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 مسؤول تربوي يؤكد إصابة مدرس في منطقة الجهراء التعليمية بإنفلونزا الخنازير 

 اكد مســـؤول تربوي في منطقة اجلهراء التعليمية 
إصابة احد أعضاء الهيئة التدريسية العاملة في منطقة 

اجلهراء التعليمية بإنفلونزا اخلنازير.
  وقال مدير مدرسة ثانوية اجلهراء للبنني حميد خلف 
في تصريح لـ «كونا» ان املعلم املصاب كان منقطعا عن 
العمل منذ يوم اخلميس املاضي ولم يخالط ايا من الزمالء 

وان إصابته جاءت أثناء تغيبه عن املدرسة.

  واضاف خلف ان نتائج الفحص املخبري ظهرت امس 
واكدت اصابة املعلم مبرض انفلونزا اخلنازير مبينا ان 
املعلم بادر بنفسه باالتصال باملدرسة واإلعالم عن حالته 

وانه يتلقى اآلن عالجا في منزله.
  وعن اإلجراءات الوقائية قال مدير املدرسة ان األمر 
ال يســـتدعي اي إجراءات عزل لعدم احلاجة لذلك والن 

املصاب كان اصال متغيبا عن الدوام. 

 «التربية» تعّمم أسئلة امتحان الكيمياء
  على طلبة الثاني عشر في يوم امتحان األحياء أمس 

 مريم بندق
  عممت وزارة التربية ممثلة في قطاع 
التعليم العام امس ورقة اسئلة امتحان 
مادة الكيمياء في حــــني يؤدي الطلبة 

امتحانهم في مادة األحياء.
  وقالــــت مصادر تربويــــة مطلعة لـ 
«األنباء» فوجئ رؤســــاء جلان ســــير 
الثاني عشــــر  االمتحان بطلبة الصف 
للنظام املوحد بعد فتح األظرف السرية 

ألســــئلة االمتحان بأن أوراق اســــئلة 
االمتحان خاصة مبادة الكيمياء بالرغم 
من ان االمتحان الذي يؤديه الطلبة ليوم 

امس خاص مبادة األحياء.
  واضافت املصادر: مت ابالغ الكنترول 
الرئيسي الذي أعطى تعليمات بسرعة 
ارجــــاع األظرف الى املطبعة الســــرية 
التي تسببت في هذا اخلطأ على ان يتم 
وبسرعة ايضا توزيع األظرف اخلاصة 

باالمتحان املقرر وهو مادة األحياء.
  وفي وزارة التربيــــة اكدت مصادر 
«األنباء» في قطاع التعليم العام ان االجراء 
املقرر في مثل هذه احلالة هو الغاء امتحان 
الكيمياء الذي تعرض للكشف ومن ثم 
اتخاذ االجراءات املعروفة في هذه احلاالت 
وهي توزيع االسئلة االحتياطية. وأكدت 
املصادر انه سيتم محاسبة املسؤولني عن 
هذا اخللل، مشيرا الى انه وهللا احلمد لم 

يحدث هذا اخلطأ اال في مدارس معدودة، 
مؤكدة انه مع مرور السنوات يكتسب 
العاملون في قطاع التعليم العام اخلبرات 
املطلوبة لتالفي مثل هذه االخطاء، داعية 
اهللا ان يجنب الوزارة حدوث تسريب 
لالمتحانات النهائية مثلما حدث نهاية 
العام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ الذي وعدت 
الوزارة بالكشف عنه بكل شفافية ولم 

تلتزم بتنفيذ وعدها حتى اآلن. 

