١

المقدمة
التزاما من وزارتﻲ الصحة والتربية والتعليم بتوفير البيئة الصحية اﻵمﻧة بتطبيق الممارسات الفضلﻲ
والبروتوكوﻻت العالمية فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كوروﻧا وﻧظرا ً ﻷهمية امتحان الثاﻧوية العامة
للطلبة وذويهم ﻻ سيما وأﻧه يعقد فﻲ ظل ظروف استثﻧائية وما يرافقه من استحقاقات صحية ولوجستية تهدف
إلى توفير أفضل شروط السﻼمة والوقاية للطلبة ولطواقم اﻻمتحان على حد سواء وذلك ضمن إطار الخطة
الوطﻧية لﻼستجابة لجائحة كوروﻧا تم تطوير بروتوكول صحﻲ يحكم كافة إجراءات اﻻمتحان وبالتعاون
والتﻧسيق مع وزارة التربية والتعليم حيث تم تصﻧيف اﻹجراءات وفقا ً للبروتوكول إلى ثﻼث مراحل هﻲ:
 مرحلة ما قبل اﻻمتحان
 مرحلة إجراء اﻻمتحان
 مرحلة ما بعد اﻻﻧتهاء من تقديم اﻻمتحان

المرحلة اﻷولى :إجراءات ما قبل اﻻمتحان
 .١تقوم وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديريات المعﻧية بإيصال الرسائل التوعوية لطلبة الثاﻧوية
العامة وذلك من خﻼل كافة قﻧوات التواصل المتاحة )التلفاز ،الرسائل الﻧصية ،مواقع التواصل
اﻻجتماعﻲ....الخ( بحيث تتضمن هذه الرسائل ما يلﻲ:
 التزام الطالب بالبقاء فﻲ مﻧزله والتقليل من اﻻختﻼط باﻵخرين وذلك خﻼل الفترة التﻲ تسبق مواعيد تقديم
اﻻمتحاﻧات وحتى اﻻﻧتهاء من تقديم كافة اﻻمتحاﻧات.
 تقتصر أولوية المراقبة والتصحيح على المعلمين الذين تلقوا على اﻷقل جرعة واحدة من المطعوم شريطة أن
يكون قد مضى عليها أسبوعان على اﻷقل ،أو من كان مصابا ولم يمض على إصابته ) (٩٠يوما على اﻷكثر.


مراعاة اﻹرشادات الصحية التﻲ تتعلق بالوقاية من فيروس كوروﻧا وتشمل اﻻرتداء السليم للكمامات والتباعد
اﻻجتماعﻲ وأداب العطس والسعال والحرص على ﻧظافة اﻻيدي )الدلك بالكحول او بالماء والصابون( عﻧد
مﻼمسة اﻷسطح.

٢



رسائل الدعم الﻧفسﻲ لطلبة التوجيهﻲ والتأكيد على أن ارتفاع درجة الحرارة ﻻ يعﻧﻲ بالضرورة

اﻹصابة بفيروس كوروﻧا.


فﻲ حال ظهور أي من أعراض اﻹصابة بفيروس كوروﻧا وقيام الطالب بمراجعة المستشفى يتوجب

على الطالب إخبار الطبيب بأﻧه طالب توجيهﻲ ليتم اتباع تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.
•

توضيح آلية اﻹجراءات الصحية المتخذة خﻼل عقد اﻻمتحاﻧات.

 .٢تدريب مﻧدوبﻲ الدفاع المدﻧﻲ فﻲ مراكز عقد اﻻمتحاﻧات على تطبيق تعليمات البروتوكول الصحﻲ
والتواصل مع أطباء الرصد عﻧد اﻻشتباه بأي حالة.
.٣

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة اﻹدارة المحلية من خﻼل البلديات وشركة الخدمات

الخاصة بوزارة التربية والتعليم بتطهير وتعقيم القاعات بمحتوياتها والمرافق العامة فﻲ مراكز عقد
اﻻمتحان.


يتم التطهير والتعقيم باستخدام المواد المعتمدة من قبل وزارة الصحة صوديوم هيبوكلورايد )(%٠٫١

فﻲ بعض المراكز التابعة للبلديات  ,وفيما يخص المراكز التابعة ﻷماﻧة عمان فيتم التطهير من قبل شركة
الخدمات التابعة لوزارة التربية والتعليم باستخدام ﻧفس المادة.


يتم التﻧظيف والتطهير يوميا ً لقاعات اﻻمتحان.



تلتزم فرق التﻧظيف والتطهير بارتداء وسائل الوقاية الشخصية.

