إجراءات الصحة والسالمة لرحلة يوم
االمتحان – المتقدمون لالمتحانات
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• •اختبار المحادثة
ο οقاعة االختبار

الغاية من الوثيقة ونطاقها
ُصممت هذه الوثيقة لزتويد المتقدمين لالمتحانات بمجموعة من المعايري واإلجراءات عند حضور سلسلة امتحانات تشرين أول/تشرين ثاين
 2020يف ظل جائحة كورونا (كوفيد)19-
يرجى العلم أن بعض المعايري المبينة يف هذه الوثيقة تعتمد عىل األنظمة والقواعد الحكومية المحلية اليت ربما يتم رفعها أو تغيريها
يف مرحلة ،يف انتظار السيطرة عىل جائحة كورونا .وبالتايل سيتم مراجعة هذه الوثيقة بانتظام لعكس التغيريات والتحديثات الصادرة
عن الحكومة.
وسيتم تطبيق هذا الدليل باالقرتان مع الوثائق التوجيهية والكتيبات ودليل اإلرشادات الصادرة عن مجالس االمتحانات.
يرجى العلم أن الموظفين المكرسين إلجراء االمتحانات يف يوم االختبار يف الموقع المخصص سيخضعون لتدريب إلزايم عىل السياسات
الجديدة والضوابط والتدابري المبينة يف هذه الوثيقة.

إدارة الدخول والمتعلقات الشخصية

• •ينبغي عىل المتقدمين لالمتحان القدوم إىل موقع إجراء االمتحان مع ارتداء كمامة للوجه تغطي كل الفم واألنف .وقد يُ طلب منهم
إزالتها ألغراض التعرف عىل الهوية.

• •ينبغي عىل المتقدمين لالمتحان الحفاظ عىل التباعد االجتماعي برتك مسافة مرتين أثناء االنتظار للدخول إىل موقع االمتحان،
وستتوفر عالمات أرضية إلرشادهم .كما سيتواجد مرشد يف الموقع لضمان الحفاظ عىل المسافة الالزمة بين المتقدمين لالمتحان.
• •سيتم تسليم المتقدمين لالمتحان كيس يُ ستخدم لمرة واحدة لوضع متعلقاتهم الشخصية ،وسيحصلون عىل رقم قبل تسليمها إىل
طاقم العمل المسؤول يف يوم االمتحان ليتم وضعها يف المنطقة األمنية المخصصة حيث يمكنهم اسرتجاعها لدى خروجهم من
االمتحان .وينبغي عىل المرشحين لالمتحان التأكد من أخذ بطاقة إثبات الهوية والقرطاسية الخاصة بهم إىل قاعة االختبار.
• •يتقدم المتقدمون لالمتحان إىل منطقة فحص درجات الحرارة – واحد تلو اآلخر عند منطقة الدخول .وسيتم فحص درجة الحرارة من
ً
وفقا للتعليمات المحلية يف الدولة وحسب التوجيه المركزي المقدم يف المجلس
قبل أحد الموظفين المكرسين لهذه الغاية وذلك
الثقايف الربيطاين .إذا كانت درجة الحرارة أقل من  37.5مئوية ،سيطلب من المتقدمين لالمتحان يف هذه المرحلة استكمال استمارة
اإلقرار الذايت.
• •إذا وصل متقدم ما لالمتحان إىل موقع تابع للمجلس الثقايف الربيطاين وكانت درجة حرارته تفوق  37.5درجة مئوية ،يجب اتباع ما
ييل:
ο οمحاولة تكرار فحص درجة الحرارة مرتين أو ثالث مرات للتأكد من درجة الحرارة النهائية للمتقدم لالمتحان – ومن األفضل أن يقف
المتقدم لالمتحان يف منطقة مظللة قبل إعادة فحص درج حرارته.
ο οإذا كانت درجة الحرارة ال تزال تزيد عن  37.5مئوية ،سيمنع المتقدم لالمتحان من دخول المبىن ُ
وينصح بالعودة إىل المزنل وعزل
نفسه أو طلب المساعدة الطبية.
ο οسيتم تسجيل تفاصيل المتقدم لالمتحان لمتابعة اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بامتحانه.
ο οيتم إبالغ مشرف يوم االمتحان بغياب المتقدم لالمتحان.
• •يمر المتقدمون لالمتحان بنقطة تعقيم بالرش (عرب مسدس تعقيم) واحد تلو اآلخر عند
ً
مسؤوال عن استكمال هذه العملية قبل تقدم المرشح
المدخل .وسيكون أحد الموظفين
إىل نقطة الفحص األمين.
• •يتقدم المرشحون إىل نقطة الفحص األمين حيث تتوفر مجموعة أدوات التعقيم (جل
تعقيم وقفازات وكمامات للوجه) .وينبغي عىل المتقدمين لالمتحان القدوم إىل االمتحان
وهم يرتدون أدوات الوقاية الخاصة بهم واليت تليب المعايري االحرتازية المعمول بها .يُ ّ
سلم
ً
رقما.
المتقدمون لالمتحان األكياس اليت تحتوي متعلقاتهم الشخصية ويأخذون
• •يتقدم المرشحون إىل منطقة االنتظار -مع الحفاظ عىل مسافة مرتين بينهم وبين
المتقدمين لالمتحان اآلخرين.
ο οسيتواجد موظفون يف منطقة االنتظار لإلشراف عىل المتقدمين عىل االمتحان
والتأكد من التباعد االجتماعي حىت يتم استدعاؤهم إىل قاعات االختبار .ولن يُ سمح
للبالغين المرافقين ُ
للق ّصر دخول المبىن.