 رؤساء لجان سير االمتحان: نأمل أن يكتسب المسؤولون في التعليم العام الخبرات المطلوبة لتجنب وقوع هذه األخطاء 

 د.موضي احلمود متاضر السديراوي منى اللوغاني 

 القطاع المالي: وجود عهدة مالية
  لدى مستشار الوزيرة من ٢٠٠٦ 

 مريم بندق
  خاطبت مديرة 
الشــــؤون  إدارة 
املاليــــة بــــوزارة 
التربيــــة وكيــــل 
القطاع املالي حول 
وزيرة  مستشار 
ووزيرة  التربية 
العالي  التعليــــم 
د.موضي احلمود 

محمد الدبيان.
فــــي    جــــاء 
اخلطاب: بناء على 
القرار الوزاري رقم 

٢٠٠٦/١١٩ اخلاص بالقيام بأعمال جلنة االختيار والتعاقد 
مع املعلمني واملعلمات في اجلمهورية العربية السورية 
للعام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ مت صرف عهدتني نقديتني 
بقيمة ٤ آالف د.ك حملمد الدبيان وذلك لتأجير صالة 
ولزوم قرطاســــية وغيرها، علمــــا انه لم يتم توريد 
الفواتيــــر بالكامل ومازالت عهدتــــه مفتوحة مببلغ 

١٤٤٧٫٢٩٥ دينارا حتى تاريخنا هذا.
  نود إفادتكم بأنه متت مخاطبة املذكور بأكثر من 
مرة بتسديد باقي العهدة او بإرسال الفواتير ومرفق 
صورة عن الكتب التي مت إرسالها له، لذا يرجى من 

سيادتكم النظر والتوجيه ملا ترونه مناسبا. 

 اللوغاني: الهيئة التدريسية
  متحفزة ألداء رسالتها التعليمية 

 عبرت الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي أولتها إياها 
وزيــــرة التربية ووزيرة التعليــــم العالي د.موضي 

احلمود.
  وقالت اللوغاني: «أشكر اجلميع على مشاعرهم 
الطيبة وأخص د.احلمــــود ووكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي، مشيرة الى ان اختيارها تكليف وأمانة 
من اهللا عز وجل وأدعو اهللا ان يعينني على حملها 
خلدمــــة بلدي الكويت». وأفادت بــــأن التعليم العام 
يعتبر عصب الوزارة، وقد وضعنا خطة عمل لتحقيق 
األهداف االستراتيجية للنهوض بالعملية التربوية 
موزعة على املناطق التعليمية وسنعمل على تنفيذها 
بالشــــكل املطلوب لتطوير التعليم». وأشــــارت بعد 
ترؤســــها اجتماعا ملديري الشــــؤون التعليمية في 
املناطق التعليمية ان الوزارة قطعت شــــوطا كبيرا 
في االستعدادات وتواصل متابعة ما مت تطبيقه بشكل 
مستمر، مجددة ال قول: لدينا خطط لتعويض الطلبة 
الغائبني بسبب اإلصابة مبرض ڤيروس H١N١. كاشفة 
عن إعادة توزيع املناهج الدراسية من قبل املوجهني 
الفنيني، اضافة الى التعويض من خالل إلغاء الطابور 
الصباحي ووضع حصة دراســــية زيادة بعد نهاية 
الدوام. وطمأنت اللوغاني أولياء األمور عل ى استعدادات 
وزارة التربية املتكاملة الستقبال أبنائنا الطلبة في 
املدارس املجهزة ليتلقوا تعليمهم ودروســــهم حتت 
رعاية تربوية من الهيئة التدريســــية املتحفزة ألداء 
رســــالتها التعليمية، اضافة الى الرعاية الطبية من 
خالل العيادات الطبية املجهزة بجميع اللوازم الطبية 

لرعاية أبنائنا الطلبة. 

 العيادات الطبية مجهزة بجميع اللوازم الطبية 

 مديرو المدارس: اإلجراءات الوقائية المعممة من «التربية»
للحماية من اإلصابة بإنفلونزا الخنازير يصعب تنفيذها 

 رسالة إلى أولياء األمور: ارشادات التعامل مع مريض انفلونزا  A H١N١ في المنزل 
 حلماية ابنائنا الطالب واالشخاص االخرين 

في املنزل ينصح بالتزام االرشادات التالية:
  - ضرورة فحص حرارة االبناء يوميا قبل 
ــة، وفي حال ارتفاع درجة  الذهاب الى املدرس
ــرارة الطالب فعليكم التوجه فورا الى املركز  ح
الطبي القريب للسكن لفحص الطالب قبل الذهاب 

