
مدارس CPS مستعدة للتعليم اآلمن بالحضور 
الشخيص وجًها لوجه!

نبذة عن خطط السالمة والصحة

 لوحة بيانات كوفيد19-:
حدد املستشارون العلميون يف مدارس CPS ثالثة قياسات تستخدمها 

مدارس CPS لتحديد ما إذا كان فتح مباين املدرسة هو إجراًء   آمًنا: عدد 

الحاالت الجديدة يوميًا، ومعدالت نتائج االختبار اإليجابية، ومستويات 

كوفيد19- يف مياه الرصف الصحي. انظر أحدث املعلومات عىل لوحة 

.CPS البيانات املربوطة بالصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملدارس

 

  اختبار كوفيد19-:
باالشرتاك مع مدينة كيمربيدج )City of Cambridge( وإدارة الصحة 

 ،)Cambridge Public Health Department( العامة يف كيمربيدج

وضعت مدارس CPS نظاًما شاماًل لالختبارات:

 	 ،CPS اختبارات لكل العاملني اختيارية ومجانية، يف مباين مدارس

مبا يصل إىل مرتني يف األسبوع

 	CPS اختبارات للتالميذ والعاملني املصابني بأعراض يف مباين مدارس 

 مساعدات صحية إضافية لكل مدرسة	 

 تهيئة املدرسة/الفصل الدرايس:
مباين مدارس CPS وفصولها مهيأة لدعم التباعد االجتامعي واملواظبة عىل 

غسل اليدين:

توجد املكاتب والطاوالت عىل مسافة 6 أقدام من بعضها البعض، 	 

ويضم الفصل العادي 10 إىل 12 تلميًذا  

توفر أحواض أو مطهرات إضافية إن مل يكن هناك حوض. جرى 	 

تركيب أحواض إضافية يف األماكن املشرتكة ويف بعض الفصول 

الدراسية.

الواقيات الفريوسية موضوعة يف بعض املناطق التي يكرث املرور بها	 

تتوفر غرف “Get Well” )غرف التعايف(يف كل مبنى، للتالميذ الذين 	 

تظهر عليهم األعراض  

جودة الهواء: راجعت مدارس CPS جودة نظام التهوية 

وحّسنته:

أُجريت تحسينات عىل نظم التهوية املركزية والرتشيح	 

 	High Efficien- )تتوفر “مرشحات الهواء” الجسيمية عالية الكفاءة 

cy Particulate Air, HEPA( لتنظيف الهواء يف املناطق ضعيفة 

التهوية

متت استشارة خرباء الهندسة والعلوم لوضع معيار أدىن يتمثل يف 	 

تبديل الهواء مبعدل 4 مرات عىل األقل يف الساعة )4ACH(يف أي 

غرفة يستخدمها التالميذ والعاملون

ستتم إصالحات النوافذ واستبدالها لضامن أقىص وصول ممكن إىل 	 

النوافذ، ورشاء مراوح صندوقية لتدوير الهواء املتجدد

 الكاممات وواقيات الوجه والقفازات:
طلبت مدارس CPS كمية وفرية من معدات الوقاية الشخصية.

 طلبت مدارس CPS عدد 230,000 كاممة، منها 3,000 من مقاس 	 

األطفال و2,000 واٍق للوجه من مقاس البالغني و1,000,000 زوج 

من القفازات، ولدينا نظارات واقية ومرايل واقية للجسم بكامله ملن 

قد يحتاجون ذلك.

ميكن للعاملني والتالميذ استخدام الكاممة التي يفضلونها	 
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 التنظيف:
عززت مدارس CPS طُرق التنظيف والتطهري الخاصة بها.

 جرى تعيني أحد العاملني كذلك لإلرشاف عىل التنظيف والتطهري يوميًا

جرى رشاء بخاخات كهروستاتيكية لتطهري املباين

تنظيف وتطهري املستلزمات املتوفرة لكل فصل درايس

  قامئة املراجعة اليومية للصحة:

وضعت مدارس CPS قامئة مراجعة يومية للصحة عرب اإلنرتنت ويجب أن 

يراجعها التالميذ والعاملون قبل دخول أحد املباين للعمل أو للدراسة أو 

ملوعد ما. أو طالعوا النسخة املطبوعة املعنونة “ما الذي ينبغي أن أقوم 

به؟ قامئة مراجعة يومية للصحة وإجابات عىل مختلف املواقف املتعلقة 

بفريوس كوفيد”.

يتوفر مزيد من التفاصيل عىل املوقع اإللكرتوين ملدارس CPS وضمن

Health, Safety & Facilities Manual )دليل الصحة والسالمة 

واملرافق(.

 املستشارون العلميون
مدارس CPS محظوظة ملا تحظى به من دعم من خرباء عامليني 

 CPS يف مجاالت العلوم والطب، وهم يعملون مستشارين ملدارس

وقد وضعوا Health, Safety & Facilities Manual )دليل الصحة 

.CPS والسالمة واملرافق( ملدارس

Bradley Bernsteink، حاصل عىل درجة ماجستري الطب 	 

 Massachusetts مستشفى ،)PhD( ودرجة الدكتوراه )MD(

General Hospital، وBroad Institute وأحد أولياء األمور يف 

CPS مدارس

Jill Crittenden، حاصل عىل درجة الدكتوراه، واملدير املساعد 	 

ملعهد ماستشوستس للتكنولوجيا )MIT(، واملجلس االستشاري 

 COVID-19 Cambridge( لخرباء كوفيد19- يف كيمربيدج

Expert Advisory Panel(، N95Decon.org وأحد أولياء 

CPS األمور يف مدارس

 	 )MD( حاصلة عىل درجة ماجستري الطب ،Lisa Dobberteen

وزميلة األكادميية األمريكية لطب األطفال )FAAP(، برامج 

 School Health and Public( الصحة املدرسية والعامة

Cam-( إدارة الصحة العامة يف كيمربيدج ،)Health Programs

)bridge Public Health Department

Helen Jenkins، حاصلة عىل درجة الدكتوراه )PhD(، وكلية 	 

 BU School of Public( جامعة بوسطن للصحة العامة

CPS وأحد أولياء األمور يف مدارس ،)Health

 	 ،)PhD( حاصل عىل درجة الدكتوراه ،Jamie Lichtenstein

كلية إمريسون )Emerson College(، وأحد أولياء األمور يف 

CPS مدارس

Keith Marzilli Ericson، حاصل عىل درجة الدكتوراه 	 

)PhD(، كلية Questrom لألعامل التابعة لجامعة بوسطن 

)BU Questrom School of Business(، وأحد أولياء األمور يف 

CPS مدارس

 	 ،)MS( حاصلة عىل درجة املاجستري ،Tracy Rose-Tynes

 School( الخدمات الصحية املدرسية ،)RN( وممرضة مسجلة

Cam-( إدارة الصحة العامة يف كيمربيدج ،)Health Services

)bridge Public Health Department


