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د تقاسم المسؤولٌةقع  

 6رقم  AIPC للكبار اإلٌطالٌةمراكز تعلٌم اللغة ب 19-الكوفٌد احتواء تناشر عدوىالتً تستهدف  ةبما ٌتعلق بالتدابٌر التنظٌمٌة, الصحٌة,  و السلوك الفردٌ

 و  السٌد)ة(.................................................... ًپولڤجٌراردٌنا األستاذة  ,المدٌرة المدرسٌةالممثلة من طرف روما   - رٌٌتً ٌن مقاطعاتب

 ______________________________فً صف ________________ 2021-2020بصفتها تلمٌذ)ة( مسجلة بالسنة الدراسٌة 

 _____________________,_______فً حالة القاصرٌن, السٌد)ة( بصفته)ـا( احد الوالدٌن او ولً امر __________________

  ___________________ رقم____________(, الساكن فً, _______           ولد ب ) 

 _____________________________________فً صف ___________________ 2021-2020مسجل بالسنة الدراسٌة 

 فً صف _________________________ 2021-2020ٌوقع كما ٌلى على عهد تقاسم المسؤولٌة المتعلقة بالحضور فً السنة الدراسٌة 

 _________________________________فً مقر المدرسة________________________________________

 ولً االمر( ٌعلن:و احد الوالدٌن اأي, اسفله ) )ة(باألخص, الموقعو 

 المرض بتارٌخ الٌوم؛بالتدابٌر السارٌة المتخذة الحتواء تفشً على علم  انه 

  االطار العائلً ال ٌخضع الى إجراءات الحجر الصحً او انه  )اي, االبن او التلمٌذ المسؤول عنه(, او شرٌكه فً السكن داخل باألمران المهتم

 19-ابً لفحص الكوفٌدلم ٌكن اٌج

 الذي ٌعنً ابقاء االبن او التلمٌذ الذي تتطبق علٌه المسؤولٌة االبوٌة, داخل البٌت فً حالة ان ٌلتزم على عدم الذهاب الى االنشطة الدراسٌة و

, التهاب الملتحمة, فقدان الشم و التذوق, و بإخبار بشكل سرٌع او اعراض اخرى مثل التهاب الحلق, انسداد االنف(  :A 3775) تفوق   حمى

 و مدٌر المؤسسة بظهور االعراض او الحمى     طبٌب االطفال 

  حرارة تفوق انه, فً حالة ظهور الحمى بٌوافق و انه على دراٌة (A 3775:  ))او اعراض اخرى ) بما فً ذلك االعراض المذكورة اعاله           

 ولًٌ امرهم واخبار عائالتهم او وفً حالة القاصرٌن, الحجر تطبٌق سٌشرع الى CPIAمركز 

  مركزCPIA من اجل التحقٌقات المتوخاة الصحة العامة مدٌرٌةسٌشرع اٌضا الى االتصال ب 

 لكامل, انه على دراٌة و ٌوافق انه, فً حالة اٌجابٌة الفحص, التلمٌذ المسجل لن ٌمكنه العودة الى االنشطة الدراسٌة  قبل وقوع حالة الشفاء ا

 موثقة وفقا 

  لإلجراءات المتوخاة 

 فً اشارة الى المعاٌٌر التالٌة المشٌر الٌها من طرف الطاقم المدرسً,  ه ٌلزم احترام االرشادات الصحٌة داخل بنٌة المؤسسةانه على علم بان

 باهتمام خاص من طرف  لجنة العلوم التطبٌقٌة و التكنولوجٌا

 .التباعد االجتماعً-

 .تعقٌم االٌادي-

2022-2021

2022-2021

2022-2021



مات جراحٌة بشكل منتظم استعمال الكمامة الشخصٌة , جراحٌة او قماشٌة, مع الذكر ان المدرسة عموما ستقوم بتزوٌد تالمٌذها بكما-

 .الحضورخالل فترات 

 مركز   بشكل مناسب من طرف انه تم اعالم التلمٌذCPIA و احتواء مخاطر تفشً  ةوقاٌعن كل الترتٌبات التنظٌمٌة و الصحٌة من اجل ال

 .و خاصة تلك المتعلقة بالولوج و الخروج من المؤسسة, و بالتالً ٌلتزم باحترام دقة مواعٌد االنشطة الدراسٌة  19-الكوفٌد   مرض

  لتفادي مخاطر العدوىحذر باحترام السلوكٌات العالٌة من الااللتزام. 