 .٤يعامل الطلبة الموجودون فﻲ مناطق العزل إن وجدت على أﻧهم مخالطون ويصار الى التعامل معهم
حسب ﻧتائج الفحوصات بحيث إذا كاﻧت الﻧتيجة سلبية فإﻧه يتم التﻧسيق مع الحكام اﻹداريين للسماح للطالب
بالوصول الى مركز اﻻمتحان وتقديم اﻻمتحان فﻲ قاعة اﻻمتحان الخاصة .أما إذا كاﻧت إيجابية فإﻧه يتم
تطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المﻧزلﻲ أو العﻼج فﻲ المستشفى ويقدم اﻻمتحاﻧات فﻲ الدورة التﻲ
تلﻲ هذه الدورة وذلك حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.
مﻼحظة :إذا كان أي من المكلفين بالعمل فﻲ امتحاﻧات الثاﻧوية العامة يسكن فﻲ إحدى مﻧاطق العزل فإﻧه
يلغى تكليفه من قبل وزارة التربية والتعليم.
 .٥فﻲ حال تواجد مركز اﻻمتحان داخل المﻧاطق التﻲ يتم عزلها فأﻧه يﻧقل إلى مﻧطقة أخرى ويعامل
الطلبة المقيمون فﻲ ﻧفس المﻧطقة كما ورد فﻲ البﻧد السابق.

٣

 .٦ﻻ يسمح للطالب المصاب بفيروس كورونا التقدم ﻻمتحانات الثانوية العامة استنادا ً إلى خطة
الطوارئ الوطنية للتعامل مع ) (COVID-١٩وتعليمات وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
 .٧التأكيد على ضرورة التقليل من اﻻحتكاك بالطﻼب أو وثائقهم الثبوتية بحيث تقتصر على إمساك الطالب
بوثيقته بيده وإبرازها للمشرف -الذي يلتزم باﻻشتراطات الصحية من حيث ترك مسافة أمان وارتداء
الكمامة والقفازات -الذي يقوم بدوره بمطابقة اﻻسم والصورة دون لمس الوثائق ثم يتم التدقيق مرة أخرى
من خﻼل مشرف القاعة بعد دخول الطالب.
 .٨فﻲ حال كان الطالب مصابا قبل اﻻمتحان فمن الضروري أن يكون قد أمضى فترة ) (١٠أيام فﻲ العزل
فﻲ حال عدم وجود أعراض أما إذا كان يعاﻧﻲ من أعراض فيجب أن يكون قد أمضى فترة ) (١٣يوما
على أن يكون آخر ) (٣أيام بﻼ أعراض مع ضرورة إبراز تاريخ الفحص اﻹيجابﻲ قبل التقدم لﻼمتحان.
 .٩فﻲ حال كان الطالب )مخالطا لصيقا( فيجب أن يلتزم بالحجر المﻧزلﻲ لمدة ) (١٠أيام فﻲ حال كاﻧت ﻧتيجة
 PCRسلبية ،أما إذا كاﻧت الﻧتيجة إيجابية فيعامل معاملة المصاب.
.١٠فﻲ حال كان الطالب قادما من السفر وﻧتيجة  PCRإيجابية يعامل معاملة المصاب ويعزل.
* مﻼحظة :الطلبة الذين تكون ﻧتائج فحص  PCRلديهم سلبية في النقاط الواردة )  (١٠ ،٩ ،٨يتم تقديمهم
لﻼمتحان فﻲ غرفة اﻻمتحان الخاصة .
 .١١شروط السﻼمة العامة في قاعات اﻻمتحان:
 (١اﻻرشادات الخاصة بقاعات اﻻمتحان:
 توفير المﻧاديل الورقية ومياه الشرب لكل طالب على مقعده على شكل أكواب معبأة مسبقاً.
 توفير وسائل تكييف آمﻧه فﻲ قاعة اﻻمتحان.
 ضرورة ضمان تهوية جيدة للقاعة خﻼل فترة اﻻمتحان.
 يتم توزيع المقاعد داخل القاعة بحيث تكون المسافة بين كل مقعد وآخر ) (٢متر من جميع اﻻتجاهات على
أن ﻻ يتجاوز عدد الطﻼب فﻲ كل قاعة  ١٠-١٢طالبا و حسب حجم القاعة مع اﻻلتزام بلبس الكمامة.

