التأكد من أوراق السفرجانب من املعلمني اجلدد

مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
ان رواتب املعلمني اجلدد ستصرف اعتبارا من 
الشهر األول للعمل ولن تتأخر مثلما حدث العام 

املاضي.
وقالت الوكيلة السديراوي ل� »األنباء«: اجتمعنا 
مع وكيلة التعليم العام باإلنابة منى اللوغاني 
وطلبنا البيانات من الش���هر املاضي وسيعقد 
اجتماع آخر لالنتهاء من جميع االجراءات املطلوبة 

لصرف الرواتب من الشهر األول للعمل.
إل���ى ذلك دش���نت جلنة اس���تقبال املعلمني 
واملعلم���ات اجلدد للعام الدراس���ي 2010/2009 
برئاسة الوكيل املساعد للشؤون االدارية عائشة 
الروضان أعمالها مساء امس األول باستقبال أولى 
دفعات املعلمني اجلدد  في مطار الكويت الدولي، 
حيث شهد املطار جلنة استقبال املعلمني اجلدد 
بحضور نائب رئيس جلنة االس���تقبال ومدير 
ادارة اخلدمات وليد الغيث ومدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم التربوي باإلنابة باسل السبت 
وذلك لتسهيل اجراءات املعلمني اجلدد املتعاقد 

معهم خارجيا.
وأكد نائب رئيس جلنة اس���تقبال املعلمني 
اجلدد ومدي���ر إدارة اخلدمات وليد الغيث على 
اهمية توفير كل س���بل الراحة لتسهيل جميع 
االجراءات املتعلقة باس���تقدام املعلمني املتعاقد 
معهم خارجيا وذلك م���ن خالل تعاون وزارات 
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني كافة، موضحا 
أن اللجنة استقبلت امس االول دفعتني بواقع 21 
معلما ومعلمة من س���ورية و43 معلما ومعلمة 

واختصاصيني اجتماعيني من مصر.
واوض���ح الغيث في تصريح للصحافيني أن 
جلنة االستقبال وفرت مجموعة من موظفي قسم 
التعيينات التابع إلدارة املوارد البشرية وذلك 
لفتح ملفات للمعلمني باالضافة الى تسلمهم سلفة 
بقيمة 170 دينارا )20 طوابع(، مبينا أن اللجنة 
ستستمر في استقبال املعلمني حتى الثاني من 

املقبل مبعدل  سبتمبر 
رحلتني يوميا من قبل 
ال���دول املتعاقد معها 
)مصر وسورية واالردن 

وتونس(.
الغي���ث  واش���اد 
وزارة  بتس���هيالت 
الداخلي���ة م���ن خالل 
توفيره���ا موظفني في 
مقر الضيافة الكائن في 
الدسمة النهاء  منطقة 
البصمة، كما  إجراءات 
اش���اد بتعاون وزارة 
الصحة من خالل توفير 
طبيب واربع ممرضات 
ألخذ عينات الدم وقال: 
»مت عم���ل فحوصات 
للمعلمني في املستشفى 
الصدري اليوم وسيتم 
توزيعه���م على اماكن 

السكن املخصصة لهم وفقا للمناطق التعليمية 
الست وحاجتها« شاكرا »الطيران املدني« وذلك 
للمساح للجنة االستقبال بالدخول للمطار ووضع 
الالفتات االرشادية الستقبال املعلمني، باالضافة 
لتس���هيل حركة مرور احلافالت اخلاصة بنقل 

املعلمني من املطار ملقر الضيافة.
من جانبه قال مدير العالقات العامة واإلعالم 
التربوي باالنابة باسل السبت ان »الوزارة سعت 
جاهدة لتس���هيل وصول املعلمني اجلدد الذين 
يتوافدون الى مطاروأف���ادت بأن اعضاء جلنة 
االستقبال بذلوا جهودا كبيرة فمن بداية خروجنا 
من باب الطائرة وصوال الى مقر السكن عشرات 
من املوظفني كانوا يس���ارعون خلدمتنا وحمل 

األمتعة وانهاء اجراءات السفر.
وأكدت انني على أمت االستعداد الستقبال العام 
الدراسي بكل جد واجتهاد وتقدمي جميع ما أملك 

