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 الكورونا زمن في الّرسميّ  الّتعليم في ،الخارجّية واألنشطة للّرحالت العريضة الخطوط

 

 الفهرست
 3ّعامّ 

 3ّتعريفات

 4ّاتبالنشاطّالقيامّنموذجّمبادئ

اتّاالنطالقّقبلّالتحضيرات الي   5ّالخارجّفيّلفع 

 6ّالرحلةّفيّاملواصالت

ات  6ّاملفتوحةّاملساحاتّفيّفعالي 

امةالّوضع  7ّكم 

 7ّالرحالتّفيّاملبيت

 9ّالطعام

 9ّالعراءّفيّاملياهّودوراتّاالغتسال

زّلّفيّاإلقامة
ُ
زّل)ّّن

ُ
ةّومدارسّشبابّن ةّالشارةّحسب(:ّميداني   9ّالفنادقّ–ّالبنفسجي 

 10ّالرحلةّخاللّكوروناّمريضّتأكيدّبحالةّجراءاتاإّلّترتيب

 11ّوالتوزيعّاالنتهاء

 12ّلألهلّصحيّ ّتصريحّ-1ملحق

 16ّ13ّمنّأكبّرّبالغّملشتركّصحيّ ّتصريحّ-2ملحق

اِفقطاق/عاملّتصريحّ-3ّملحق  14ّمّمر
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 عامّ 

 .الخارج أيضا خالل فترة الكورونافي الّيات بإتاحة الرحالت والفعّ  لتربية والتعليمتطلب وزارة ا .1

ب التعليمات إيجاد  .2
ّ
 صّحة.ة حسب تعليمات وزارة الالّيات الهاّم األفضل للقيام بالفعّ  ةاإلمكانيّ تتطل

ّألنظمةمالءّ  الخطوطّالعريضة .3 ا
ً
ّالجديدّمةّوفق ةّللتعاملّمعّفايروسّكورونا ّعمل) (تعليمةّالساعة)ّصالحياتّخاص 

ّ لةّباملستندألمعّالتشديدّعلىّا( ساتّالتعليمّاإللزاميمؤس   :قسامّالتاليةّواملفص 

 .التربوّية املؤسّسةاملجموعات الثابتة خالل التعليم اليومّي ب /وفالصفتتّم الرحالت حسب أ. 

ا 50النوم، مع ترك مسافة  مكان في نفس اشخص   250مين ال يزيد عن للمخيّ  العدد الكليّ  -التخييمب.          .بين املجموعات متر 

 التالميذ.املواصالت وفقا لقواعد مواصالت ستتّم  ت.         

خر في زمن  فيروس الكورونا الجديد، آ وفقا للتعليمات املحتلنة من وقت إلىدات وزارة الصّحة، و يوفقا لطلب وتعليمات وتقي ث. 

 .لرحالتالطوارئ ل نشر معلومات محتلنة بإطار املوافقة على الرحلة من مكتب تنسيق الرحالت وغرفة حالة  سيتّم 

 :هدف املستند

ةّ ّفيّزمنّالكوروناّفيّالسنةّالدراسي  ةّللتعليمّالرسمي  ّ.2021-2020تقديمّتوجيهاتّإلجراءّالرحالتّوالجوالتّالتعليمي 

 تعريفات

دةمناطقّم" .1 يمكن  املؤسسات التربوّية بها، ال عملأو املناطق التي تم تقييد " مقّيدةكمناطق "ماكن التي سيعلن عنها في األ   -"قي 

 .منها االنطالقالّيات بالخارج أو فعّ قامة رحالت أو إ

تربوّية ب الناالجو - تعليمّيةال املؤسّسةالّيات مدرسّية في رحالت وفعّ " 0208 رقم "تعليمةّثابتةّ-"للرحالتّمنشورّاملديرّالعامّ " .2

 ."والتنظيمية والسالمة واألمن

شطة نالسالمة في األ ناضم-تعليمّيةال سةاملؤّس الّيات مدرسّية في رحالت وفعّ "0218تعليمة ثابتة ":للرحالت منشور املدير العامّ " .3

