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 تشديدات وتوجيهات لنقل التالميذ خالل فترة الكورونا

عام     

ضمن إطار مسار العودة التدريجّية إلى روتين التعليم وفًقا لتقييدات وزارة الصّحة، فعليه يكون عمل  .1

 بند املواصالت والسفريات.، لتوجيهات وزارة الصّحةنظام نقل التالميذ وفًقا 

 .13.3.2020ُيذكر، أّن قواعد استحقاق النقل واملرافقة، َبقيت عليه من تاريخ  .2

ترتيبات السفر اآلمنة، وتطبيق توجيهات وزارة الصّحة على السلطات املحلّية مسؤولّية تزويد  .3

 .موقع وزارة الصّحة املتجّددة من وقت آلخر في

4.  

ة ا لتوجيهات وزارة الصح 
ً
 إليكم تشديدات نظام النقل وفق

 

ة للمرافقين والسائقين: .5  توجيهات فردي 

  وضعه الصحّي.عليه تبليغ مسؤول السفريات عن . من الوصول إلى العملعوارض فيروس الكورونا ُيمنع كّل من تظهر عليه 

  بند وضع الكّمامة(. يضعوا الكّمامة خالل السفر يجب على السائق واملرافق أن( 

 م فيها، داخل املركبة.وتفاصيل املؤّسسة التربوّية  تّم فرض وضع تفاصيل البالغ املسؤول عن الولد
ّ
تي يتعل

ّ
 ال

  ،وعليها أن تهتم بالتنظيف الشامل على السلطة املحلّية تزويد مركبات السفر، سّيارة أجرة، باص صغير أو باصات

 ، األزرار واملفاتيح باملاء والصابون أو مواّد تعقيم.دة، األعمتنظيف األسطح -قبل وبعد السفر

   د أّن السائق و/أو على السلطة املحلّية أ
ّ
ًدان تتأك قبل وبعد السفر وتزويدة بأكياس  صاحب املركبة قام بتهوئة املركبة جي 

ب مناديلللنفايات و 
ّ
 لأليدي الستعمال املسافرين.  ةمرط

  ،داخل املركبة املتوّسطة باإلمكان . يعمل على التأكد من تنفيذ كل  التعليمات بمرافقكّل سلطة محلّية تهتم بتزويد كّل مركبة

 وضع مرافق داخل املركبة تكون حسب القواعد التالية:. أن يقوم السائق بهذا الدور 

       للروضة، لهم حّق النقل وفًقا لتوجيهات وزارة الصّحة :أطفال الروضات 
ً

 .في كّل مركبة تنقل أطفاال

وفًقا للتقييدات التالية: إعاقات جسدّية، إعاقات عقلّية متوّسطة وصعبة، من يعاني من التوّحد )اوتيزم(، تالميذ املدارس :

 اضطرابات نفسّية واضطرابات سلوكّية.

 
  رافق و/أو نقل تلميذ أو أّي شخص آخر، لشروط النقل

ُ
. مسؤولّية الحرارة، في بداية اليوم، قبل السفرفحص درجة لسائق و/أو امل

رافق عن شعوره بارتفاع درجة حرارته.
ُ
 املسافر أن ُيفصح بشكل مباشر للسائق و/أو امل

    ،على السائق و/أو املرافق تبليغ مسؤول السفريات في السلطة املحلّية عن أّي تدهور في صّحة التلميذ حصل خالل السفر

 الكورونا لديه و/أو عند أحد أفراد عائلته. وارض فيروسو ظهور عأ

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
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  بشكل واضح.على السائق/ املرافق معرفة مسار الطريق 

 د أّن كّل تلميذ/ مسافر لديه
ّ
 .، قبل أن يصعد إلى املركبةتصريح عدم وجود عوارض كورونا على املرافق التأك

 :السائق. يتّم تطبيقها من ِقَبلفي حال لم يكن أّي مرافق في املركبة وفقط السائق، كّل ما ورد أعاله من التزامات  للتوضيح 

  

 

 قواعد السلوك والجلوس داخل املركبة: .6

 .ل خلف السائق، فارغ  األو 
 

 ترك املقاعد في الصف

 ةبعد كّل سفر  تكون الشبابيك مفتوحة خالل السفر. يجب تهوئة املركبة وتنظيف األسطح. 

 .ا أو أن يكون ممًرا
ً
 ممنوع جلوس مسافر بجانب مسافر آخر، يجب أن يكون املقعد بجانب املسافر فارغ

 .تي قد تؤدي إلى التجمهر داخل املركبة حّتى ولو لوقت قصير
ّ
 ممنوع اللعب و/أو املشاّدات ال

 االمتناع عن ملس األماكن الّتي نلمسها عادة، مثل املقابض واألعمدة. 

 .مسؤولّية كّل مسافر، بعد السفر التشديد على غسل اليدين أو تنشيفها بمناديل رطبة موجودة داخل املركبة 

 .صال الجسدي بما في ذلك العناق والتصافح باأليدي
ّ
 يجب تجّنب االت

 .يجب تجّنب التقّرب وجًها لوجه قدر اإلمكان 

 اليد )بواسطة قطعة شيجب تجّنب فتح األبواب مبا 
ّ

 قماش/ كفوف/ امِلرفق وإلخ(.رة بكف

 .حزام األمان 

 (وفًقا لتوجيهات وزارة الصّحة)قواعد النقل في املركبات الصغيرة:  .7

ة ارة خاص   سي 

  السائق واملسافر(.ط كون مع شخصين فقيالسفر بسّيارة خاّصة( 

  قين، نقل
ّ
باإلمكان السفر مع أكثر من شخصين في السّيارة الخاّصة، ألمر ضرورّي، مثل: نقل شخص ألمر صّحّي، نقل قاصر لوالدين مطل

 االجتماعّي. إطار الرفاه ضمناملسؤول عنه ألمر ضرورّي أو ألمر نقل شخص للعالج  استدعيقاصر في حال 

 سّيارات األجرة

 تاح خدمات سّيارات األجرة
ُ
 ضمن نقل ُمسافر واحد داخل السّيارة، حيث يجلس في املقعد الخلفّي وتكون شبابيك السّيارة مفتوحة. ت

  باإلمكان السفر بسّيارة األجرة مع ُمرافق، إضافة للمسافر، في حال نقل شخص لحاجة طّبية، نقل قاصر في حال استدعي املسؤول عنه

 للعالج ضمن إطار الرفاه االجتماعّي.سفر ألمر ضرورّي، تلميذ التربية الخاّصة أو 

امة .8  :ارتداء الكم 
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  ِزم ارتداء
ْ
ل
ُ
امة الفم واألنف عند الخروج من البيتِمن امل ال حاجة الرتدائها داخل البيت(. يوص ى بكّمامة قماش بيتّية أو كّمامة خاّصة ) كم 

 لفم واألنف. يجب غسل اليدين بعد ملس الكّمامة.من اويجب وضعها قريبة 

امة   :ال تنطبق علىتعليمات ارتداء الكم 

  6أطفال دون سن ال. 

  .أشخاص ذوي محدودّية نفسّية، عقلّية أو طّبية يستصعبون استعمال الكّمامة 

  نفس البيت. يسكنون فياملتواجدين داخل مركبة، مبنى أو غرفة بمفردهم أو مع أشخاص 

 

 شمعون أفني

 للسفريات مدير قسم أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


