إرشادات التعليم التمهيدي والتعليم االساسي لمدينة كايآني ولسوتي ( )SOTEكاينوو
بخصوص النقل إلى المدرسة؛ التوصية بشأن استعمال كمامات الوجه لألشخاص
الذين أتموا  15سنة من اعمارهم في كاينوو ( )KAINUUابتدا ًء من تاريخ
2020/8/31
يتوجب التنقل من خالل النقل إلى المدرسة الذي تُنظمه البلدية فقط عندما يكون الشخص سليم و ُمعافى ويتم تنظيف األسطح التي يتم
التالمس معها لوسائل النقل بمادة للتنظيف تقضي على الفيروسات والبكتيريا حسب اإلمكانيات بعد كل عملية نقل.
ال يجوز للسائق أن يقوم بعملية النقل وهو مريض .ال يجوز أن يجتمع السائقون في أماكن مشتركة مخصصة لالستراحات.
يتوجب تجنب الجلوس في وسائل النقل وج ًها لوجه .إذا كانت تتوفر اإلمكانية في وسيلة النقل ،فيتوجب الجلوس بعيداً عن
اآلخرين ويجلس أفراد العائلة بجوار بعضهم البعض.

حماية أولئك الذين يتواجدون اثناء النقل المدرسي
•

نُوصي بأن يستعمل السائق كمامة الوجه دائما ً عندما يكون معه طالب في المركبة.

•

نُوصي أولئك الذين أتموا  15سنة من أعمارهم باستعمال كمامات الوجه طوال فترة رحلة النقل إلى المدرسة .نضع
واقي االنف والفم ونثبته في مكانه بحيث يُغطي االنف والفم قبل الصعود إلى وسيلة النقل .تتم إزالة الكمامة فقط بعد
ُمغادرة وسيلة النقل وت ُوضع في كيس صغير من البالستيك ،بحيث يتم وضعه في حاوية النفايات المختلطة القريبة (في
المدرسة /البيت).

•

من الممكن الحصول على الكمامة من السائق (طالب الصف  8والصف )9

•

يضع الطالب على يديه ُمعقّم اليدين عندما يصعد إلى السيارة.

•

يُوضع الطالب/يجلسون بمفردهم بحيث يكونوا بعيدين عن بعضهم البعض بأكبر قدر ممكن في وسيلة النقل.

إرشادات للسائقين بخصوص تنظيف السيارات

•

يتم القيام بالتنظيف من المكان النظيف واالنتقال نحو المكان المتسخ بقدر أكثر .يتوجب تنظيف جميع األسطح التي يتم
لمسها بشكل ُمتكرر (على سبيل المثال مماسك األبواب واألماكن التي يتم االستناد عليها باليد ،وأسطح الطاوالت ومفاتيح
اإلضاءة وصنابير المياه) بحيث يتم التنظيف بحرص وعناية وبشكل ُمتكرر.
نستخدم أثناء التنظيف مادة تنظيف عامة قليلة القلوية .من الممكن زيادة فعالية التنظيف من خالل استخدام مادة ُمعقّمة.

•

تتم حماية األيدي بالقفازات عند تنظيف األسطح .بعد التنظيف يتم أما غسل القفازات بعناية وتجفيفها أو تبديلها بأخرى
جديدة.

•

من الممكن استخدام كقف ازات عامة على سبيل المثال القفازات التي تستخدم لمرة واحدة وتثبت في مكانها بإحكام .يتوجب
تنظيف معدات التنظيف بعناية عند انتهاء التنظيف.

•

•

يتم غسل اليدين بالماء والصابون حتى ساعد اليد ،وذلك بعد خلع القفازات.

•

يتوجب أن تكون معدات التنظيف قابلة للغسل بشكل سهل بعد االستعمال ،ويتوجب تنظيفها قبل االستعمال التالي .يتوجب
استعمال حسب اإلمكانيات عند تنظيف األماكن ،معدات تنظيف ت ُستخدم لمرة واحدة كمناديل (فوط) التنظيف.

•

يتم إجراء التنظيف بشكل أساسي من خالل استعمال بشكل طبيعي على سبيل المثال مادة تنظيف عامة قليلة القلوية.
ت ُستخدم المادة ال ُمعقمة لتنظيف االسطح التي يتم لمسها والمرافق الصحية والبُقع المرئية لإلفرازات واللطخات .يتوجب
امتصاص بُقع اإلفرازات واللطخات بمنديل/فوطة تُستخدم لمرة واحدة قابلة لالمتصاص وذلك قبل استعمال المادة
المطهرة.

•

يتم التعامل مع االسطح التي يتم لمسها بمادة ُمطهرة تحتوي على الكحول (على سبيل المثال  ٪70إيثانول) أو بمادة
مطهرة تحتوي على الكلور (على سبيل المثال محلول هيبوكلوريت الصوديوم؛ التركيز  ،٪0.1نسبة التخفيف  ،1:50إذا
كان التركيز في البداية  .)٪5يتوجب اإلشارة إلى تاريخ انتهاء الصالحية الستخدام المواد المطهرة ال ُمخففة.

معلومات إضافية
رئيس اإلتحاد البلدي مايري أهوبيلتو (044 777 3033 ،)Maire Ahopelto
كبير االطباء المسؤول اإلداري ،مدير قسم الوباء العالمي أولّي-بي ّكا كوو ّكاري (044 797 4668 ،)Olli-Pekka Koukkari
مديرة القسم اإلقليمي للتربية المبكرة سيربا كيمبّاينين (044 710 1720 ،)Sirpa Kemppainen
مديرة القسم اإلقليمي للتعليم األساسي بايفي ريسّانين (044 710 0611 ،)Päivi Rissanen
خبيرة تحركات األفراد تيينا روسانين (044 421 4028 ،)Tiina Rusanen

التوزيع:

الطالب الذين يتم نقلهم إلى المدرسة وأولياء أمورهم
القائمون بالنقل
سائقو سيارات المدارس
المدارس