 ."ةشطة مائيّ أنية و ناشطة ميدأنجوالت و : تعليمّيةال سةاملؤّس خارج 
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ّ( )تعليمةّالساعة)ةّللتعاملّمعّفيروسّكوروناّالجديدّاتّخاصّ صالحيّ أنظمةّ .4  .(ساتّالتعليمّاإللزامي ّتقييدّنشاطّمؤس 

 .في ذات الرحلة نشطةبهدف األ تلميذالليها إاملجموعة التي ينتمي  ":مجموعةّثابتة" .5

 ى طفال واملدارس حتّ ت األ في روضا ون املرافق /وف الثابتة خالل التعليمالصّف  /حسب املجموعات-هم ومعلمو تالميذ الأ. 
ّ
 الصف

 .الثالث

 من ب. 
ّ
 حّتى يمكن  نشاط خالل الرحلة في منطقة مفتوحة، ، في كّل وما فوق الثالث  الصف

ّ
. نشاط بأكملهإكمال الين ثابتين صّف لصف

 مساحة مغلقة كجزء من النشاط ، على  إلىالدخول  عند)
ّ
 (.املجموعتين الثابتتين إلى االنفصال الصف

لديه  لتلميذ أو مرافق ة /، مساعدولي  األمر املرافقن، يو ون الطبّ ن، املرافقاس، السائقو الرحالت، الحرّ مرشدو : ن املرافقو  ت. 

 دودّية.حم

 (.امتر   50)املسافة األدنى التي يجب املحافظة عليها بين املجموعات في الرحالت والتخييم :مسافةّبينّاملجموعات. 6

 مبادئّنموذجّالقيامّبالنشاطات

اللرحالت و  املدير العامّ  منشور  اتنياالساعة، تعليمات وزارة الصّحة وب الرحالت بتعليمات يتّم تفعيلس .1 ملكتب الحاجة  وفق 

 .تنسيق الرحالتل

ّبالرحلة .2  يمكن منح -"مسؤولّكورونا"الّية بالخارج تعيين رحلة وفعّ  إلىمجموعة منطلقة  على كّل   -تعيينّمسؤولّكورونا

 .ال يمكن تعيين مرشد الرحلة كمسؤول كورونا. للرحالت املدير العامّ  في منشور وظيفة املسؤول عن الرحلة حسب تعريفها 

 

 :وظائفّمسؤولّالكورونا .3

 التالميذإرشاد أ. 
ّ
ا إل على املسؤول إر : املشتركين بالرحلة املرشدين، املرافقين وكّل  /مين، طاقم املعل عليمات وت رشاداتشاد املشتركين وفق 

ع والتحضير والتعليمات من لحظة التجّم  رشاداتخر، والتشديد على تطبيق اإل نشرها من وقت ل  يتّم وزارة الصّحة املحتلنة، كما 

 .انتهائهاللرحلة، خالل الرحلة وحّتى  لالنطالق
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 امل التصريح الصحيّ التشديد على الحصول على ب. 
ّ
ل وّ في اليوم األ  16عمارهم عن الأاملشتركين الذين تزيد  ّل ، ولكع من أولياء األمور وق

س ه ليأنّ س، و ون أعراض ارتفاع الحرارة، السعال، صعوبة في التنّف ناال يعوالدهم أ أّن  األمور  أولياءالّيات الرحلة، وفيها يصرح من فعّ 

 . بمرض الكورونا ن هو مصابم  رة املقربة أفراد األس ِمنهناك 
ّ
 24ملدة  على مسؤول الرحلة املحافظة على التصاريح وتنظيمها بملف

 (.ظر امللحقأن) .ساعة من لحظة استالمها

 /تلميذمنع ت. 
ّ
صعوبة  درجة حرارة مئوية، أو بحالة أعراض سعال، 38درجة حرارته ترتفع عن ال أّن الة حفي مشترك من االشتراك /ممعل

 .ال يسمح له باالشتراك بالرحلة الشّم  /ق ة التذوّ س، تغييرات في حاّس في التنّف 

ة مسؤول مسؤوليّ . في الحال ألخذه أهله غي، وتبلالتأكيد على إبعاد تلميذ/ مشترك في الرحلة عن باقي املجموعة عند شعوره بسوءث. 

