
 

 

اإليجابيةت ملخص لتدابير إدارة الحاال  

 

، على "إجراءات عاجلة بشأن الشهادات الخضراء  5رقم  2022فبراير  4وافق مجلس الوزراء بمرسوم بقانون 

ولتنفيذ األنشطة داخل نظام التعليم والمدرسة والتدريب" وأدخل قواعد جديدة حول الحجر الصحي في  19كوفيد 

 المدرسة.

التدابير الجديدة:نسرد ملخص   

كما أوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء، بالنسبة للحجر الصحي المدرسي، هناك فرق بين الحاالت التي 

 تحدث في رياض األطفال والمدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية.

 ثبت أن:

خدمات تعليم الطفولة  -في رياض األطفال •   

  إذا ما تتحقق أن

حاالت من التالميذ المصابين بفيروس  4ما يصل إلى 

19كوفيد   

حاالت من التالميذ المصابين بفيروس  5ما يصل إلى 

في نفس القسم 19كوفيد   

استمرار األنشطة حضوريا -  

 

  PPF2 والمربون أقنعةدرسون سيستخدم الم -

سيكون لدى الفصل  في غضون عشرة أيام بعد ذلك

.19 – كوفيدل آخر حالة إيجابية مؤكدة معرفة  

 

إلزامي أن يأخذ  إذا ظهرت األعراض فهو كذلك -

كيت مع  ذاتيإجراء مستضد سريع أو  التالميذ اختبار

، أو اختبار جزيئي.تلقائيا من نفسه  

 

، يجب تكرار 19كوفيد  إذا ظهرت أعراض مرض -

  آخر اتصال معبعد  الخامساليوم االختبار من 

وتم التأكد  19شخص ثبتت إصابته بفيروس كوفيد 

 من أنه كان على اتصال به.

 

 5سيتم تعليق األنشطة التعليمية الحضورية لمدة  -

 أيام.

في  PPF2 سيستخدم المدرسون والمربون أقنعة -

األيام العشرة التي تلي معرفة الفصل بآخر حالة 

.19إيجابية مؤكدة لـكوفيد   

 

، فمن الضروري أن يقوم إذا ظهرت األعراض -

التالميذ بإجراء اختبار مستضد سريع أو يتم إجراؤه 

ذاتيًا باستخدام الكيت تلقائيا من نفسه، أو اختبار 

 جزيئي.

 

، يجب 19في حالة استمرار ظهور أعراض كوفيد  -

إعادة االختبار من اليوم الخامس بعد آخر اتصال مع 

لى كان ع 19شخص أثبتت إصابته بفيروس كوفيد 

 اتصال به.

 
 

 

 

 

 



 

في المدارس االبتداية   

 إذا ما تتحقق أن 

 حاالت من التالميذ المصابين بفيروس 4ما يصل إلى 

في نفس القسم  19كوفيد   

حاالت من التالميذ المصابين بفيروس  5ما يصل إلى 

في نفس القسم  19كوفيد   

مع التعليمية حضوريا  استمرار متابعة األنشطة -

التالميذ درسين و من قبل الم PPF2  قناع استخدام

معرفة اليوم العاشر من  سنوات وما فوق 6فوق سن 

-كوفيد لتم التأكد من أنها إيجابية التي الحالة األخيرة 

19 

 

 مستضد سريع أو تدار ذاتيًا إجراء االختبار إلزامي -

األعراض، وإذا استمرت  أول ظهورفي الجزيئي أو 

كرر في اليوم الخامس يو، االختباراألعراض، يستمر 

تم التأكد من أنه  تاريخ آخر اتصال مع شخص بعد

.19لكوفيد إيجابي   

 

بالنسبة ألولئك الذين أكملوا دورة التطعيم لمدة أقل  -

يوًما  120يوًما أو الذين تعافوا لمدة تقل عن  120من 

الجرعة المعززة من اللقاح، يستمر أجروا أو الذين 

    PPF2أقنعة  مع استخدام حضورياس نشاط التدري

الذين تزيد ثالميذ والدرسين المطرف من                

سنوات لمدة عشرة أيام؛  6أعمارهم عن   

 

بالنسبة لجميع التالميذ اآلخرين تستمر األنشطة في  -

.أيام 5التدريس الرقمي المتكامل لمدة   

 

/ شهادة التلقيح، والتي يتم التحكم فيها عبر تطبيق جوال. جواز التلقيحللبقاء في الفصل، يكفي إظهار   

 

 

 . في المدارس اإلعدادية والثانوية

 إذا ما تتحقق أن 

مع حالتين أو أكثر من حاالت اإليجابية بين التالميذ  مع حالة إيجابية واحدة بين تالميذ من نفس الفصل 