  ممكن القضاء على العدوى, عوضا عن ذلك سٌتم تخفٌضه ة الدراسٌة, بالرغم من السٌطرة, لٌس من البان فً فترت بداٌة االنشطانه على علم

من طرف البروتوكوالت إلجراء االعمال, و لهذا ٌجب عن طرٌق المراقبة الشاملة و الصارمة لإلرشادات الوقائٌة  المخطط الٌها  الى االدنى

 .حتى خارج سٌاق االنشطة الدراسٌة اتخاد الحدر الشدٌد

  مع احترام كامل للتوقٌت مقارنة مع توقٌت الولوج الدي سٌتم  التسجٌل ٌلتزم بالحضور الى الحصص الدراسٌةاٌضا, التلمٌذ الطالب على

الطلب بموجب العقد التثقٌفً الذي سٌتم امضائه اسفال مع هذه المؤسسة الدراسٌة, و ٌلتزم اٌضا باحترام قوانٌن هذه  ٌةاعالنه و بانسٌاب

 المؤسسة.

 

 

قبل الولوج الى المؤسسة ) بحسب توفر الطاقم   RETNACSORRETترمومتر بدون اتصال جسدي  س حرارة الجسم باعالن الموافقة على قٌا

 المدرسً فً العمل (

                        بترمومتر دون اتصال جسدي ) ٌعمل عن بعد ( احد الوالدٌن او ولً االمر( ٌعلن عن موافقته الخضوع الى فحص الحرارة الموقع)ة( اسفله )أي, 

 .المؤسسةاو احد االعراض المذكورة فوقه, لن ٌسمح له بالولوج الى   A: 3775قبل الولوج الى المؤسسة, فً حالة قٌاس حرارة تفوق  

 ...............................................الموافق.مضاء ا

 ٌعلن CPIA التعلٌمً مركزال

  فقط فً حالة عدم وجود اي اعراض مرتبطة بالكوفٌد.ان الطاقم المدرسً سٌلتزم  باحترام صارم للمتطلبات الصحٌة و حضوره للعمل 

 ٌلتزم, فً  و ان 19-متبنى الحتواء تفاشً مرض الكوفٌدنٌة بما ٌخص اي ترتٌب تنظٌمً و صحً انه قدم, فً وقت التسجٌل نفسه, معلومات آ

 على تبلٌغ عن تغٌرات احتمالٌة او ادماج فً االرشادات.الفترة الدراسٌة 

  طاقم مهٌئ بشكل مناسب حول القوانٌن السارٌة و حول االجراءات الصحٌة الحتواء العدوى الدراسٌة سٌعتمد على انه من اجل تحقٌق االنشطة 

  المتوخاة, بما فً ذلك التباعدان ٌلتزم بتبنً كل االشتراطات الصحٌة. 

  بكل االرشادات الواردة من ادارة الصحة العامة المحلٌة 19-بمرض الكوفٌدان ٌلتزم بصفة شاملة و صارمة, فً حالة تبوث اصابة.  

 فحص حرارتهم الجسدٌة عن طرٌق جهاز تٌرموسكانٌر و فقط بحضور  ان االشخاص المسموح لهم الولوج الى داخل مبنى المؤسسة سٌتم

  .حص الحرارةالطاقم المستعد للقٌام بف

 

 امضاء هذا االتفاق ٌلزم الجانبٌن الى احترامه بحسن النٌة

عناصر المتفقة  من المسؤولٌة المحتملة فً حالة غٌر احترام المعاٌٌر المتخذة لمحاربة و احتواء تفشً عدوى من وجهت النضر القضائٌة, ال ٌحرر ال

 .اماكن العمل, و الخطط التوجٌهٌة المحلٌة و الوطنٌة, و القوانٌن العادٌة التً تخص االمن فً 19-الكوفٌد

 

 التلمٌذ)ة(............................................... رقم الهاتف ...........................................

 ................................................................................احد الوالدٌن او ولً االمر

 

 

Luogo, ____________  Data __/__/202__