األهل وحتلنة  تلميذحال وجود أعراض فيروس الكورونا، الحرص على االعتناء بالفي تبليغ املسؤول عن الرحلة أو مدير املدرسة  الكورونا

 .حالته عن

لعوارض، والتوثيق من خالل قائمة الرحلة وفي كّل صباح على قياس درجة حرارة الجسم ومساءلة كّل فرد حول ا لج. التشديد خال

ع عليها  أسماء أّنه تّم فحص كّل املستجمين وقّدموا تصاريح صحّية و
ّ
 ساعة باإلمكان حذف التوثيق(. 24مسؤول الكورونا )بعد مرور يوق

ا للتوجيهات(. ح.  التشديد على النظافة، البعد، ووضع الكّمامة في كّل مراحل النشاط والجولة )وفق 

 ، والتجهّ كّمامةعلى املسافة، وضع ال ة، الحفاظالشخصيّ التشديد على تعليمات النظافة . خ
ّ
، عبوات الشخصّيةبات النظافة ز بمتطل

 .خالل الرحلة الشخصّيةكل شخصّية، ومستلزمات األمياه 

 عند القيام بفعّ . 4
ّ
، بشرط رياضّيةخر، مثال خالل فعالّية لحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآا الزامي  إب اللمس، ليس الّية تتطل

 .خرظة على مسافة مترين على األقل بين الشخص وال باملحاف املكان ساحةمتسمح  أّن 

ا حسب الّية مسموح بهالفعّ  أّن ق يجب التحّق ( هاتة، متنزّ على سبيل املثال املتاحف أو مواقع أثريّ ) ماكنزيارة األ  :ماكنزيارةّاأّل. 5

 .اق  مسب انيجب حجز مك. ضافة لوجود رخصة عملان وباإل للمك" البنفسجّية لشارةا" والتعليمات، واملحافظة على اإلرشادات

اتّفيّالخارجطالقّلفعّ نالتحضيراتّقبلّااّل  الي 

  ةساملؤّس سيرسل مدير  .1
ّ
تعليمات  مستندو واألنشطة الخارجّية رحالت البرنامج  وأولياء األمور  لتالميذز الرحالت لالتربوّية، مرك

 أولياءملشاركة ( مثال ZOOM) رنتنتُينصح أيضا بتمرير إرشاد عبر اال . ومفهوم لوشرح مفصّ  إرشاداتقائمة تحتوي الالكورونا، 

 .ةاالحتياجات الخاصّ  تالميذل سهلتوفير الشرح بشكل  الحاجة سيتّم حسب . بالتحضير والشرح األمور 
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 املسؤول عن الرحلة أ .2
ّ
مجموعات ب الّيةالفعّ  في املتواجدين( من الخارججهات تشتمل على )املشتركين  قائمة تضم كّل  يجّهزله سو ممث

 .مرافقين بين املجموعات/دّربينم/تالميذتقال انالّية، ال يمكن السماح بخالل الفعّ  بّدلثابتة ال تت

 .3حة صف، "مجموعة ثابتة"، تعريف 5 بندظروا ان -"عددّاملجموعة" .3

 .مجموعة خالل الرحلة ن لكّل تعيين مرشد ومرافقين ثابتي يتّم  .4

 .الّية بالخارجفعّ  املشتركين بكّل  خذ الحضور لكّل أاملسؤول عن الفعالّية سيقوم باملتابعة و  .5

 يذ(تالملل ملواصالتباع تعليمات افي املواصالت يجب اتّ )البالغين بين املجموعات /لتالميذاالّيات تتطلب اختالط ال يمكن القيام بفعّ  .6

ا بالّية مجهّ الفعّ  إلىمشترك يأتي  كّل  .7 ، (خلإم و ، ُمعّق كّمامات رطبة، ناديلم ،ناديل ورقّيةم)الشخصّيةمستلزمات النظافة  ،كّمامةز 