من خيرات لدعم العملية 
التربوية فالتعليم مهنة 

انسانية.
من جانبه���ا قالت 
رض���وه  املعلم���ة 
عبداحلكي���م ان���ا اول 
مرة ادخل فيها الكويت 
واسمع عنها كالما طيبا 
فالعالق���ة بني البلدين 
مميزة والروابط وثيقة 
مما خفف عل���ي قرار 
السفر للعمل في مهنة 

التدريس في الكويت.
وزادت: كما تشاهد 
أمام���ك موظفي وزارة 
التربي���ة متواجدي���ن 
جمي���ع  ويقدم���ون 
اخلدم���ات للمعلم���ني 
ويس���عون  اجل���دد 
لتذليل الصعوبات التي 
ق���د تواجهنا. من جانبها، قالت املعلمة س���حر 
عبدالرحيم ان بداية االس���تقبال تبشر باخلير 
وموفقة من قبل وزارة التربية التي س���عت من 

البداية لتذليل الصعوبات التي واجهتنا.
وأف���ادت بأن اجلميع يرح���ب بنا ويقدم لنا 
املساعدة والدعم بصدر رحب ورغبة صادقة في 
املساعدة الس���يما ان جميع األمور متوافرة من 
وسائل نقل وسكن مالئم ووجبات غذائية اضافة 
الى انهاء جميع اجراءات التعاقد بسرعة كبيرة. 
من جانبها، قالت املعلمة سوسن عبدالستار انا 
سعيدة جدا باجلهود التي قام بها املوظفون الذين 
قدموا لنا املس���اعدة وقاموا باستالم اجلوازات 
واش���عارات القدوم ووفروا لنا سيارات لنقلنا 
الى السكن في منطقة الدسمة حيث توجد هناك 
وزارة متكامل���ة إلنهاء جميع اجراءات املعلمني 
اجلدد وتوزيعهم على املناطق التعليمية وسط 

حفاوة كبيرة.
واكد املعلم شريف أبوالعال ان وزارة التربية 
قدمت كل التسهيالت لوصولنا الى مطار الكويت 
بكل س���هولة ويسر دون اي متاعب فاملوظفون 
املختصون في وزارة التربية أنهوا جميع االجراءات 
بسرعة كبيرة، وقال »الكويت بلدنا الثاني ولم 
نشعر بالغربة أبدا فعندما قررنا السفر للعمل في 
الكويت شعرنا بسعادة ملا لها من مكانة كبيرة 
ف���ي قلوب املصريني«، الفتا الى ان االبتس���امة 
والترحيب احلار لم يفارقا اعضاء جلنة االستقبال 

الذين رحبوا بنا بحرارة االشقاء.
ومن جانبها، قالت املعلمة سماح عبدالعزيز 
»بصراحة لم أكن أتوقع هذا االس���تقبال الرائع 
فمنذ ان وطئت اقدامنا ارض املطار ملسنا الترحيب 
احلار من اهل الكويت السيما ان جلنة االستقبال 
سهلت امور وصولنا«، مضيفة أن وزارة التربية 
ذللت جميع الصعوبات التي قد تواجههم، قائلة 
»وأنا بصراحة لم أقم بأي عمل بسبب املساعدة 
الكبيرة التي تلقيتها من قبل موظفي الوزارة«، 
مشيدة بالتسهيالت التي خففت املتاعب باالضافة 
الى توفير سيارات النقل ووجبة العشاء وسط 
حفاوة القائمني على سكن املعلمات، شاكرة موظفي 

الوزارة على حسن استقبالهم.
ومتنى الباحث النفسي سامي احمد ان يبذل 
قصارى جهده خلدمة التعليم في الكويت وقال 
»غادرت بلدي مصر ووصلت الى اهلي واحبائي 
في الكويت«، مؤكدا ان االنطباع النفسي األول 
عنها كان من خالل مس���تقبليه في املطار الذين 

تركوا االثر النفسي اجلميل لديه.
وأوضحت املعلمة سمر احمد أن التعليم مهنة 
تستحق كل االحترام والتقدير، مبينة ان الكويت 
بل���د يحترم هذه املهنة ويتعامل معها بكل رقي 
من خالل حس���ن تعامله مع املعلمني اجلدد مع 
احترام جلنة االستقبال النظام املتبع في اجلمارك 
وختم اجلوازات الى جانب تس���هيل االجراءات 

التي خففت بدورها من عناء السفر.
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