الى املدرسة.
ــاء ال قدر  ــد االبن ــة اصابة اح ــي حال   - ف
ــى باتــباع  ــي املنزل يوص ــه ف اهللا ، ورعايت
االرشادات التالية للتقليل من انتــشار عدوى 

االنفلونزا:
  ـ البقاء في املنزل ملدة ٧ أيام من بدء اعراض 
املرض او حتى خلو املريض من االعراض ملدة 
٣٤ ساعة، ايهما اطول، يستثنى من ذلك اخلروج 
اللتماس الرعاية الطبية او الضرورات امللحة.

ــف والفم اثناء  ــرص على تغطية االن   ـ احل
السعال والعطس وكذلك نظافة اليدين وغسلهما 
املتكرر باملاء والصابون او الكحول املطهر وخاصة 
بعد استخدام املناديل وبعد العطس او السعال 

في االيدي.
ــق مع اآلخرين، ال    ـ جتنب االتصال الوثي
ــة في حالة  ــب الذهاب الى العمل او املدرس يج

االصابة.
ــرة احملافظة على  ــى كل فرد في االس   ـ عل
نظافة االيدي بالغسيل املتكرر باستخدام املاء 
والصابون او الكحول املطهر وقد يحتاج االطفال 
ــتمر او املساعدة في احلفاظ  الى التذكير املس

على نظافة اليدين.
  ـ يجب ان يقوم واحد فقط من االشخاص 
البالغني في البيت برعاية مريض االنفلونزا، اما 
االشخاص املعرضون خلطر االصابة الشديدة 
ــن ٦٥ سنة  ــخاص فوق س باملرض مثل االش
ــخاص ذوي االمراض املزمنة مثل الربو  واالش

والسكري او امراض القلب، والنساء احلوامل، 
ــب ان يتجنبوا مريض  ــال الصغار يج واالطف

االنفلونزا قدر االمكان.
  ـ ال ينبغي ملريض االنفلونزا العناية باالطفال 

الرضع.
  ـ يجب ابقاء املريض في غرفة منفصلة عن 
بقية املنزل مع حمام خاص بها مع ابقاء ابواب 

الغرفة مغلقة.
  ـ عند عدم توفر حمام منفصل للمريض ينبغي 

تنظيف احلمام يوميا باملطهرات املنزلية.
ــخص  ــي زيارة املريض عدا الش   ـ ال ينبغ
ــات الهاتفية اكثر  ــذي يقوم برعايته – املكامل ال

امنا من الزيارة.
  ـ ينصح باستخدام احملارم الورقية لتجفيف 
االيدي بعد غسلها او تخصيص فوطة لكل فرد 

في االسرة.
ــي احملافظة على التهوية اجليدة في    ـ ينبغ
االماكن املنزلية املشتركة قدر االمكان (مثل ابقاء 
النوافذ مفتوحة في احلمامات واملطابخ.. الخ).

  ـ عند حمل االطفال املرضى يجب وضع ذقن 
الطفل على الكتف حتى ال يصل رذاذ السعال 

في وجه الشخص.
  ـ ينبغي على افراد االسرة ان تراقبوا ظهور 
ــال باخلط الهاتفي  اعراض االنفلونزا واالتص
ــاخن في حال ظهور اي من االعراض على  الس

االفراد االصحاء.

  لمن ومتى تستخدم الكمامات؟

  ينبغي على املريض ارتداء الكــمام عــند 
عدم توافر غرفة خاصة به، ومشـاركة الغرفة 
ــام مــتوافرا  ــرة اذا كان الكم ــع افراد االس م
ــة اذا كان احد  ــل املريض ارتداءه خاص ويتقب
ــرة من االشــخاص االكثر عرضة  افراد االس

ملضاعفات االنفلونزا.