 .الّيةخالل الفعّ  شخصّيةومستلزمات أكل  شخصّيةعبوات مياه 

 .الحاجةة في حال ضافيّ إالّية على وجود مستلزمات يحرص املسؤول عن الفعّ .  8 

 لرحلةفيّااملواصالتّ

مع   جراء املواصالت للتربية والتعليم في زمن الكورونا املصادق عليه )رابط(.إ حسب ستتّم  التالميذمواصالت  بشكل عامّ  .1

 :التشديد على

 .على أماكن ثابتةالتشديد  .1

 .ارةالسيّ  إلىقبل الصعود  التشديد على الحصول على التصريح الصحيّ  .2

 .أعالهحسب التعليمات في الرابط  كّمامةوضع ال .3

 .ةاحتياطيّ  كّمامات 10تعقيم اليدين، -قلة لتر على األم بكميّ درجة حرارة، ُمعّق ان ميز : حافلة سيكون  في كّل  .4

 .الرحلة انالتجمهر في مك ملنع بين انتقال حافلة وأخرى  دقيقة تفصل 30يجب أن تكون مّدة  .5

 كما يجب. بحالة الحاجة لوسيلة نقل ُمتاحة، يجب التحضير .6

اتّفيّاملساحاتّاملفتوحةفعّ   الي 

 .الّيات التي تقام في مساحة مفتوحة ستحافظ على قواعد السالمة املطلوبة في مساحة مفتوحةالفعّ  .1

https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
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الّية خر في املجموعة، خالل الفعّ آ مشترك و بين كّل  انمكومسافة مترين بقدر اإل  ،"املجموعاتمسافةّبينّ"يجب التشديد على ترك .2

 
ّ
 .د من املحافظة على التعليمات املطلوبةوالتأك

 .املتدربين/ التالميذكل بين عبوات املياه واأل انتقاليمنع : كلالشرب واأل .3

 /ة املسؤول عن الرحلةمسؤوليّ من خالل املسار،  /انكثر بمكبحالة التقاء مجموعتين أو أ .4
ّ
د من إيقاف املجموعة الكورونا، التأك

 ."مسافةّبينّاملجموعات"والحفاظ على 

امةوضعّال ّكم 

امةُيلزمّوضعّالالّية في مساحة مفتوحة خالل فعّ  .1 ّمنّّكم 
 
ةّصف  .ثالثّفأعلىّوحسبّاستثناءاتّوزارةّالصح 

ّمنّ كّمامةالماكن وأبنية مغلقة ُيلزم وضع أالّيات في خالل الفعّ  .2
 
ةّصف  .رابعّفأعلىّوحسبّّاستثناءاتّوزارةّالصح 

 .لكّمامةمسارات املش ي مع مجهود بدني، ُيمكن إزالة ا /الّياتفي حالة الفعّ  .3

 

 املبيتّفيّالرحالت

 املكوث به وعند تركه.  وخاللاملبيت، انمك إلىسيعاود مسؤول الرحلة إرشاد املشتركين بالرحلة بتعليمات الدخول .1

 .في ُنزل قامة اإل ،انظر أدناه -ةبنفسجيّ شارة  يمبنى ذ فييكون املبيت . 2

 عّ من املمكن القيام بف.3
ّ
 .خر شخص وأبالحفاظ على مسافة مترين بين كّل  تتّم  أّن ل املبيت في مساحة مفتوحة، بشرط الّية تتخل

 ."بينّاملجموعاتّمسافة"يحب املحافظة على .4

ستند والتعليمات من وزارة الصّحة حسب تعليمات هذا امل رشاداتاملعلومات املحتلنة، اإل  املسؤول عن الرحلة كّل  زّودسي. 5

 خرى، وسيتأفترة أل وحسب املنشوارت من 
ّ
 .املبيت، خالل التواجد به وعند تركه مكان إلىد من تطبيقها عند الدخول ك
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 موقفّليليّ  -املبيتّفيّالعراءأ.ّ

