سياسة الممرضات
 .1تقوم الممرضة بقياس درجة حرارة أي شخص أو طفل قبل دخول الحضانة والتأكد من أنها أقل من 37.5
درجة مئوية  ،ويتم تسجيلها يف قائمة مرجعية خاصة بكل طفل بتحديد الوقت والتاري خ بعد توقيع
ول األمر  ،إذا كانت درجة الحرارة  37.5درجة وما فوق أو يوجد أي نوع من األعراض مثل
الممرضة و ي
السعال  ،العطس  ،سيالن األنف  ،ئ
الق ،إمتالء الحفاض باإلسهال والرائحة الكري هة  ،التهاب العي
(االحمرار والقيح)  ،األكزيما  ،رائحة الفم الكري هة  ،خدش  ،كسور  ،أي نزيف من جرح  ،الطفح الجلدي و
المرض المخصص لكل طفل مع توقيع
نزيف األنف حيث يتم تسجيل أي من هذه األعراض يف السجل
ي
ول األمر والممرضة ومن ثم أرسال الطفل إل المنل عىل الفور.
ي
 .2عدم قبول تسجيل األطفال المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو  ،السكري  ،أمراض القلب  ،مشاكل الجهاز
التنفس ونقص المناعة يف الحضانة.
ي
 .3فحص كادر الحضانة واألطفال عند وصولهم إل الحضانة  ،أثناء النهار وعند المغادرة والتأكد من عدم
ظهور أي أعراض لعدوى فنوس كورونا لديهم ويتم تسجيل هذا يف القائمة المرجعية الخاصة بكادر
وف نهاية اليوم يتم فحص درجة
الحضانة  3مرات يف اليوم  ،يتم تسجيل درجة حرارة األطفال كل ساعة ي
لول
حرارة كل طفل وتسجيلها يف القائمة المرجعية لدرجة حرارة األطفال وكذلك يف ورقة تسليم الطفل ي
عىل حدا يوميا.
األمر مع توقيع الممرضة و ي
ول أمر كل طفل ي
ً
 .4تسجيل جميع نتائج اختبار فنوس كورونا لكادر الحضانة يف قائمة مرجعية كل أسبوعي وفقا ل هيئة
الشارقة للتعليم الخاص .
الت تم تطويرها للتعامل مع الحاالت المشتبه بها والمؤكدة
 .5اتباع اإلجراءات المرفقة بسياسة الممرضات ي
ل عدوى فنوس كورونا .
 .6تواصل الممرضة مع أولياء األمور وتحديث أي زيارات حديثة إل المستشفيات أو مراكز الرعاية الطبية
ألنفسهم أو ألطفالهم أو ألي فرد من أفراد األرسة الذين يقيمون معهم وتسجيلها يف قائمة مرجعية خاصة
ً
يرج من كادر الحضانة وجميع أولياء األمور تنيل
بأولياء األمور وفقا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص ،
ي
ً
عىل هواتفهم وموافاتنا بأي مستجدات صحية أسبوعيا.
تطبيق الحصن ي
ول أمر كل طفل فحص درجة حرارة الطفل ومالحظة أي عالمات غن عادية قبل مغادرة المنل ،
.7
يرج من ي
ي
يف حالة وجود أي أعراض  ،راجاء إبقاء الطفل يف المنل واستشارة الطبيب وتقوم الممرضة بتسجيل هذا
يف الملف الخاص بكل طفل عىل حدا  ،وعند العودة إل الحضانة يجب إحضار شهادة لياقة طبية موثقة.
ً
 .8يتم التعامل مع أي حالة مشتبه بإصابتها ب فنوس كورونا وفقا إلجراءات وزارة الصحة و هيئة الشارقة
للتعليم الخاص المرفقه بسياسة الممرضات مع مراعاة عمر الطفل .
 .9وضع خطة إلخطار أولياء األمور بالتطورات الصحية ألطفالهم أثناء وجودهم يف الحضانة  ،وتسجيل طول
الطت الخاص بكل طفل  ،تقوم الطبيبة بزيارة الحضانة وفحص األطفال مرتي يف
و وزن الطفل يف السجل
ي
الشهر بصفة دورية .
.10المتابعة المستمرة إلجراء إختبار فنوس كورونا الخاص باألطفال وكادر الحضانة  ،والقيام بتتبع جميع
المخالطي المشتبه بهم يف حالة وجود حاالت إيجابية مؤكدة أو غياب طفل وتسجيل هذا يف السجل
الطت الخاص بكل طفل.
