تدابير الدخول إلى موقع مدرسة راشد للبنين  -الزوار
21يونيو  3 -يوليو 2020
اعتبارا من  21يونيو  ،2020سيتم فتح القسمين االبتدائي والثانوي مرة أخرى للزوار .لقد شددنا التدابير للتأكد
ً
من أننا نبذل قصارى جهدنا لحماية جميع الموظفين والزوار والحفاظ على أمنهم.
يرجى قراءة هذا المستند بعناية حتى تفهم ما عليك القيام به ،إذا كنت ترغب في زيارة المدرسة.
يرجى التأكد من إحضار بطاقة الهوية اإلماراتية معك وارتداء قناع .نوصي أيضًا بارتداء القفازات .عند
الوصول ،يرجى إيقاف سيارتك ثم المشي مباشرة إلى مكتب االستقبال.
عند وصولك إلى مكتب االستقبال ،سيُطلب منك قراءة بيان مدرسة راشد للبنين ثم التوقيع عليه (قد ترغب في
إحضار قلمك الخاص) .ثم يقوم أحد أعضاء فريق مكتب االستقبال بقياس درجة حرارتك وتسجيلها في البيان.
سيُطلب منك كتابة اسمك الكامل ورقم هوية اإلمارات ورقم هاتفك الخلوي وتوضيح سبب زيارتك.
كما يُتوقع منك اإلجابة على سلسلة من األسئلة والتوقيع عليها للتأكيد .إذا أجبت بـ "نعم" على أي من األسئلة فلن
يُسمح لك بالدخول إلى المدرسة.
األسئلة هي كما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

هل تعاني أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك من أعراض ( COVID-19على سبيل المثال  ،سعال
جاف حديث مستمر ،حمى ،ضيق في التنفس  /صعوبة في التنفس)؟
هل خضعت الختبار  COVID-19في آخر  14يو ًما؟
هل سافرت خارج اإلمارات خالل الـ  14يو ًما الماضية؟
هل تلقيت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك نصيحة شخصية أو توجي ًها للحجر الذاتي أو العزل الذاتي
من قبل أي جهة حكومبة أو صاحب عمل أو سلطة طبية؟
ُ
هل كنت على اتصال بشخص ثبت أنه إيجابي لـ ، COVID-19أو شخص طلب منه أن ينتظر نتائج
اختبار  COVID-19الرسمي خالل الـ  14يو ًما الماضية؟

نسخة من االستمارة الذي سيتم ملؤها متاحة في الرابط التالي: xxxxxxxx :
بمجرد السماح لك بالدخول إلى المدرسة ،من المتوقع أن تتبع هذه التدابير لحماية نفسك واآلخرين.
 .1سجل دخولك إلى مبنى اإلدارة أوالً ،قبل الذهاب إلى أي مكان آخر من المدرسة
 .2قم بفحص درجة حرارتك وتسجيلها في مكتب االستقبال بواسطة أحد أعضاء فريق مكتب االستقبال
المتواجد في موقع مدرسة
 .3ابق على مسافة مترين من األشخاص اآلخرين
 .4تطبيق أفضل ممارسات النظافة على اليدين والسعال والعطس
 .5ارت ِد قناع وجه في جميع األوقات (ما لم تعمل بمفردك) .نوصي أيضًا بارتداء القفازات
 .6تجنب االتصال باآلخرين إال عند الضرورة القصوى
 .7إذا كنت بحاجة إلى التجمع ،فيجب أن يكون ذلك في مجموعات تضم أقل من  10أشخاص وفي جميع
األوقات يتم التباعد لمترين
 .8عند الخروج ،يُرجى المغادرة عبر مكتب االستقبال وإبالغ أحد أعضاء فريق مكتب االستقبال عن أي
مناطق في المدرسة قمت بزيارتها
يرجى تفهم أن ضمان التزام جميع الزوار بهذه التدابير أمر بالغ األهمية لسالمة مجتمعنا .ولهذا السبب ،فإن
أي فشل في اإلجابة عن األسئلة أعاله بدقة و  /أو مخالفة إرشادات اإلمارات العربية المتحدة بشأن لوائح
 COVID-19يمكن أن يؤدي إلى إتخاذ إجراءات قانونية.
ستتم مراجعة هذا التوجيه مع بداية العام الدراسي الجديد .21-2020