ّاشخصًّ 250ـ ال يتعدى البين املجموعات،  على املسافة في املجموعة، مع الحفاظ عدد النائمين الكليّ  ●

 .املبيت مكانفي ذات 

 يخّصص لكّل مجموعة دورة مياه ومكان لغسل اليدين بشكل منفرد. ●

تي تطّبق على املكان بموجب القانون ملن ●
ّ
ا للتعليمات ال ع يكون املبيت في املكان املخّصص للنوم وفق 

 العدوى.انتشار 

 يتّم الحفاظ  ●
ّ
 ".علىّمسافةّبينّاملجموعات"ات املجموعات بين محط

  يتّم  ●
ّ
 .مجموعة ن لكّل ات بواسطة عمود وعلم ملوّ تفرقة املحط

  عند مدخل كّل  وضع موقع تعقيم يتّم س ●
ّ
 .ةمحط

 .واالخر تلميذبدون خيم مع الحفاظ على مترين بين ال تالميذالينام  ●

والحفاظ على النظافة كّمامة والتذكير للحفاظ على املسافة، وضع  رشاداتنصب لوائح لل  يتّم   ●

ةرجاء في أ الشخصّية
ّ
 .املحط

 

ّب.ّ
 
 :ةّاملهمالتسل

  يكون لكّل  ●
ّ
تغيير  يتّم حادي االستعمال لجمع القمامة، أة مهمالت مع كيس مجموعة سل

 .3/4 إلىالكيس عند امتالئه 

 .وبعيدة لجمع القمامةدة تعيين نقطة محّد  يتّم  الليليّ  وقفاملفي  ●

ةغسلّاليدينّوالنظافةّ. ت  .الشخصي 

ل دورة املياه، قبل النوم، وقب إلىالطعام، بعد الدخول  قبل تحضيركل، ، قبل األمكانبوتيرة عالية قدر اإل : غسل اليدين ●

 .مجموعة ّل كيجب تخصيص صابون سائل وورق تجفيف ل. الّياتالفعّ 

 .ملة مياه ُيوضع معّق آ ب كّل انج إلى ●
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 الطعام

 .من البيت طعامه ومشروبه الشخص يّ  تلميذحضر اليُ  -برحلة ليوم واحد .1

  -كثر من يوم واحدالطعام خالل رحلة أل .2
ّ
 :نا يكون حسب التعليمات التاليةام الكورو يّ أ، في تعليمّيةال سةاملؤّس ره توف

1 . 
ّ
وزارة الصّحة عند تقديم الغذاء في  تعليمات الّيات بالخارج تكون حسب ص، وتقديم الطعام خالل فعّ شراء الطعام من مقاول ُمرخ

 مؤّسسات التربية والتعليم.

 له/ا. الشخصّيةل  مشترك مستلزمات األكُيحضر كّل  ،جموعةم تقديم الوجبات في منطقة كّل  يتّم . 2

 .مع الحفاظ على املسافة الشخصّيةغراض يجب الحرص على تنظيف األ .3

 ودوراتّاملياهّفيّالعراءّاالغتسال

 شراف علىكن االغتسال ودورات املياه هي نقطة تجمهر لذلك يجب وضع قواعد واضحة إلرشاد املشتركين وتعيين بالغ لل أما .1

 .الحفاظ على مسافة ومنع التجمهر

 مكانتنظيف دورة املياه، الحوض و  يتمّ و . لها فقط اغتسال مكانب منطقتها، حوض و انمجموعة بج لكّل يتّم تخصيص دورة مياه  .2

 .قلات في اليوم على األثالث مرّ  االغتسال

  بجانب املغسلة صابون للتنظيف، ورقُيوضع   .3
ّ
 .ة مهمالتلتجفيف اليدين وسل

 .في دورة املياه ورق للتجفيف ُيوضع .4

 

زّل
ُ
زلّشبابّومدارسّميد)  اإلقامةّفيّن

ُ
ّالفنادقّ–ةّالبنفسجيّ ّشارةحسبّال :(ةانيّ ن

زل، .1
ُ
زل لتنسيق نهج االستضافة خالل اإلقامة في الن

ُ
 خالل التحضيرات للرحلة يتّم التنسيق بين مسؤول الرحلة وطاقم الن

 .واملرافقينتالميذ يشرح مسؤول الكورونا التعليمات لل.  وحسب التعليمات املحتلنة لوزارة الصّحة