منطقة االنتظار

• •سيتم ترتيب المقاعد بحيث يبعد كل متقدم لالمتحان مسافة مرتين عن اآلخر.
• •سيتم وضع عالمات عىل المقاعد باألرقام اليت تلقاها المتقدمون لالمتحان لدى تسليمهم لمتعلقاتهم الشخصية – هذا للتقليص من
االستخدام المتعدد للمقعد الواحد من قبل مرشحين مختلفين.
• •سيتم تعقيم المقاعد قبل كل جلسة امتحانات.
• •ستتوفر منتجات تعقيم األيدي باالضافة إىل قفازات وكمامات للوجه.
• •سيتم عرض ملصقات الصحة والسالمة والفتات إرشادات التباعد االجتماعي.

الدخول إىل قاعات االختبار

• •ستتوفر محطة للتعقيم (جل وقفازات وكمامات للوجه) عند نقطة الدخول إىل قاعات االختبار.
• •إذا كان المتقدم لالمتحان يرتدي كمامة للوجه ،فينبغي عليه إزالتها لغايات التحقق من الهوية.
ويجب قلب الكمامة من الداخل للخارج للفحص ،كما يجب عىل المتقدمين لالمتحان أن يزيلوا الكمامة بأنفسهم وسيجري الفحص
البصري عن بعد .ويجب عىل موظفي الموقع توخي الحذر أثناء التعامل مع الكمامات والمتعلقات األخرى للمتقدمين لالمتحان.

القرطاسية

• •يُ نصح المتقدمون لالمتحان بإحضار أدوات القرطاسية الخاصة بهم إىل االمتحان (بشكل أساسي أقالم حرب ورصاص وممحاة) لتجنب
النشر المحتمل لفريوس كورونا عرب القرطاسية اليت يُ عاد استخدامها  .
• •يجب ذكر قائمة أدوات القرطاسية المسموحة يف الخطابات اليت يتم إرسالها إىل المتقدمين لالمتحان قبل موعد انعقاده.

قاعة االختبار

• •ترتيب قاعة االختبار – ترك مسافة مرتين يف جميع االتجاهات األربع بين المقاعد
• •سيتم تنظيف قاعة االختبار قبل كل جلسة امتحان وبعدها .ستتوفر معقمات األيدي والقفازات وكمامات الوجه يف كل قاعة اختبار
الستخدام المتقدمين لالمتحان عند الحاجة.