بيان الدخول إلى موقع مدرسة راشد للبنين :الزوار
يرجى قراءة هذا البيان بعناية شديدة ،قم بالتوقيع عليه وأرسله إلى أحد أعضاء مكتب االستقبال الذي سيقيس
درجة حرارتك ويسجلها في هذا البيان.
يرجى ارتداء قناع في جميع األوقات.
االسم الكامل__________________________________________________________:
هوية اإلمارات_________________________________________________________:
رقم الهاتف المحمول_____________________________________________________:
سبب الزيارة__________________________________________________________:
.1

هل تعاني أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك من أعراض COVID-19
(على سبيل المثال  ،سعال جاف حديث مستمر ،حمى،
ضيق في التنفس  /صعوبة في التنفس)؟

نعم ❒ ال❒

.2

هل خضعت الختبار  COVID-19في آخر  14يو ًما؟

نعم ❒ ال❒

.3

هل سافرت خارج اإلمارات خالل الـ  14يو ًما الماضية؟

نعم ❒ ال❒

.4

هل تلقيت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك نصيحة شخصية أو
توجي ًها للحجر الذاتي أو العزل الذاتي من قبل أي جهة حكومية
أو صاحب عمل أو سلطة طبية؟

نعم ❒ ال❒

.5

هل كنت على اتصال بشخص ثبت أنه إيجابي لـ COVID-19
أو شخص ُ
طلب منه أن ينتظر نتائج اختبار  COVID-19الرسمي
خالل الـ  14يو ًما الماضية؟

نعم ❒ ال❒

إذا أجبت بـ "نعم" على أي من هذه األسئلة ،فلن يُسمح لك بالخول إلى المدرسة

سجلت درجة الحرارة عند الوصول

____________________________

بمجرد السماح لك بالدخول إلى المدرسة ،يرجى اتباع هذه التدابير لحمايتك وحماية اآلخرين
 .1احتفظ ببطاقة الهوية اإلماراتية معك في جميع األوقات
 .2سجل دخولك إلى مبنى اإلدارة أوالً  ،قبل الذهاب إلى أي جزء آخر من المدرسة
 .3قم بفحص درجة حرارتك وتسجيلها في مكتب االستقبال
 .4ابق على مسافة مترين من األفراد اآلخرين
 .5تطبيق أفضل ممارسات النظافة على اليدين والسعال والعطس
 .6ارت ِد قناعًا للوجه طوال الوقت (ما لم تعمل بمفردك) كما نوصي بارتداء قفازات
 .7يرجى البقاء فقط في منطقة المدرسة التي تحتاج إليها وتجنب االتصال باآلخرين ما لم يكن
ذلك ضروريا للغاية
 .8إذا كنت بحاجة إلى التجمع فيجب أن يكون في مجموعات أقل من  10وفي جميع األوقات
يتم التباعد لمترين
 .9عند الخروج ،يُرجى المغادرة عبر مكتب االستقبال وإبالغ أحد أعضاء مكتب االستقبال عن
أي مناطق في المدرسة قمت بزيارتها

عدم استكمال هذا اإلعالن ،وعدم أخذ درجة حرارتك عند الوصول أو تجاهل أي من التدابير قد يؤدي إلى إتخاذ
إجراءات قانونية
إذا رأيت أي شخص في المدرسة ال يتبع هذه التدابير فمن واجبك إبالغ
فورا على الرقم 056 1701610
مدير الموقع بمدرسة راشد للبنين ً

التوقيع

_____________________________________________________

