
  

 .كانون الثاني / يناير 10وجواب حول افتتاح المدارس اعتباراً من يوم االثنين   سؤال    17 

  

 ( التي سيجريها التالميذ في األسبوع األول؟ سيلف تيستكم عدد االختبارات الذاتية ) - 1

 15إلى  10لذلك في األسبوع الذي يبدأ من . المدرسة فتتاحا يتم توفير اختبار ذاتي إضافي لألسبوع األول منس

بعد  فصاعداً، أيمن األسبوع الثاني  ن.اختبارات ذاتية بدالً من اختباري ثالثكانون الثاني/ يناير، سيتم إجراء 

 .اختبارين ذاتيين التالميذيناير، سيجري كانون الثاني /  17

  

 متى يجب إجراء االختبارات الذاتية؟  - 2

بينما سيتم إجراء  ،كل ثالثاء وجمعة إلى المدرسة، حضورساعة قبل ال 24حتى تبار الذاتي يتم إجراء االخ

( ويوم 1/  10يوم اإلثنين ) الحضورساعة قبل  24( حتى 1/  15-10االختبار الذاتي في األسبوع األول )

 (.14/1( والجمعة )11/1الثالثاء )

 

 هل االختبارات الذاتية إلزامية للذين تم تلقيحهم أيضاً؟  - 3

إلزامياً لجميع  )سيلف تيست( اختبار الفحص التشخيصي لفيروس كورونا الجديد من خالل االختبار الذاتي عد  ي  

 .حينحين، وكذلك للمعلمين الملق  حين وغير الملق  التلميذات والتالميذ، الملق  

  

 االختبار الذاتي )سيلف تيست(؟أين يتم التصريح عن  - 4

وليس في ) edupass.gov.gr ة    يتم تسجيل التصريح والنتيجة الخاصة بوحدات المدارس العامة في المنص 

   COVID-19 .لـ البطاقة المدرسيةوالتي يتم منها إصدار  ،( (self-testing.gov.gr منصة

  self-testing.gov.gr .الملتحقين بالمدارس الخاصة على منصةستمر تقديم بيانات االختبار الذاتي للطالب ي

 

 عن االختبار الذاتي؟ سيصرح المعلمونأين  - 5

 .وذلك كما أجابت وزارة التربية على سؤالنا https://edupass.gov.gr [5] على 

  

 ماذا عن المعلمين الذين لم يتم تلقيحهم؟  - 6

 - )سيلف تيست(تيست( واختبار ذاتي  رابديحهم إجراء اختبارين سريعين )سيتعين على المعلمين الذين لم يتم تلق

المدرسة وعلى وجه الخصوص، يجب إجراء افتتاح في األسبوع األول من  -كل ذلك على نفقتهم الخاصة 

( بينما يجب إجراء االختبار 14/1( والجمعة )10/1)يوم اإلثنين  الحضورساعة من  48االختبار السريع قبل 

، افتتاح المدرسةمن األسبوع الثاني من اً (. اعتبار11/1الثالثاء )يوم  الحضور فيساعة قبل  24الذاتي حتى 

يومي الثالثاء  الحضورسيتعين على المعلمين غير الملقحين الخضوع الختبارين سريعين في األسبوع، قبل 

 .عوالجمعة من كل أسبو

 



 ما هي الفئة التي ينتمي إليها المعلمون المرضى؟  - 7

 ."يندرج المعلمون المرضى الحاصلون على شهادة مرضية سارية المفعول ضمن فئة "الملقحين

 

 إصابة في إحدى قاعات المدرسة؟ حالة ظهور  ماذا عن - 8

منطق "الصليب"، أي زيادة الضوابط فقط لألطفال  خلى عنأحد الصفوف، نت إصابة فيفي حالة وجود 

سيخضع جميع  حيث. الصفزيادة الضوابط في جميع أنحاء  ونتوسع في، اإلصابة الجالسين بالقرب من حالة

اختبارين على وجه التحديد، سيقومون بإجراء  .أيام 5الطالب غير الملقحين الختبار مجاني، كل يوم، لمدة 

في غضون خمسة أيام، باإلضافة إلى االختبارين الذاتيين  )سيلف تيست( تبار ذاتيواخ تيست( رابدسريعين )

