










معايير إغالق المؤسسة التعليمية في حال وجود
إصابات بعدوى كوفيد-١٩

 إذا كانت نتيجتهم
 سلبية، سوف
 يعودون إلى

المدرسة

اتباع السيناريو
(د)

ال

 هل يلتزم الصف بالمسافة اآلمنة للتباعد
 التي ال تقل عن متر مع اإلستخدام الصحيح

والمستمر للكمامة

(ب)(أ)نعم

نعم(ج)ال

األماكن المشتركة

 يتم عزل الحالة المثبتة لمدة
 ١٣ يوًما في حال وجود

 عوارض أو ١٠ أيام في حال
عدم وجود عوارض

 اذا كانت نسبة
 المخالطين

 المباشرين ذات
 الخطورة العالية

 تمثل أكثر من ٥٠٪
 من عدد الحضور في

الصف

 اذا كانت نسبة
 المخالطين

 المباشرين ذات
 الخطورة العالية

 تمثل ٥٠٪ وما دون
 من عدد الحضور في

الصف

 سيتم عزل
 المخالطين

 المباشرين  ذات
 الخطورة العالية

 فقط لمدة ٧ أيام
 ثم إجراء فحص
كوفيد-١٩ لهم

 يقفل الصف
لمدة ٧ أيام

 سيتم عزل كل من
 كان حاضرًا في الصف
 لمدة ٧ أيام ثم إجراء

 فحص كوفيد-١٩
 للمخالطين

 المباشرين ذات
 الخطورة العالية

وسائل النقل

 اذا كانت نسبة
 المخالطين

 المباشرين ذات
 الخطورة العالية

 تمثل أكثر من ٥٠٪
 من مستخدمي
وسيلة النقل

 اذا كانت نسبة
 المخالطين

 المباشرين ذات
 الخطورة العالية

 تمثل ٥٠٪ وما دون
 من مستخدمي

 وسيلة النقل هذه

 سيتم عزل جميع
 مستخدمي وسيلة
 النقل هذه لمدة ٧
 أيام ثم إجراء فحص

 كوفيد-١٩ للمخالطين
 المباشرين ذات

الخطورة العالية

 سيتم عزل
 المخالطين

 المباشرين ذات
 الخطورة العالية

 فقط لمدة ٧ أيام
 ثم إجراء فحص
كوفيد-١٩ لهم

 الصف

 اذا كانت نتيجتهم
إيجابية، سوف يتم 
 عزلهم ١٣ يوًما من

 تاريخ اخر احتكاك
 في حال

 وجودعوارض   أو ١٠
 أيام في حال عدم

وجود عوارض

 إذا كانت نتيجتهم
 سلبية يعودون إلى
 المدرسة  مع بقية

المتعلمين

(د)

اجلـمـهـوريـــــة اللـبـنانـيـــــة
وزارة التربية والتعليم العالي

السيناريو األول: حالة كوفيد-١٩ مثبتة لمتعلم واحد أو إثنين في صف واحد

هل تم تحديد
 جميع المخالطين 

المباشرين

يجب تحديد جميع 
المخالطين المباشرين ذات 

الخطورة العالية

 سيتم عزل المخالطين المباشرين
 ذات الخطورة العالية لمدة ٧ أيام

ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ لهم

 اذا كانت نتيجتهم
إيجابية، سوف يتم 
 عزلهم ١٣ يوًما من

 تاريخ اخر احتكاك في
 حال وجود عوارض أو
 ١٠ أيام في حال عدم

وجود عوارض

 إذا كانت
 نتيجتهم سلبية،
 سوف يعودون
إلى المدرسة

 اذا كانت نتيجتهم
إيجابية، سوف يتم 
 عزلهم ١٣ يوًما من

 تاريخ اخر احتكاك
 في حال وجود

 عوارض أو ١٠ أيام
 في حال عدم
وجود عوارض



معايير إغالق المؤسسة التعليمية في حال وجود
إصابات بعدوى كوفيد-١٩

يتم عزل كل من حضر في الصف لمدة ٧ أيام
ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية
إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة  مع بقية المتعلمين

أما اذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يوًما من تاريخ اخر 
احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

 يتم إغالق الصف
لمدة ٧ أيام

اجلـمـهـوريـــــة اللـبـنانـيـــــة
وزارة التربية والتعليم العالي

السيناريو الثاني:  ظهور ثالث حاالت مثبتة او اكثر لـ كوفيد-١٩ في الوقت نفسه او خالل فترة تمتد
 إلسبوعين كحد أقصى لمتعلمين في نفس الصف 

 إذا تم إقفال صفين
في نفس الطابق

 إذا تم اقفال طابقان
في نفس المبنى

أو المدرسة 

 اقفال الطابق
بالكامل لمدة

٧ أيام 

اقفال المبنى أو 
المدرسة لمدة

 ٧ أيام

يتم عزل جميع الحاضرين في الطابق لمدة ٧ أيام
ثم يتم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين 

ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة
مع بقية المتعلمين

أما اذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم
١٣ يوًما من تاريخ اخر احتكاك في حال وجود عوارض 

أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

يتم عزل جميع الحاضرين في المبنى او المدرسة لمدة
 ٧ أيام ثم يتم  إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين 

المباشرين ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة
مع بقية المتعلمين 

أما اذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم
١٣ يوًما من تاريخ اخر احتكاك في حال وجود عوارض 

أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض



معايير إغالق المؤسسة التعليمية في حال وجود
إصابات بعدوى كوفيد-١٩

ال (و)(ه)نعم

 هل تلتزم الصفوف التي يدرسها بالمسافة اآلمنة 
 للتباعد التي ال تقل عن متر مع اإلستخدام الصحيح

والمستمر للكمامة

اجلـمـهـوريـــــة اللـبـنانـيـــــة
وزارة التربية والتعليم العالي

السيناريو الثالث: حالة كوفيد-١٩ مثبتة لدى أستاذ/ة أو أكثر

يتم عزل الحالة المثبتة لمدة
 ١٣ يوًما في حال وجود عوارض

أو ١٠ أيام في حال عدم
 وجود عوارض

(ز)نعم

اتباع السيناريو (د)
لكل صف

 هل تم تحديد جميع 
المخالطين المباشرين ذات 

الخطورة العالية

(ح)ال

يجب تحديد المخالطين 
المباشرين ذات الخطورة 

العالية في كل من الصفوف 
التي يدرس فيها األستاذ/ة

اتباع السيناريو
(ز)

يتم عزل جميع الحاضرين في الطابق لمدة
 ٧ أيام ثم يتم  إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين 

المباشرين ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة  
مع بقية المتعلمين

أما اذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم 
١٣ يوًما من تاريخ اخر احتكاك في حال وجود 
عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

 يتم عزل جميع الحاضرين في المبنى أو المدرسة
 لمدة ٧ أيام ثم يتم  إجراء فحص كوفيد-١٩

للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

  إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة
مع بقية المتعلمين

 أما اذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم
 ١٣ يوًما من تاريخ اخر احتكاك في حال وجود

عوارض  أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

إذا تم إاقفال صفين 
في نفس الطابق

 إذا تم اقفال طابقان في
نفس المبنى او المدرسة

اقفال الطابق بالكامل 
لمدة ٧ أيام

اقفال المبنى او 
المدرسة لمدة ٧ أيام


