
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخصيةمعدات الحماية  سياسة

Personal Protective Equipment PPE 

Policy  

2020 – 2021  



Personal Protective Equipment (PPE) الشخصية الحماية معدات 

Types of PPE  أنواع معدات الحماية الشخصية 

 Masks 

 Face shield  

 Overalls  

 Safety shoes 

 Goggles 

 Gloves 

 الكمامات 

 واقي الوجه الشفاف 

 )مئزر )أفرول 

 أحذية السالمة 

 نظارات الوقاية 

 القفازات 

Masks الكمامات 

1. Students and staff are required to bring two masks per day. 

2. Masks must be disposed of (one person at a time) in bins designated for 

medical waste.  

3. In the case of cloth masks, precaution must be taken to ensure that the 

used mask is stored properly in student bags and cleaned on a daily basis. 

4. The school shall maintain a supply of masks for students who may not 

have them or have misplaced or damaged their masks. These should be 

readily available at the entrances and exits of the school, and in 

classrooms if needed. 

5. Due to the increased proximity of some staff working with Students of 

determination, it is the school’s responsibility to ensure staff working 

with Students of Determination are provided with the appropriate PPE. 

6. The school shall ensure that students are wearing masks correctly.  

 تينبغي على الطلبة والموظفين إحضار كمام .1
 
 .ين يوميا

 يجب التخلص من الكمامات في صناديق مخصصة للنفايات الطبية.  .2

استخدام كمامات قماشية يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان  في حال .3

 حقيبة الطالب وتنظيفها يومي يح فيصح حفظ المستخدمة منها بشكل
 
 .ا

توفير كميات كافية من الكمامات للطلبة الذين قد ال  رسةيجب على المد .4

كمامات أو في حال فقدانها أو تلفها. ويجب أن تكون متاحة  يحضرون معهم

 المدرسة، وفي الفصول الدراسية إذا لزم األمر. بسهولة عند مداخل ومخارج

من ية ضمان تزويد الموظفين الذين يعملون مع الطلبة تقع على المدرسة مسؤول .5

 .بمعدات الحماية الشخصية  أصحاب الهمم

 تقع على المدرسة مسؤولية التأكد من ارتداء الطلبة للكمامات بشكل صحيح.  .6

Face shield  واقي الوجه الشفاف 

School staff may wear a face shield when interacting with younger students 

to encourage social-emotional development. 

  األصغر الطلبة مع التعامل عند الشفاف الكمام ارتداء للموظفين يمكن
 
 لدعم سنا

 .لهم واالجتماعي العاطفي النمو

 



Overalls - Safety shoes - Goggles )نظارات الوقاية – أحذية السالمة  -  مئزر )أفرول 

Overalls , safety shoes and goggles are required to be worn by staff : 

1. Staff responsible for temperature screening. 

2. The school nurse/other trained medical professional. 

3. Cafeteria and kitchen staff. 

4. Cleaners responsible for sanitization and disinfection. 

 :قبل من ، أحذية سالمة ، نظارات وقاية  طويلة كمامبأ مئزر ارتداء يلزم

 .الحرارة درجة فحص عن المسؤولين الموظفين .1

 .المرخص الطبي الكادر موظفي من أيو  المدرسة ممرضة .2

 .المطبخ وطاقم المدرسة مقصف في العاملين .3

 .والتطهير التعقيم عن المسؤولين النظافة عمال .4

Gloves القفازات 

Gloves are not recommended but may be worn. Staff and students should be 

made aware that gloves do not prevent infection and that frequent 

handwashing is preferable. 

 الموظفون  يدرك أن يجب .يرغب لمن ارتداؤها يمكن ولكن القفازات باستخدام يوص ى ال

 .األفضل هو المتكرر  اليدين غسل وأن وى العد تمنع ال القفازات أن والطلبة

 

 

Approved by the School Principal من مدير المدرسة ةمعتمد  

Name              اإلسم Signature              التوقيع Date                   التاريخ 
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