  أوال: إجراءات لمواجهة انتشار المرض

  - تعديل موعد الفرصة االولى لتكون فرصتني 
ــال (فرصة  ــة فمث ــيم صفوف املدرس يتم تقس
للصفوف االول والثاني والثالث، واخرى للرابع 
واخلامس، وهكذا بالنسبة لباقي املراحل لتقليل 

التجمعات الطالبية).
  - اعداد مقصف متنقل في كل ممر من املمرات 
بالقرب من الفصول الدراسية لتالفي االزدحام 
وتقتصر املبيعات على العصير والفطائر فقط.

  - يشارك املعلمون من ذوي االنصبة املنخفضة 
ــرفو االجنحة في البيع في تلك املقاصف  ومش

املتنقلة.
  - على ادارة املدرسة اعداد رسائل ألولياء االمور 
لتوعيتهم، وميكن ارسال (النموذج رقم ٤) لعمل 

حصر شامل جلميع طلبة املدرسة.
  - مت تشكيل جلان مشتركة مع وزارة الصحة في 
كل منطقة سكنية يرأسها مدير مدرسة ستتولى هذه 
اللجان التواصل مع االدارات املدرسية لتوعيتهم 

باالجراءات الواجب اتباعها حيال املرض.
ــوارئ بكل منطقة  ــكيل فريق ط   ١٢- مت تش
ــة املدير العام للمنطقة وعضوية  تعليمية برئاس
مديري االدارات وعلى ادارات املدارس التواصل 
معهم والتعاون الكامل وعدم اخذ اي قرارات اال 

بعد الرجوع اليهم.
  - ستقيم وزارة الصحة ورش عمل للعاملني 
بوزارة التربية لتوعيتهم وتدريبهم على التدابير 
الوقائية لهذا املرض، يرجى احلرص على حضور 
املعلمني لتلك الورش وبخاصة اعضاء فرق التدخل 

السريع.
ــد ان تكون هذه االجراءات في اطار بث    - الب

االطمئنان وليس الفزع والهلع.

واخلامس، وهكذا بالنسبة لباقي املراحل 
لتقليل التجمعات الطالبية».

  ٨ ـ اعداد مقصــــف متنقل في كل 
ممر من املمرات بالقرب من الفصول 
الدراسية لتالفي االزدحام بني الطلبة 
(وتقتصر املبيعــــات على العصير 

والفطائر فقط).
  ٩ ـ يشــــارك املعلمــــون من ذوي 
االنصبة املنخفضة ومشرفو االجنحة 

في البيع في تلك املقاصف املتنقلة.
  ١٠ـ  على ادارة املدرسة اعداد رسائل 
ألولياد االمؤر لتوعيتهم (منوذج رقم 
٣) املرفق، وميكن ارسال النموذج رقم 
٤ لعمل حصر شــــامل جلميع طلبة 

املدرسة.
  ١١ ـ مت تشكيل جلان مشتركة مع 
وزارة الصحة في كل منطقة سكنية 
يرأســــها مدير مدرسة ستتولى هذه 
اللجان التواصل مع االدارات املدرسية 
لتوعيتهم باالجراءات الواجب اتباعها 

حيال املرض.
  ١٢ـ  مت تشكيل فريق الطوارئ بكل 
منطقة تعليمية برئاسة املدير العام 
للمنطقة وعضوية مديري االدارات 
وعلى ادارات املدارس التواصل معهم 
والتعاون الكامل وعدم اخذ أي قرارات 

اال بعد الرجوع اليهم.
  ١٣ ـ ستقيم وزارة الصحة ورش 
عمل للعاملني بوزارة التربية لتوعيتهم 
وتدريبهم على التدابير الوقائية لهذا 
املرض، يرجى احلرص على حضور 
املعلمــــني لتلك الــــورش وخصوصا 

اعضاء فرق التدخل السريع.
  ١٤ ـ البد ان تكون هذه االجراءات 
في اطار بث االطمئنان وليس الفزع 

والهلع.