لما  حين فسيخضعونالملق   طالبال بالنسبة للزمالءأما   أيام.  5اختبارات في  5في األسبوع، أي  ينالثابت

ً اختبارات ذاتية مجان 3مجموعه   .في األسبوع ا

 

 ماذا عن المعلمين غير الملقحين؟  - 9

ً سيقوم المعلمون غير الملقحين أيض واختبار ذاتي، باإلضافة  سريعان ناختباراأيام:  5اختبارات في  5بإجراء  ا

 3مون الذين تم تلقيحهم بإجراء سيقوم المعل   .يقومون بهما في األسبوعكانوا اللذين  االختبارين السريعينإلى 

ً اختبارات ذاتية مجان  .في األسبوع ا

  

 ؟ )الف رص( أي شيء من حيث الكمامات أو االستراحاتيتغير سهل  - 10

جميع األحكام األخرى للبروتوكول، مثل االختبارات السريعة اإللزامية للمعلمين غير الملقحين، واالستخدام 

المختلفة لمجموعات الطالب، وتعليق الرحالت،  اتراحستالداخل والخارج، وفترات اال للكمامات فياإللزامي 

 .سارية ستبقى

 

 ؟ الصف إغالقيتم متى  - 11 

٪( 50خمسين بالمائة ) عادلي مات المؤكدة صابامن الوحدة المدرسية فقط عندما يتجاوز عدد اإل إغالق قسميتم 

 .المدرسيةمن الوحدة  ذكورالميدرسون في القسم  الذين ( من إجمالي عدد الطالب1واحد ) زائد

  

 ؟ COVID-19 ب تلميذماذا لو تم تشخيص إصابة  - 12

سيتوقف العزل   .أيام على األقل 5، فسيتم عزله لمدة COVID-19 لـ وكانت النتيجة إيجابيةإذا تم اختبار الطالب 

 :أيام 5بعد 

 و   –الحمى وخاصة  –األعراض بعد خمسة أيام  تالشتإذا )أ( إذا لم تكن هناك أعراض، أو  

 .)ب( مع اختبار ذاتي سلبي 

(، فسيتم تيست رابد) أو سريع  )سيلف تيست( ذاتي إيجابية الختبارنتيجة  استمرت الحمى أو كان هناك إذاأما  

 .تمديد العزلة

 

 ؟COVID-19 س  ماذا لو تم تشخيص إصابة المعلم بفيرو - 13



العزلة بعد أيام على األقل. سيتم إيقاف  5، فسيتم عزله لمدة COVID-19 إذا تم تشخيص إصابة المعلم بفيروس 

 :أيام 5

 ، و  -الحمى  وخاصة -عراض بعد خمسة أيام األتالشت إذا )أ( إذا لم تكن هناك أعراض، أو  

لمعلمين غير ( لPCR سريع أو) حين، واختبار مختبري سلبي)ب( مع اختبار ذاتي سلبي للمعلمين الملق   

 الملقحين. 

 ، فسيتم تمديد العزلة. )سيلف( أو ذاتي( الختبار سريع )رابدنتيجة إيجابية إذا استمرت الحمى أو كان هناك أما 

أي  حماية عالية للجهاز التنفسيذات درجة  كمامةعند مغادرة الحجر الصحي، ي طلب من المعلمين استخدام 

(Ν95 - ΚΝ95- FFP2)   أيام أخرى على األقل 5لمدة  ةمزدوجكمامة أو. 

 COVID-19 مؤكدة لـإصابة الوثيق بحالة  حتكاكوالمعلمين في حالة االللطالب  الذي يتم اعتماده ما – 14

 خارج المدرسة؟

 في المنزل؟  حالة إصابةأي ماذا يحدث، على سبيل المثال، عندما تكون هناك  

 :خارج المدرسة COVID-19 أحد المصابين بـ وثيق بين الطالب أو المعلمين مع حتكاكفي حالة وجود ا

بجرعة واحدة من  األخيرة أوالستة أو بجرعتين خالل األشهر منش طة بجرعة ، الذين تم تطعيمهم علمونالم 

