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  20201نشرة معلومات حول بدء الدراسة في خریف 

  
ویتیح مؤشر كورونا بمجرد النظر إلیھ . 2أحمر" -برتقالي  -أصفر  -یتكون مؤشر كورونا من أربع درجات تحذیریة، وھي: "أخضر 

 معرفة اإلجراءات الوقائیة المتخذة والقواعد التي یجب مراعاتھا، للحد من انتشار فیروس كورونا بقدر المستطاع.

 یُعد التواصل (الرقمي) بین المعلم/المعلمة والوالدین/ولي األمر ذا أھمیة خاصة في جمیع حاالت المؤشر. 

 ینبغي االلتزام بقواعد النظافة الصحیة العامة الساریة في جمیع حاالت المؤشر!

  
 أصفر أخضر

القواعد كما في أخضر باإلضافة 
 إلى ما یلي

 برتقالي
القواعد كما في أصفر باإلضافة 

 إلى ما یلي

 أحمر
القواعد كما في برتقالي 

 باإلضافة إلى ما یلي

ارتداء واقي الفم واألنف 
 اختیاري

 

ارتداء واقي الفم واألنف إلزامي 
بدًءا من دخول مبنى المدرسة 
وحتى الوصول إلى المقعد في 

 الفصل
 

ارتداء واقي الفم واألنف إلزامي 
بدًءا من دخول مبنى المدرسة 
وحتى الوصول إلى المقعد في 

 الفصل
 

یتم تحویل العمل في 
 المدرسة إلى التعلیم عن بعد

 

 التھویة المنتظمة للغرف
 

ارتداء واقي الفم واألنف إلزامي 
على جمیع الطالب/الطالبات 
والمعلمین/المعلمات خارج 

 الفصل

ارتداء واقي الفم واألنف إلزامي 
على جمیع الطالب/الطالبات 

 والمعلمین/المعلمات خارج الفصل

واقي الفم واألنف إلزامي في 
المدرسة عند اإلقامة 

 (المحتملة)

أنشطة بقدر المستطاع في 
 أماكن مفتوحة

متر  1إذا تعذر االلتزام بمسافة 
في حالة األنشطة الجماعیة، 
یمكن للمعلم/المعلمة أن یأمر 

 بارتداء واقي الفم واألنف
 

متر  1إذا تعذر االلتزام بمسافة 
في حالة األنشطة الجماعیة، یمكن 
للمعلم/المعلمة أن یأمر بارتداء 

 واقي الفم واألنف
 

التشغیل البدیل في مقر 
المدرسة من خالل تكوین 

 مجموعات صغیرة

 

ارتداء واقي الفم واألنف إلزامي 
على األشخاص من خارج 
المدرسة (مثًال عند إجراء 

 مشروعات)

ال تُقام فعالیات مدرسیة أو 
مسابقات ریاضیة مدرسیة أو 

 رحالت استطالعیة
+ 

إنشاء محطات تعلیمیة 
للطالب/الطالبات ذوي 

الحاجة المرتفعة للدعم أو 
ممن ال یملكون كمبیوتر/الب 

 توب
                                                

االحتیاجات المدرسة المتوسطة، المرحلة األولى والمرحلة العلیا من المدرسة العلیا للتعلیم العام، المدرسة الفنیة المتعددة، ومؤسسات تعلیم ذوي  1
 الخاصة

خطر مرتفع  أخضر: خطر منخفض، حاالت فردیة فقط. أصفر: خطر متوسط. برتقالي: خطر مرتفع نظًرا لزیادة عدد اإلصابات الجدیدة. أحمر: 2
  جًدا، انتشار خارج عن السیطرة
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عدم مشاركة األشخاص من 

خارج المدرسة (مثًال عند إجراء 
 مشروعات)

 

الحركة والریاضة (في 
الحصص الدراسیة وفي فترات 
الراحة) مسموح بھما ویُفضل 
 أن تكون في األماكن المفتوحة

ریاضة غالبًا في أماكن مفتوحة، 
أو في قاعات التدریب بشرط 
تطبیق إجراءات خاصة، وفي 

 متر 2ظل االلتزام بمسافة 

ریاضة فقط في أماكن مفتوحة، 
 2وبشرط إمكانیة االلتزام بمسافة 

 متر
 

ریاضة في نطاق التعلیم عن 
 بعد،

في المدرسة بشرط إمكانیة 
 متر 2االلتزام بمسافة 

الغناء في حصة الموسیقى (أو 
الكورال) مسموح طالما أمكن 

 متر 1.5االلتزام بمسافة 

الغناء في حصة الموسیقى (أو 
الكورال) فقط في أماكن مفتوحة، 

أو في أماكن مغلقة مع ارتداء 
 واقي الفم واألنف

 

 یحظر الغناء في أماكن مغلقة
 

 

تُقام الرعایة في فترة ما بعد 
 معتادالظھیرة بالشكل ال

تُقام الرعایة في فترة ما بعد 
ویكون ارتداء واقي  -الظھیرة 

الفم واألنف إلزامیًا على الجمیع 
 خارج الفصل/المجموعة

عدم تداخل المجموعات، عدم 
 تبدیل األماكن

عند الرعایة طوال الیوم في 
الحاالت الطارئة، یجب 

تكوین مجموعات صغیرة 
 في حالة الوجود في المدرسة

 
تناول وجبة الغداء في المدرسة 

 یعتمد على ظروف المكان
 

 

ینبغي تقلیل التواصل 
الشخصي بین 

الطالب/الطالبات ومسئولي 
الرعایة إلى أدنى مستوى 
ممكن، مثًال عن طریق 
الرعایة المعتمدة على 

 الكمبیوتر
 

 
 
 

للمدارس على  COVID-19یمكنكم الحصول على معلومات أكثر تفصیًال حول مؤشر كورونا واإلجراءات الخاصة بفیروس 
الصفحة الرئیسیة للوزارة االتحادیة للتعلیم والعلوم والبحث العلمي: 

www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html//https:  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