٤

 (٢التعليمات المتعلقة بغرفة اﻻمتحان الخاصة:
 أن تكون الغرفة جيدة اﻻضاءة والتهوية الطبيعية مع ضمان تهوية جيدة خﻼل فترة اﻻمتحان.
 الحفاظ على مسافة ﻻ تقل عن  ٢٫٥متر بين مقاعد الطﻼب من جميع اﻻتجاهات مع ضرورة اﻻلتزام بلبس
الكمامة.
 التزام الطﻼب والكادر اﻻشرافﻲ والرقابﻲ المتواجد فﻲ القاعة بتعليمات السﻼمة العامة والتﻲ تتضمن )لبس
الكمامات ،التباعد الجسدي ،أداب العطس ،السعال وغسل اﻷيدي(.
 توفير المﻧاديل الورقية ومياه الشرب لكل طالب على مقعده.
 يفضل أن تكون غرفة اﻻمتحان الخاصة ذات مدخل مستقل.

المرحلة الثانية :إجراء اﻻمتحان
 .١مرحلة دخول الطلبة إلى حرم مركز اﻻمتحان:
 الحفاظ على مسافة مترين بين كل طالب وآخر أثناء الدخول إلى مركز اﻻمتحان مع اﻻلتزام بالوقوف على
العﻼمات المحددة فﻲ ساحة المدرسة لتحقيق التباعد الجسدي ومتابعة ذلك من قبل المشرفين التربويين
وكوادر اﻷمن العام والمتطوعين.
 مﻧع التجمعات والتجمهر ﻷهالﻲ الطﻼب خارج أسوار المدارس من قبل كوادر اﻷمن العام.
 يقوم المسؤول اﻹداري بتوزيع الكمامات على الطﻼب والتأكد من وضعها بالشكل الصحيح.
 يلتزم كافة المتواجدين فﻲ مركز اﻻمتحان )سواء كاﻧوا طﻼبا ،مشرفين  ،مراقبين أو كوادر اﻷمن ( بارتداء
الكمامات.
 تقوم كوادر الدفاع المدﻧﻲ وبالتعاون مع الكادر اﻹشرافﻲ من وزارة التربية والتعليم بقياس درجة الحرارة
للطﻼب والكوادر التربوية واﻹشرافية وفقا ً لﻶلية التالية:
 أخذ القراءة اﻷولية لدرجة الحرارة إذا كاﻧت الحرارة طبيعية )أقل من  (٣٧٫٥يسمح للطالب بالدخول الى قاعة اﻻمتحان وفق الضوابط المحددةمن وزارة التربية والتعليم.
 إذا كاﻧت الحرارة مرتفعة )  ٣٧٫٥فما فوق( فيتم إعادة قياس الحرارة مرة ثاﻧية بعد ١٥دقيقة يتم خﻼلهاالسماح للطالب بأخذ استراحة فﻲ مكان ظليل لضمان دقة القراءة الثاﻧية من قبل مﻧدوب الدفاع المدﻧﻲ.

٥

 إذا كاﻧت القراءة الثاﻧية للحرارة ﻻ زالت مرتفعة )  ٣٧٫٥فما فوق( يتم إدخال الطالب إلى غرفة اﻻمتحانالخاصة وهﻲ غرفة مخصصة للطﻼب الذين يعاﻧون من ارتفاع درجة حرارتهم  ,او ممن اﻧهوا فترة العزل
أو الحجر المﻧزلﻲ  ,حيث يقوم مﻧدوب الدفاع المدﻧﻲ بالتأكد من أن عملية دخول الطلبة إلى قاعات
اﻻمتحان تتم بطريقة مﻧظمة يراعى فيها قواعد السﻼمة العامة والتباعد الجسدي ومﻧع اﻻكتظاظ بالتﻧسيق
مع مشرفﻲ وزارة التربية والتعليم.
 التقليل من حركة الكوادر بين قاعات اﻻمتحان وفﻲ الممرات وذلك للحد من خطر اﻧتقال العدوى.
 تلتزم وزارة التربية والتعليم بتسليم القرطاسية لكل طالب على أن يتم إتﻼفها بعد اﻻﻧتهاء من تقديم الطالب
لكافة امتحاﻧاته.
 .٢اﻹرشادات الخاصة بقاعات اﻻمتحانات:
 التزام الطﻼب والكادر اﻻشرافﻲ والرقابﻲ المتواجد فﻲ القاعة بتعليمات السﻼمة العامة.
 على كل طالب التخلص من الﻧفايات المستهلكة من مﻧاديل ورقية أو قرطاسية فﻲ سلة مهمﻼت خاصة
موجودة داخل القاعة فﻲ ﻧهاية اﻻمتحان.
 على مراقبﻲ اﻻمتحاﻧات التواصل مع مﻧدوب الدفاع المدﻧﻲ فﻲ حال ظهور أي أعراض صحية أو ﻧفسية
لدى الطﻼب ليقوم بالتعامل معها وفقا لبروتوكوﻻت وزارة الصحة.
 .٣تعليمات غرفة اﻻمتحان الخاصة:
 التزام الطﻼب والكادر اﻻشرافﻲ والرقابﻲ المتواجد فﻲ القاعة بتعليمات السﻼمة العامة.
 على كل طالب التخلص من الﻧفايات المستهلكة من مﻧاديل ورقية أو قرطاسية فﻲ سلة مهمﻼت خاصة
موجودة داخل قاعة اﻻمتحان.
 ت ُعامل أوراق اﻻمتحان معاملة خاصة:
 على الشخص المسؤول عن جمع أوراق اﻻمتحان اﻻلتزام بارتداء الكمامة وارتداء القفازات والتخلصمﻧهما بشكل سليم.
 وضع أوراق اﻻمتحاﻧات فﻲ مغلفات خاصة. -الحرص على غسل اﻷيدي )الدلك بالكحول أو بالماء والصابون(

