
NË SHKOLLË APO NË GJIMNAZ, 
FILLIMI I VITIT SHKOLLOR TË BËHET 

SA MË MIRË DUKE RESPEKTUAR 
REKOMANDIMET SANITARE

Në mënyrë që të gjithë nxënësit e shkollave, 
kolegjeve apo gjimnazeve ta fillojnë vitin 

shkollor në kushte sa më të mira, ne po marrim 
masa që të garantojmë sigurinë e të gjithëve.

Vetëm me ndihmën tuaj dhe në sajë të 
përgjegjësisë dhe vigjilencës kolektive, ne 

do të sigurojmë edukimin e të gjithëve, 
duke mbrojtur nxënësit si edhe të rriturit.

Ja se si do të zhvillohet dita e fëmijës tuaj si edhe 
rregullat që duhen zbatuar për tu mbrojtur vetë dhe 

për të mbrojtur të tjerët.

 Së bashku, ne do ja dalim mbanë.

COVID-19
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Gjatë gjithë ditës

Mbajtja e maskës
- Për fëmijët nën 11 vjeç, mbajtja e maskës nuk 
është e adaptuar, por kërkojmë të mbajnë distancën 
më të madhe të mundur midis çdo tavoline.
- Për fëmijët mbi 11 vjeç, mbajtja e maskës është e 
detyrueshme

Përpara se të dilni nga shtëpia
Në rast se keni simptoma apo përshtypjen se keni 
temperaturë, matni temperaturën e fëmijës tuaj. Nëse është 
mbi 38°C, fëmija juaj duhet të qëndrojë në shtëpi.
Nëse një person brenda familjes është mbajtës i virusit, ju 
duhet ta mbani fëmijën në shtëpi. Ne do t'i propozojmë 
mësime në distancë.

Kur të mbërrini në shkollë
Grumbullimi dhe shkëmbimet duhet të kufizohen sa më 
shumë që të jetë e mundur.
Shoqëruesit autorizohen që të hyjnë në shkolla :

- me maskë
- pasi të kenë dezinfektuar duart

Higjena e duarve

Nxënësit duhet të lajnë duart, të paktën sapo të 
mbërrijnë në shkollë ;
- para çdo vakti ngrënjeje ;
- pasi të kenë shkuar në tualet.
- në mbrëmje para se të kthehen në shtëpi apo sapo 
të mbërrijnë në shtëpi.

Shënim : në kopshte apo në shkolla fillore, solucioni 
hidroalkoolik përdoret nën mbikqyrjen e një të rrituri.

Si ti lajmë duart sa më mirë ??
Larje me sapun përgjatë 30 sekonda. Tharje me 
letra me një përdorim, ose tharje në ajër.



Në oborr gjatë pushimit
-  Autorizohet përdorimi i hapësirave dhe lojrave 

kolektive si edhe i stolave.
-  Lejohet po ashtu vënja në dispozicion e sendeve 

që ndahen brenda një klase apo brenda një grupi 
(topat, etj).

Ҫ'farë ndodh nëse një nxënës paraqet 
simptoma ?
Nxënësi izolohet me një maskë, nën mbikqyrjen e një të 
rrituri, i cili mban po ashtu një maskë. Ju do të 
njoftoheni shumë shpejt nga shkolla e cila do ju kërkojë 
të merrni takim me mjekun tuaj, para se fëmija të 
rikthehet përsëri në klasë.

Pas shkollës
- Pastrimi i shesheve, i sipërfaqeve të mëdha dhe i 
sipërfaqeve që preken më shumë nga nxënësit dhe 
nga personeli (tabelat, zyrat) realizohet të paktën një 
herë në ditë.

- Klasat ajrosen të paktën çdo 3 orë përgjatë të paktën 
15 minuta.

Në mencë
-  Tavolinat e mencës pastrohen dhe dezinfektohen pas 
çdo shërbimi.

-  Në zonat ku nevojitet, nxënësit e të njëjtës klasë hanë 
drekë së bashku dhe respektohet një distancë prej 1 
metër midis grupeve.

Këto masa mund të adaptohen nga ana e atoriteteve 
sanitare nëpër zonat ku rritet qarkullimi i virusit. Familjet do 

të shoqërohen sipas nevojave të tyre.
Për të patur më shumë informacion :

www.education.gouv.fr



Numër informacioni falas për 
Koronavirusin : 0 800 130 000
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