  ثانيا: آلية التعامل مع الحاالت المصابة

  ١ ـ عند االشتباه بأي حالة ارتفاع 
درجة احلرارة لدى احد الطلبة يتم 
اصطحابه الى غرفة االنتظار املخصصة 
لذلك، ثم االتصال بولي االمر وباملركز 
الصحي التابعة له املدرسة، وفي حال 
عدم حضــــور ولي االمر او عدم الرد 
على الهاتف يتم نقل الطالب الى املركز 
الصحي لتوقيع الكشف على احلالة 

واتخاذ املناسب بشأنها.
  ٢ ـ ابالغ فريق الطوارئ باملنطقة 
التعليمية باحلالة وما مت اتخاذه من 

اجراء بشأنها.
  ٣ ـ ال يســــمح بعــــودة الطالــــب 
املصاب اال بعد شفائه متاما مبوافقة 
الطبيب املعالج، وبشهادة من املركز 
الصحي تفيد بشفاء الطالب متاما من 

املرض. 

املدرسة.
  ٥ ـ الغاء فترة الطابور الصباحي 
واقامة حتية العلــــم داخل الفصول 
واستثمار الوقت لتوعية الطلبة بطرق 

الوقاية واحملافظة على النظافة.
  ٦ ـ اعادة ترتيــــب مقاعد الطلبة 
في الفصول مبا يضمن تقليل فرص 
العدوى (بحيث تكون املسافة بني كل 
طالب وآخر مترا ـ بحســــب توصية 

وزارة الصحة).
  ٧ـ  تعديــــل موعد الفرصة االولى 
لتكون فرصتني يتم تقسيم صفوف 
املدرســــة فمثال «فرصــــة للصفوف 
االول والثاني والثالث، واخرى للرابع 

االنشطة التربوية باملنطقة وحتتفظ 
االدارة بالنسخة الثالثة.

  ـ اعداد قائمة اخرى باسماء الطلبة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة يوضح 
بها نوع الفئة ورقم هاتف ولي االمر 
وعنوان الســــكن، ترسل القائمة الى 
املركز الصحي ونسخة منها الى ادارة 
االنشطة التربوية ونسخة حتتفظ بها 

ادارة املدرسة.
  ـ حصر اسماء العاملني في املدرسة 
من احلاالت املعرضة ملضاعفات املرض 
عند العدوى مثل (احلوامل ـ مرضى 
القلب والسكري واحلساسية ـ كبار 
الســــن) بكشــــوف تكون لدى ادارة 

مدارس املرحلة املتوسطة واملرحلة 
الثانوية باملواصفات التالية:

  أ ـ غرفة جيدة التهوية منفصلة 
عن اجنحة الدراسة.

  ب ـ تــــزود مبكتــــب وكرســــيني 
ومطهرات.

  ـ اعداد قوائم بأسماء الطلبة ممن 
يعانون من حاالت مرضية مع ايضاح 
نوع املرض وذلك عن طريق توزيع 
النموذج رقم ١ املرفق وتفريغ البيانات 
في كشوف النموذج رقم ٢ وتنسخ 
من القائمة ثالث نسخ ترسل االولى 
الى املركز الصحي التابعة له املدرسة، 
وترسل النســــخة الثانية الى ادارة 

االمور والعاملني في املدرسة باملرض 
وأخطاره وطرق الوقاية منه عن طريق 
البروشورات وامللصقات واملطويات 

املرفقة.
  ـ احلرص علــــى متابعة النظافة 
العامة في املدرسة وفي داخل الفصول 
الدراســــية ودورات املياه واملشارب 
بصفة خاصة واحلــــرص التام على 
استخدام سالل املهمالت ذات االغطية 

في كل مرفق من مرافق املدرسة.
  ـ سيتم جتهيز العيادات الطبية في 

جميع مدارس املرحلة االبتدائية.
  ـ اعداد غرفة النتظار الطلبة (حتى 
يتم ذهابهم للمستوصف) في جميع 

 مريم بندق
  حتفظ بعض مديــــري ومديرات 
مــــدارس التعليم العــــام على خطة 
االجــــراءات الوقائية التــــي عممتها 
وزارة التربيــــة لوقايــــة الطلبة من 
االصابة بڤيروس انفلونزا اخلنازير 