زل  بينرّ املد /تالميذدخول ال .2
ُ
 :إلى الن
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 يقوم ممثل املجموعة بالدخول أوّ .أ
 

 /التالميذفي هذه االثناء ينتظر .تقسيم الغرف من موظف االستقبال يحصل على، ال

 .خارج منطقة االستقبال املدربون 

مة وحسب تعليمات املكان دربون امل/-تالميذيدخل ال. ب
ّ
زل بصورة ُمنظ

ُ
 .إلى الن

 .خرى أبعد دخول مجموعة واحدة يمكن دخول مجموعة .ت

 

 :الغرف واملبيت وزيعت .3

زل  .1
ُ
زل البنفسجيةّّشارةحسبّالتعليمات املبيت في الن

ُ
 .للن

 .يتّم تقسيم املشتركين بالرحلة بغرف ثابتة بدون تبديل خالل الرحلة .2

 .لالستعمال وسائل معّقمة متاحةفي الغرف أو باملقربة منها يوضع  .3

لغرفة األكل حسب املجموعات الثابتة والحرص على الحفاظ على املسافة بين  ملدربينا/التالميذيجب تنظيم دخول  -طعام .4

 .لطعام ملنع اختالط املجموعاتل ننتظريامل

 

 ترتيبّاالجراءاتّبحالةّتأكيدّمريضّكوروناّخاللّالرحلة

 
ّ
 .طبيب املنطقة ومراجع الصّحة في املنطقة إرشاداتف حسب د بالرحلة، يجب التصرّ بحالة اكتشاف مريض بالكورونا مؤك

1.  
ّ
ف حسب تعليمات وزارة الصّحة ملريض أو فرد من طاقم الرحلة يجب التصرّ  من مرشدد بمقربة عند استالم معلومات عن مريض مؤك

 
ّ
 .دمؤك

  بالقرب من انه ك أنّ املشتركين بالرحلة بحد بحالة وصول معلومات أل  .2
ّ
ف حسب تعليمات د يجب عزله عن املجموعة والتصرّ مريض مؤك

 .في املنطقة املرجع الصحيّ 

 .في املنطقة املرجع الصحيّ  إرشاداتحسب  تعليمّيةال املؤسّسةمن قبل مدير ( و إكمالهاأالعودة منها ) الرحلةتقرير إكمال  يتّم   .3

 .تربية والتعليمبالغ غرفة الرحالت بوزارة الإمسؤولية املسؤول عن الرحلة  -إلبالغا .4
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 عيهاءّوالتوّزنتااّل

 .عيا للتوز  اختياره مسبق  تّم  مكانة ببصورة تدريجيّ  التالميذع الّية يتوزّ بنهاية الفعّ  .1

 .ع أيضايبمرحلة التوز  الشخصّيةيجب الحرص على تعليمات الحفاظ على املسافة والنظافة  .2

 ،العزيزات/اءعزّ األ  يرون/اتاملد

 الّيات في الخارج، جوالت ورحالت، خالل واقع متغيّ جراء فعّ تعامل مع فايروس الكورونا هو تحد ّ إل ال
ّ
ن مة، تباه بصورة خاصّ نب اال ر يتطل

 :هذه الفترةفي ة املهّم  الثالث انمقواعد األ لاالستجابة خالل 

 الشخصّيةالنظافة  .1

 ةيّ املالمسة الجسداالبتعاد واالمتناع عن  .2

 كّمامة.وضع  .3

 .ة مثمرة ، سنة دراسيّ للمتدربينوالصّحة لكم ولطواقمكم و  النجاح الباهر لكم نتمّنى

 

 

 وتم زهافير                          رامي سابير                                           دكتور إلي شاش                                

 األمان القطرّي دير قسم م                                      مدير قسم الرحالت                                     البالد ةومعرف "שלח" مدير قسم
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 لألهل تصريح صحيّ  -1ملحق