 من نفس الفصل

 

مع  حضوريايستمر النشاط التدريسي للجميع  -

من قبل التالميذ   PPF2  نوع استخدام قناع

درسي.والم  

 

 

يوًما أو بعد  120والمتعافون لمدة تقل عن لقحون الم

دورة التطعيم األولية، والُملقحين الذين أجروا الجرعة 

والُمعفيين من التطعيم يواصلون النشاط  عززةالم

لمدة عشرة  PPF2أقنعة حضوريا باستخدام التعليمي 

اآلخرين، تستمر األنشطة تالميذ أيام؛ بالنسبة لجميع ال

أيام. 5في التدريس الرقمي المتكامل لمدة تعليمية ال  

 

/ شهادة التلقيح، والتي يتم التحكم فيها عبر تطبيق جوال. جواز التلقيحللبقاء في الفصل، يكفي إظهار   

 

 

 

 



 

 

 النظام الصحي

خدمات التعليم في مرحلة الطفولة، في رياض األطفال والمدارس  مع خمس حاالت أو أكثر من اإليجابية في

االبتدائية وحالتين أو أكثر من حاالت اإليجابية في المدارس الثانوية اإلعدادية والثانوية، ينطبق النظام على 

المراقبة الذاتية.ي بصحالنظام ال األطفال والتالميذ  

الشخص الذي كان على اتصال وثيق بشخص إيجابي بالبقاء في  المراقبة الذاتية )أو التشخيص الذاتي( ال تلزم

مع المنزل في انتظار التحقق مما إذا كان قد أصيب بالفيروس أم ال، ولكن لديه إمكانية الخروج "بشكل طبيعي" 

 احترام بعض االحتياطات:

 120افيه لمدة تقل عن * لأليام الخمسة التي تلي االتصال بشخص إيجابي، يمكن للشخص )الذي تم تطعيمه أو تع

دون الحاجة إلى مراقبة أي حجر صحي، ولكن يجب إجراء خروج يوًما، أو الذي تلقى بالفعل الجرعة الثالثة( ال

؛حالته الصحيةلتشخيص ذاتي   

عند أول ظهور لألعراض )بما  2سارس كوفيد  سريع أو جزيئي الستجابةمستضد * من المقرر إجراء اختبار 

ذا كان ال يزال يعاني من أعراض، في اليوم الخامس بعد تاريخ آخر اتصال وثيق مع في ذلك البرد(، وإ

.19كوفيد يجابية إلاألشخاص الذين تم تأكيدهم   

، لكن المشغل الذي يقوم بإجراء التحليالت والتشخيص ةمعتمديمكن أيًضا إجراء االختبارات في مراكز خاصة 

السلبي،التقريرللسماح بإنهاء المراقبة    للسماح بإنهاء المراقبة الذاتية. إلى الوحدة الطبية المحليةيجب أن يرسل   

يوًما أو األشخاص الذين أكملوا دورة التطعيم األولية  120المراقبة الذاتية صالحة للتلقيح والتعافي لمدة تقل عن 

الحترازي لمدة نظام الحجر الصحي اسيطبق بوستر(، وإال جرعة )جرعة واحدة وثانية(، بجرعة معززة )

 ثالميذ خمسة أيام، وينتهي بمسحة سالبة. خالل األيام الخمسة التالية بعد العودة من الحجر الصحي، يرتدي ال

  .PPF2 سنوات قناع 6الذين تبلغ أعمارهم 

االجانب في ايطالياتحركات   

فايزر، أسترا )مثل   مصرح بهلجميع األشخاص الذين يأتون من دولة أجنبية ولديهم شهادة تعافي أو تطعيم بلقاح 

ب ، تم إنتاجه بموجسيروم معهد الهند -وفيشيلد )كفي إيطاليا عادل أو معترف به كم  (زينيكا، جونسون، موديرنا

مستحضر اللقاح، أنتج  19فارم( من إنتاج أسترا زينيكا، كوفيد -)ر 6كوف-، ر ترخيص من أسترا زينيكا

أكثر من ستة أشهر منذ االنتهاء من دورة التطعيم أو بعد الشفاء، يُسمح بعد مرور  برخيص أسترا زينيكا، وذلك 

األخضر المحسن وبعد إجراء اختبار مستضد سريع جواز بالوصول إلى الخدمات واألنشطة من خالل ال

ساعة(.  72ساعة( أو جزيئي )صالحية  48)صالحية   

ي عادل فرح بها أو الذين لم يتم التعرف عليهم كمينطبق هذا أيًضا على أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحات غير مص

 إيطاليا، دائًما بعد أخذ مسحة.

 

 

 

 