ي

ً
.11وفقا ل هيئة الشارقة للتعليم الخاص ُ ،يحظر دخول الحاالت ال يت سبق لها اإلصابة بفنوس كورونا إل مبت
ً
الحضانة حت انتهاء فنة الحجر الصح البالغة ً 14
يوما ؛ وفقا ل هيئة الشارقة للتعليم الخاص  ،إل أن يتم
ي
الطت .
السجل
ف
بها
واالحتفاظ
العدوى
من
خلوها
من
للتأكد
الحصول عىل نتيجة اختبار سلبية
ي
ي
 .12ر
اإلرساف عىل النظافة والتعقيم داخل المبت وخارجه وتسجيل هذا يف قائمة مرجعية لفحص النظافة
اليومية.
.13التأكد من أن جميع منتجات التنظيف آمنة لصحة األطفال والتأكد من أن تكون يف مكان آمن.
 .14ررسكة وقاية للنفايات الطبية تقوم بزيارة مبت الحضانة لجمع النفايات الطبية كل ً 15
يوما ويتم ذلك يف
مبت الحضانة ويتم توثيق الزيارة بالتوقيع يف سجل الزوار وطباعة بريد تأكيد
عدم وجود أي أطفال داخل ي
الزيارة واالحتفاظ به يف ملف ررسكة وقاية .
مبت الحضانة (فقط لمده ال تزيد عن
.15يتم التأكد من أن كادر الحضانة وأولياء األمر يف حال تواجدهم داخل ي
ً
 10دقائق فقط) يرتدون أقنعة الوجه والقفازات يف جميع األوقات أثناء وجودهم يف الحضانة وفقا ل هيئة
الشارقة للتعليم الخاص .
ً
.16وفقا ل هيئة الشارقة للتعليم الخاص  ،يقوم كل من الموظفي واألطفال بغسل وتعقيم أيديهم كل ساعة
لمدة  20ثانية عىل األقل بشكل متكرر ويتم تسجيلها يف قائمة فحص غسل اليدين الخاصة بكل طفل.
.17مراقبة النظافة الشخصية لجميع العاملي أثناء دخولهم إل الحضانة وخالل اليوم.
.18توفن معلومات توعية تعليمية وتدريبية إلبالغ كادر الحضانة وأولياء األمور واألطفال باإلجراءات الجديدة
وممارسات النظافة وطرق التعقيم.
ر
.19التأكد من قيام أولياء األمور بنويد أطفالهم بالمواد الغذائية والمشوبات المعززة للمناعة يف عبوات آمنة
من البيت مع ذكر اسم الطفل باللغتي اإلنجلنية والعربية.
.20التأكد من أن كادر الحضانة القادمي من خارج الدولة يجب أن يكملوا فنة الحجر الصح لمدة  14يوماً
ي
السلت إلختبار فنوس كورونا  ،ويتم تسجيل هذا يف قائمة
قبل بدء العمل بعد الحصول عىل التقرير
ي
متابعة إجراء إختبار فنوس كورونا .
ً
.21وفقا ل هيئة الشارقة للتعليم الخاص  ،إلنام جميع أفراد كادر الحضانة بمسافة  1.5من داخل مبت الحضانة
.
ً
.22وفقا ل هيئة الشارقة للتعليم الخاص  ،إذا كان لدى أي طفل أو موظف درجة حرارة مرتفعة أو ظهرت أي
أعراض مرتبطة بعدوى فنوس كورونا خالل اليوم  ،فيتم عزله ً
فورا إل غرفة العزل واتباع اإلجراءات
الت تم تطويرها للتعامل مع الحاالت المشتبه فيها  ،ويتم التسجيل يف
المرفقة بسياسة الممرضات ي
الطت الخاص بكل طفل .
السجل
ي
ول األمر قبل مغادرة الطفل مبت الحضانة يف نهاية اليوم ،
.23تقوم الممرضة بقياس درجة حرارة الطفل أمام ي
ول األمر يف ورقة إستالم الطفل أمن ونظيف من الصف وكذلك يف قائمة مرجعية لفحص
ويتم توقيع ي
درجة الحرارة .
 .24تحديث أي معلومات جديدة تتعلق بالصحة والنظافة من منظمة الصحة العالمية  ،وزارة الصحة  ،إدارة
المرزوف)  ،إدارة العيادات الطبية
الجامعة ،إدارة كليات العلوم الصحية (الدكتور قتيبة ،الدكتورة أمينة
ي
(الدكتور سند) ،و إدارة الكليات الطبية.
 .25التحقق من شهادات اإلسعافات األولية لجميع أفراد كادر الحضانة وتحديثها ومتابعة حجزها وتجديدها.