.«H١N١»
  وقالوا في اتصــــال اجرته معهم 
«األنبــــاء» ان اخلطة صعبة التنفيذ 
وبعيدة عن الواقع فيما يتعلق مبطالبة 
الوزارة باعادة ترتيب مقاعد الطلبة 
في الفصول مبا يضمن تقليل فرص 
العــــدوى، مؤكدين ان العمل على ان 
تكون املسافة بني كل طالب وآخر مترا 
يصعــــب تنفيذها على أرض الواقع، 
مشــــيرين الى ان الكثافات الطالبية 
احلالية ســــتصل في بعض املناطق 
السكنية الى ٣٤ و٣٥ طالبا في الفصل 

الدراسي احلالي.
  واكدت الوزارة في خطتها الوقائية 
ان املعلمني املصابني يتخذ بشــــأنهم 
مــــا يتخذ مع الطلبة ويتــــم الزامهم 
بالغياب عن املدرســــة حتى شفائهم 
التام ومبوافقة الطبيب املعالج وشهادة 
طبية تفيد ذلك من املركز الصحي على 
ان يتم اعتبار غياب الطالب املصاب 
«غيابا بعذر مقبول» وفي حالة ظهور 
اكثر من اصابة داخل الفصل الدراسي 
الواحــــد يتم ابالغ فريــــق الطوارئ 
باملنطقة التخاذ االجراء املناسب بحسب 

االتفاق مع وزارة الصحة.
  هذا وتضمنت اخلطة املعممة من 

الوزارة على املدارس:
  أوال: اإلجراءات الوقائية:

  ١- جتديد تشــــكيل فرق التدخل 
السريع باملدرسة على الفور ومن اليوم 

االول لبدء دوام العاملني باملدرسة.
  ٢- يتكون فريق التدخل السريع من 
مدير املدرسة، املدير املساعد، الباحث 
االجتماعي، الباحث النفسي، ٢ مساعد 
اداري، ٤ معلمني تكون األولوية ملن 

حصل على دورة اسعافات أولية.
  ٣- تخصيص ضابط ارتباط من 
فريق التدخل السريع للتواصل مع 
املركز الصحي في املنطقة السكنية 
التي تتبعها املدرسة لنقل التعليمات 
والتوجيهــــات ويتم تزويــــد املركز 
الصحي باسم ضابط االرتباط ورقم 
هاتفه بكتاب رسمي، ترسل نسخة من 
هذا الكتاب الى ادارة االنشطة التربوية 

في املنطقة التعليمية.
  ٤ـ  تنفيذ اخلطة (كما هو موضح 
ادناه) من قبل االدارة املدرسية وفريق 

التدخل السريع:
  ـ القيــــام بتوعية الطلبة واولياء 

 أكدوا عدم إمكانية إعادة ترتيب مقاعد الطلبة بحيث تكون المسافة بين كل طالب وآخر متراً 

 الحمود: شفاء الطالبين المصابين بإنفلونزا الخنازير وعودتهما للدراسة
  اإلجراءات الوقائية تطبق في المدارس األجنبية والخاصة وال داعي للقلق 

  مريم بندق
  اعلنت وزيرة التربيـــة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود شفاء الطالبني املصابني 
بانفلونزا اخلنازير في احدى املدارس األجنبية 
وعودتهما الى مقاعد الدراسة، مشيرة الى ان 
الطالب الثالث يتماثل للشفاء اآلن بعد تلقيه 
العالج الالزم، متمنية جلميع ابنائها الطلبة 
الصحة والسالمة ومطمئنة أولياء األمور بأن 
االجراءات الوقائية تطبق في جميع املدارس 
األجنبية والعربية اخلاصة وال داعي للقلق 
ومشـــيرة الى حرص الوزارة على اكتشاف 
ومتابعة احلاالت املصابة للتأكد من شفائها 

من الڤيروس لتالفي انتقال العدوى.