 

 (املسؤول عن القاصر/هليعبئه األ )تلميذ لل تصريح صحيّ 

 (2ملحق -أنفسهمب التصريح الصحيّ  ون ئيعبّ  ما فوق ف 16بجيل  تالميذ) 

 لتلميذتصريح عن  ا

 : ___________ رقم الهوّية: __________________ ة املتدّرب/ة/اسم التلميذ

 :_________________________ة/املرشدة  /اسم املعلم

 : بما يلي نصّرح

 درجة مئوّية 38ا أقل من /درجة حرارة جسمه أّن ابنتي وتبّين /قمت بقياس درجة حرارة ابني. 

 ابني/ابنتي ال يسعل/تسعل وال يعاني/تعاني من صعوبات في التنّفس* 

  اابنتي لم تتغّير /لدى ابني شمالتذّوق وال تاحاّس. 

 تكن على اّتصال قريب مع مريض بفيروس الكورونا في األسبوعين األخيرين/ابنتي لم يكن/ابني أّن وفقا ملعلوماتي ف. 

 

 : ______________التوقيع: _____________ التاريخ: ____________ ةرقم الهويّ __________ اسم ولّي األمر املسؤول 

 

 .أّي حساسّية أخرى أو باستثناء سعال أو صعوبة في التنّفس نتيجة وضع مزمن مثل الربو  ●
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 16من  ملشترك بالغ أكبرتصريح صحّي  -2ملحق

 

 

 :___________________ةرقم الهويّ :_________________ ـة/سم املشتركا

 :_______________تعليمّيةجموعة السم املا:_________________   رقم الهاتف

 

 ا
ّ
 :________________________ـة/مسم املعل

 

 : ا أصّرح بما يليأنّ 

 

  ّدرجة مئوّية 38، ولم تكن أعلى من وفي اليومين األخيرين ني فحصت درجة حرارتي في الصباحأن . 

  أعاني من صعوبات في التنّفس، وال تغيير في حاستي التذّوق والشّم ال أسعل وال.  

 الم تتغير  والشّم  تذّوق ال تاحاس. 

 وفقا ملعلوماتي لم أكن بمقربة من مريض كورونا في األسبوعين األخيرين. 

 :_____________________توقيع:________________ ةرقم الهويّ :_______________  اسم املشترك:__________ التاريخ

 

 

 

 .و أّي حساسّية أخرى أباستثناء سعال أو صعوبة في التنّفس نتيجة وضع مزمن مثل الربو  ●
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 قفِ طاقم مرا/تصريح عامل -3ملحق 

 الّية في الخارجعّ ق خالل فلعامل والطاقم املرافِ  يّ تصريح صّح 

 

 (أو غير رسميّ  رسميّ  تعليم) تربوّية مؤسّسةلعامل في  يّ تصريح صّح 

 .صّحةتصريح صّحّي في موقع وزارة الحسب تعليمات وزارة الصّحة، تتّم تعبئته 

 

 :_______________ةرقم الهويّ :______________   ـة/سم العاملا

 

 :______________في األّيام االعتيادّيةبها  تعمل/عمليالتي  تعليمّيةاملجموعة السم ا

 :______________رقم الهاتف

 : ا أصّرح بما يليأنّ 

  ّدرجة مئوّية 38ني فحصت درجة حرارتي في الصباح، ولم تكن أعلى من أن . 

 (رالم تتغيّ  لدّي  تا التذوق والشّم حاّس ، خر آعارض تنفس يّ  و كّل التنفس، أسعال ،صعوبة ب)ليس لدي عوارض كورونا 

 وفقا ملعلوماتي لم أكن بمقربة من مريض كورونا في األسبوعين األخيرين. 

 

______________          ____________                 ___________            __________ 

 ة                 التوقيعرقم الهويّ                   التاريخ                            اسم العامل                

  

 

 .أّي حساسّية أخرى أو باستثناء سعال أو صعوبة في التنّفس نتيجة وضع مزمن مثل الربو  ●

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf

