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تدبير املؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات األجنبية

19كوفيدإيجابية بفيروس إصابةاكتشافحالةفي

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
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سلبي

إغالق المؤسسةإيجابي

)+(ثبوت حالة إيجابية 

ية إخبار المديرية اإلقليمية والسلطات المحل
والصحية

إيفاد لجنة مشتركة مكونة من السلطات 

الح ممثلي المص. المحلية والصحية والتربوية

التابعة لوزارة الشغل واإلدماج المهني إذا 

تعلق األمر بمؤسسة خصوصية

نوع 
الحالة

(ة)تلميذ إطار إداري(ة)أستاذ

1

الوقوف على مدى تطبيق البروتوكول 

زيةالصحي للمؤسسة ونجاعة التدابير الحاج

رتقري



نعم

(ة)مسطرة تدبير حالة تلميذ

حجر منزلي لتالميذ 

القسم واستمرار 

أيام07الدراسة بعد 

إغالق القسم الذي يدرس به 

(ة)التلميذ

تالميذإجراء التحليل لباقي 

القسم

ال نعم

المؤسسة إغالق 

واعتماد التعليم عن

يوما14بعد لمدة 

توفير العالجات الضرورية 

بالمنزل أو بالمستشفى حسب

الحالة

إيجابية سلبية

االلتحاق بالدراسة

ليل وإجراء تحا( ة)التلميذتعافي 

مخبرية جديدة

( ة)تلميذ

آخر 

مصاب؟

نتائج 

التحليل

المخبري

الدراسة استمرار 

بالنسبة لهؤالء 

التالميذ

للتالميذ التحاليل إجراء 

المخالطين من خارج القسم

ال نعم

العودة إلى الدراسة 

ميذ بالنسبة لهؤالء التال

أيام07بعد 

ر الداخلية في حجتالميذ وضع 

أيام بالداخلية07صحي لمدة 

ذ التالميلباقي التحاليل إجراء 

الداخليين

ال نعم

ةتعقيم جميع فضاءات المؤسس

( ة)التلميذ

المصاب 

أو داخلي 

ذ خالط تالمي

داخليين

( ة)تلميذ

داخلي 

مصاب؟

نعم

لنقل التالميذ المستعملين لوضع 

في حجر صحي لمدة المدرسي 

بالمنزلأيام 07

ذ لباقي التالميالتحاليل إجراء 

المستعملين للنقل المدرسي

ال نعم

إغالق المؤسسة 

عد واعتماد التعليم عن ب

يوما14لمدة 

( ة)تلميذ

آخر 

مصاب؟

( ة)التلميذ

المصاب 

أو يستعمل 

خالط تالميذ 

قل يستعملون الن

المدرسي

( ة)تلميذ

آخر 

مصاب؟

2

العودة إلى الدراسة 

بالنسبة لهؤالء 

أيام07بعد ( ة)التالميذ

إغالق المؤسسة 

عد واعتماد التعليم عن ب

يوما14لمدة 

إغالق المؤسسة 

واعتماد التعليم عن

يوما14بعد لمدة 



(ة)مسطرة تدبير حالة أستاذ

تعقيم جميع فضاءات المؤسسة

بة بالنساستمرار الدراسة 

ر لهؤالء التالميذ بعد حج
أيام07منزلي لمدة 

األقسام التي يدرسإغالق 
(ة)بها األستاذ

التحاليل لجميع إجراء 

التالميذ الذين يدرسهم 
(ة)األستاذ

ال نعم

ة توفير العالجات الضروري

بالمنزل أو بالمستشفى 
حسب الحالة

وإجراء ( ة)األستاذتعافي 
تحاليل مخبرية جديدة

ذتلمي
مصاب؟

التحاليل لألساتذةإجراء 
جالعاملين في نفس الفو

ال (ة)أستاذنعم
مصاب؟

إيجابية نتائج سلبية

التحليل
المخبري

الدراسةاستمرار 

التحاليل ألطر إجراء 
اإلدارة التربوية

ال إطار نعم

إداري 
مصاب؟
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استمرار الدراسة ةااللتحاق بالمؤسس
إغالق المؤسسة 

عد واعتماد التعليم عن ب

يوما14لمدة 

إغالق المؤسسة 

عد واعتماد التعليم عن ب

يوما14لمدة 

إغالق المؤسسة 

عد واعتماد التعليم عن ب

يوما14لمدة 



تعقيم جميع فضاءات المؤسسة

العالجات الضرورية توفير 

ب بالمنزل أو بالمستشفى حس

الحالة

ء اإلطار التربوي وإجراتعافي 

تحاليل مخبرية جديدة

الدراسةاستمرار 

التحاليل لجميع إجراء 

األطر اإلدارية

ال نعم

إغالق المؤسسة 

واعتماد التعليم عن 

يوما14بعد لمدة 

إطار 

إداري 
مصاب؟

إيجابية نتائج سلبية

التحليل
المخبري

إجراء التحاليل لجميع 

األساتذة

ال نعم (ة)أستاذ
؟مصاب

إداريإطار مسطرة تدبير حالة

4

إغالق المؤسسة 

واعتماد التعليم عن 

يوما14بعد لمدة 

استمرار الدراسة االلتحاق بالمؤسسة