٦

المرحلة الثالثة :مرحلة ما بعد اﻻنتهاء من تقديم اﻹمتحان
 .١خروج الطلبة من قاعات اﻻمتحان:
 التأكد من أن عملية خروج الطلبة من قاعات اﻻمتحان تتم بطريقة مﻧظمة وعلى دفعات يراعى فيها قواعد
السﻼمة العامة والتباعد الجسدي ومﻧع اﻻكتظاظ.
 يتم خروج الطلبة من غرفة اﻹمتحان الخاصة بعد خروج الطﻼب من القاعات اﻷخرى.
 يتم خروج الطلبة من القاعات اﻷقرب للباب الرئيسﻲ قاعة تلو اﻷخرى وبتﻧظيم من المشرفين والتربويين
وكوادر الدفاع المدﻧﻲ.
 .٢إذا شعر الطالب بأية أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة خﻼل تواجده فﻲ المﻧزل يتوجه الى أقرب مستشفى
حكومﻲ وإذا استدعت الحالة أخذ عيﻧة  PCRوعلى الطالب إخبار الكادر الطبﻲ بأﻧه طالب توجيهﻲ ليصار
الى التعامل مع العيﻧة حسب البروتوكول الصحﻲ الخاص بطلبة الثاﻧوية العامة:
 يسمح للطالب بتقديم اﻻمتحان فﻲ غرفة اﻻمتحان الخاصة لحين ظهور ﻧتيجة فحصه.
 إذا كاﻧت الﻧتيجة إيجابية فإﻧه يتم التعامل معه حسب بروتوكول وزارة الصحة بعزل المريض ,وعدم تقديم
اﻻمتحان.
 .٣عملية التصحيح
 تقتصر عملية المشاركة فﻲ تصحيح دفاتر إجابات الطلبة على الكوادر التﻲ تلقت المطعوم الخاص بفيروسكوروﻧا بجرعتيه.
 يراعى خﻼل جلسات تصحيح اﻷوراق التهوية الجيدة للقاعات المخصصة للتصحيح التباعد بين المصححين مسافة متر وﻧصف الى مترين  ،بحيث ﻻ يزيد عدد المصصحين داخل غرفة التصحيحالواحدة عن  ١٥مصح ًحا.
 ارتداء المصححين والكوادر اﻻشرافية واﻻدارية للكمامات والقفازات. عدم تبادل أقﻼم التصحيح بين المصححين أثﻧاء عملية التصحيح. يجب على المصححين توخﻲ الحيطة والحذر وغسل اليدين بعد اﻻﻧتهاء من التعامل مع اﻷوراق . يتم تعقيم قاعات التصحيح يوميا بعد كل جلسة تصحيح . توفير المعقمات والمﻧاديل الورقية الصحية داخل غرف التصحيح. توفير كاسات ماء معبأه آليًا للمصححين  ،وعدم استخدام كولرات التبريد .٧