  وقالت ان الـــوزارة زودت جميع مدارس 
التعليم العام واخلاص والنوعي بنحو مليون 
كتيب ولوحات ارشادية تتضمن منشورات 
ومعلقات لالجراءات الوقائية الواجب اتخاذها 
ملواجهة املرض، كما تشتمل النشرة على اسلوب 
حلصر بيانات عامة عن الطالب واألسرة متكن 
من ســـهولة التعامل مع احلاالت املصابة من 
خالل املعرفة التامة بالظروف املرضية للطالب، 
مشيرة الى انه قد مت تخصيص ضابط ارتباط 
من فريق التدخل السريع لكل مدرسة للتواصل 
مـــع املركز الصحـــي في املنطقة الســـكنية 
التي تتبعها تلك املدرســـة لنقل التعليمات 

والتوجيهات بالسرعة املطلوبة.

  وأشارت د.احلمود الى ان وزارتي التربية 
والصحة نظمتا ١٩١ ندوة توعوية في مختلف 
املناطق التعليمية للمعلمني واملعلمات بشأن 
 H١Nالتعامل مع مـــرض انفلونزا اخلنازير ١
حلماية ابنائنا الطلبة ومنع انتشـــار عدوى 
االنفلونزا باشراف اطباء من وزارة الصحة 
يقومون بالـــرد على استفســـارات املعلمني 
وتزويدهـــم باملعلومات التـــي تعينهم على 
التعامل مع املرض وبهذه املناسبة فإن الوزارة 
توجه الشكر والتقدير على اجلهود التي تبذل 
من قبل وزارة الصحة وعلى رأســـهم وزير 
الصحة د.هالل الســـاير الذي ال يتوانى عن 
متابعة احلاالت املصابة وتأكيد تقدمي الرعاية 

الطبية الالزمة.
  واختتمت د.احلمود موجهة حديثها ألولياء 
األمور بأن الوزارة ال تدخر جهدا في ســـبيل 
احملافظـــة على صحة ابنائنـــا الطلبة وانها 
حريصة على التنســـيق والتعاون التام مع 
وزارة الصحة في هذا الشأن، اضافة الى التوعية 
التي تقوم بها الوزارة بشكل واسع في كيفية 

التعامل مع املرض.
  وقد توافقت نشرة وزارة التربية مع نشرة 
مكتب التربية العربي لـــدول اخلليج حيث 
وزعت على الدول األعضاء أخيرا، واستندت 
الى التعليمات واالرشادات الصادرة من املنظمة 

.(CDC) العاملية للسيطرة على األمراض

  كما اوصت النشرة بشكل متكرر بضرورة 
التنظيف والتعقيم املستمر لألسطح الصلبة 
التي يشـــترك في مالمســـتها كل من الطلبة 
والهيئتني التدريسية واالدارية داخل املدرسة 
مثل الطاوالت واملكاتب ومقابض األبواب أو 
األدوات مثل لوحة املفاتيح واألقالم. وشددت 
النشرة التي تلقتها وزارة التربية من مكتب 
التربية العربي على اهمية ابتكار طرق لزيادة 
املسافات بني الطالب داخل املدرسة في اطار 

من االقتراحات العديدة مثل:
  ـ تدوير املعلمني على الفصول مع تثبيت 

الطلبة في فصولهم.
  ـ الغاء الدروس التـــي تتطلب دمج اكثر 

من فصل.
  ـ تأجيل الرحالت.

  ـ تشجيع الطلبة على عدم استخدام الباصات 
املدرسية ووسائل النقل العام.

  كما اكدت النشرة على مجموعة خيارات 
ألولياء األمور ألخـــذ االحتياطات االزمة في 

التعامل مع ابنائهم من بينها:
  ـ التخطيـــط للرعاية املنزلية لألطفال اذا 

أصيبوا ال قدر اهللا باملرض.
  ـ حتديث قوائم االتصال بالطوارئ.

  ـ حتديد غرف منفصلة باملنزل لرعاية افراد 
االسرة املصابني.

  ـ البقاء على االتصال مع املدرسة. 
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