)اختبار  خبريم فحص إلى المدرسة بانتظام ويقومون بإجراء حضرون، ياألخيرينفي الشهرين  J&J لقاح

ذات كمامة . يرتدي المعلمون حتكاكالالتعرض ل ( في اليوم الخامس بعد"مورياكو" أو جزيئي "رابد" سريع

 . أيام بعد التعرض 10لمدة  ةمزدوج كمامة أو   ( Ν95 - ΚΝ95- FFP2)التنفسي عالية للجهاز درجة حماية 

نش طة أشهر دون جرعة  6 منذ أكثر منالمعلمون، الذين تم تطعيمهم بجرعتين     أو بجرعة واحدة من لقاحم 

J&J لقحين، يظلون في عزلة لمدة  إذا كانواة أو نش طشهرين بدون جرعة م   منذ أكثر من أيام، ويقومون  5غير م 

( في اليوم الخامس بعد التعرض. بعد اليوم "ومورياك"جزيئي " أو رابداختبار سريع ")فحص مخبري بإجراء 

أو   ( Ν95 - ΚΝ95- FFP2التنفسي )عالية للجهاز ذات درجة حماية    كمامةالخامس، يستخدم المعلمون 

 . أيام أخرى على األقل 5لمدة  ةمزدوجكمامة 

فإنهم يأتون إلى المدرسة بشكل طبيعي ويخضعون لثالثة اختبارات ذاتية في األيام  فيما يتعلق بالتالميذ الملقحين،

   .7-5و 3و 0-1

)سيلف يقومون بإجراء اختبار ذاتي ثم أيام،  5فسيبقون في عزلة لمدة ، نغير الملقحيفيما يتعلق بالتالميذ 

 .في اليوم الخامس بعد التعرضتيست( 

 

 ماذا عن الطالب والمعلمين غير الملقحين الذين أصيبوا بالمرض؟ - 15

لديهم نفس حالة الطالب  األشهر الثالثة األخيرةالطالب غير الملقحين أو المعلمين الذين أصيبوا بالمرض في  

 .بالمقابل يحهملقأو المعلمين الذين تم ت

 

 ؟ عدعن ب  إعطاء الدروس  متى سيتم - 16

 :عد بشكل استثنائي في حاالت محددة تشمل ما يليسيتم إجراء التعلم عن ب  

كثر من نصف ألالمدرسة في نفس الوقت  من في قسم COVID-19 مؤكدة لـإصابة إذا تم اكتشاف حاالت 

 ( 1% + 50تالميذه )



، وال توجد إمكانية من اً س روضة أطفال، غير متخصص( مريضمدر  ، معلم) ةاالبتدائيالمرحلة إذا كان معلم 

 .س آخربل مدر  من ق   عدتوفير التعليم عن ب   ولكن يمكن ،فوراً مديرية التعليم ذات الصلة الستبداله 

له ، فيعود عدعن ب  م يالعزلة، يرغب في التعلوجوده في ، وأثناء اختباراً وكانت نتيجته إيجابيةالمعلم  إذا أجرى 

 الخيار في ذلك.

درجة في الملحق األول من البروتوكول "تدابير للطالب الذين يعانون من أحد أخطر األمراض الكامنة الم  

الدراسية عبر الصفوف في  يشاركونفي المدارس" و SARS-CoV-2 الحماية والوقاية من انتشار فيروس

 .اإلنترنت

 

 إلى متى يمكن للطالب والمعلمين إجراء االختبارات الذاتية من الصيدليات؟  - 17 

سيتم تزويد الطالب من جميع المستويات، الملقحين وغير الملقحين، وكذلك المعلمين الملقحين، حتى يوم السبت 

ليات، من ( مجانية من الصيد"سيلف تيست"( اختبارات ذاتية التشخيص )5يناير، بخمسة )كانون الثاني /  8

.  يناير /كانون الثاني  21إلى  10ن من إعادة فتح المدارس، أي من يأسبوع الرقابة ألولأجل تلبية احتياجات 

 .بل الصيدليات المناوبة، من ق  6/1عطلة عيد الغطاس، يوم الخميس  منءاً بداالختبار الذاتي المجاني  زعوسي  