المﻼحق:
ملحق رقم ) : (١مهام أطباء الرصد في مديريات الشؤون الصحية )خﻼل فترة تقديم اﻻمتحانات(:
 -١متابعة جميع المﻼحظات الواردة والحاﻻت التﻲ ترد من الدفاع المدﻧﻲ فﻲ مركز اﻻمتحان وإجراء
الﻼزم )مرفق قائمة بأسماء وأرقام هواتف أطباء الرصد فﻲ مديريات الصحة(.
ضابط ارتباط وزارة الصحة  /مديرية الصحة المدرسية :
الدكتور أحمد محمود الخرابشة هاتف رقم ).(٠٧٩٧٢٠٤٤٠٢
الدكتور عكرمه فواز ابو سليم هاتف رقم ). (٠٧٩٥٨٤٠٨٨٠
ملحق ) :(٢مهام مديرية اﻷمراض السارية :
 متابعة كافة الحاﻻت المشتبهة والمؤكدة عﻧد التبليغ حسب البروتوكول المعمول به فﻲ وزارة الصحة.
المراجع :
 -١أمر الدفاع رقم ) (١١لسﻧة  ٢٠٢٠الصادر بمقتضى قاﻧون الدفاع رقم ) (١٣لسﻧة . ١٩٩٢
 -٢تعليمات مﻧع وضبط العدوى فﻲ المجتمع لمﻧع اﻧتشار فيروس كوروﻧا الصادرة بموجب أمر الدفاع
رقم ) (١١لسﻧة . ٢٠٢٠
 -٣خطة الطوارئ الوطﻧية للتعامل مع ) (COVID-١٩اﻻصدار الثالث شهر ﻧيسان  ٢٠٢٠التحديث رقم٣

٨

اطباء الرصد في مديريات الشؤون الصحية
المديرية
العاصمة
مادبا
الزرقاء
البلقاء
اربد
الرمثا
المفرق
جرش
عجلون
الكرك
الطفيلة
معان
البترا
العقبة

اسم طبيب الرصد
الوبائي

رقم الهاتف

د .رائدة الشربجﻲ

٠٧٩٠٩٨٣٦٥٧

د.يوﻧس التﻼوي

٠٧٩٥١٤٥٨١٨

د.خالد البحتﻲ

٠٧٩٦٧٤٥٥٨٨

د.سمر الجزازي

٠٧٩٩٤١٧٥٣٤

د .معتصم حسيﻧات

٠٧٨٧٤٨٠٤٦٩

د .إخﻼص السعد

٠٧٩٧٥١١٤٤٤

د.ﻧضال محيبش

٠٧٨٨٨٠١١٢٨

احمد البرماوي

٠٧٧٠٥٠٠٢٤١

فراس السعايدة

٠٧٧٩٤٧٧٦٣٦

د .معاوية العضايلة

٠٧٩٩٨٣٧٧٤٤

د.وليد بكر
د.محمد ابوﻧواس
د .اﻧس فراج

٠٧٩٧٣٣٣٧١٧
٠٧٩٨٩٤٩٤٠٧
٠٧٩٦٧٨٤٠٦٠

د.اسامة العشا

٠٧٩٠٩٣٣٦٩٣

د.محمد محيسن

٠٧٩٧٥٧٥٦٧٥

٩

رقم الهاتف

رئيس قسم الصحه
المدرسيه
د.عطاف ابوصيام

٠٧٩٥٨٢٠٩٠٨

د.محمد الفراج

٠٧٩٩٨٨٤٥٤٠

د.محمد المومﻧﻲ

٠٧٧٧٠٣١٠٨٦

د.ميس الكركﻲ

٠٧٩٦٦٨٧٨٧٠

د.أحمد أبو قاعود

٠٧٨٧٠٣٩٥٤١

د.سامر بشابشة

٠٧٨٠٣٨٥٥٩٠

د.علﻲ الخوالدة

٠٧٧٢٤٩٠٩٠٩

د.عامر الزعبﻲ

٠٧٧٩٠٤٠٣١٨

د.حسين القضاة

٠٧٧٢١٠٠٥٠٢

د.فداء الﻧوايسة

٠٧٩١٥٠٤٠٣٦

د.ايمان العديﻧات

٠٧٧٦٦٤١٧١٥

د.ابراهيم الطراوﻧة

٠٧٩٧٥٧٤٥٩٥

د.لمى كريشان

٠٧٧٧١٠١٥٨١

د.هيام القضاة

٠٧٧٠٤١٥٥٧٨٠

بروتوكول التعامل اليومي مع طالب الثانوية العامة أثناء الدخول إلى مركز اﻹمتحان

طالب الثانوية العامة

قياس درجة الحرارة
)من قبل مﻧدوب الدفاع المدﻧﻲ(

مرتفعة

طبيعية

) ٣٧٫٥فما فوق (

) أقل من ( ٣٧٫٥

إعادة تقييم درجة الحرارة بعد
 ١٥دقيقة

دخول قاعات اﻹمتحانات

ﻻ
مرتفعة

ﻧعم
تقديم اﻹمتحان في
قاعة اﻹمتحان الخاصة

واجراء فحص الكورونا
١٠