• •يجب تزويد سماعات الرأس بأغطية ذات االستخدام الواحد حيث أمكن ،وإذا لم تكن متوفرة يُ سمح استخدام أغطية الرأس ،وإال فيجب
تعقيم سماعات الرأس بعد كل استخدام.
• •سيتم اصطحاب المتقدمين لالمتحان واحد تلو اآلخر وإرشادهم إىل مقاعدهم المخصصة (حسب رقم المقعد الخاص بالمتقدم
لالمتحان) .ويجب عىل أول شخص يدخل إىل غرفة االختبار أن يكون أبعد ما يمكن عن الباب ،وآخر شخص يدخل يجب أن يكون األقرب
إليه .ويتأكد المراقب من الحفاظ عىل مسافة مرتين يف جميع األوقات.
• •يتأكد المراقبون من عدم وجود أية كتابات عىل كمامات الوجه أو القفازات عند نقطة
الدخول.
• •يقرأ المراقبون النص الخاص بالمراقب مع الحفاظ عىل مسافة التباعد االجتماعي الالزمة.
• •يُ جري المراقب جولة أخرى من التحقق من الهوية ،حيث يجب عىل المرشحين لالمتحان إزالة
بناء عىل طلب موظفي الموقع لغايات الفحص البصري .ويجب أال
كماماتهم بشكل مؤقت ً
يلمس موظفو الموقع هذه الكمامات.
• •يجب أن يحافظ المتقدمون لالمتحان وموظفو الموقع عىل ارتداء القفازات والكمامات طيلة
مدة االمتحان.
• •ينبغي عىل المراقبين االستمرار يف التجول يف أنحاء الغرفة للمراقبة؛ ويمكن ضمان
الحفاظ عىل التباعد االجتماعي المناسب برتك مسافات أكرب بين المقاعد.
• •ستعرض ملصقات الصحة والسالمة والفتات تعليمات التباعد االجتماعي خارج قاعات
االختبار.

دورة المياه  -الخروج/الدخول

• •سيتم تنظيم اسرتاحة دورة المياه من قبل أحد الموظفين بحيث يُ سمح لمرشح واحد فقط بالخروج يف المرة الواحدة مع الحفاظ عىل
مسافة مرتين .ويجب عىل المرشحين تعقيم أيديهم قبل الدخول مرة أخرى إىل قاعة االختبار.
• •يجب أن يبقى عامل نظافة يف الخارج ضمن منطقة دورة المياه للتعقيم بعد كل استخدام.
• •سيتم استخدام دورة المياه عىل أساس واحد تلو اآلخر.

الخروج من موقع االختبار

ً
واحدا تلو اآلخر.
• •يخرج المتقدمون لالمتحان من قاعة االختبار
• •تساعد العالمات األرضية المتقدمين لالمتحان االلزتام بمسافة المرتين عند الخروج.
• •سيتم اإلشراف عىل المتقدمين لالمتحان خالل عملية خروجهم.
ً
واحدا تلو اآلخر.
• •يتسلم المتقدمون لالمتحان متعلقاتهم الشخصية

ً
عاما إىل البوابة واالنتظار مع االلزتام بسياسة المجلس
• •سيقوم موظفو موقع االمتحان بمرافقة المتقدمين لالمتحان األقل من 18
ً
عاما بشكل آمن.
الثقايف الربيطاين بشأن اصطحاب من هم أقل 18

اختبار المحادثة
قاعة االختبار

• •يتم تنظيم الطاوالت بشكل يضمن الحفاظ عىل مسافة مرتين بين الفاحص والمتقدم لالمتحان مع وضع مقعد واحد عىل كل جانب
من الطاولة.
• •ستتوفر معقمات لأليدي ومناديل تطهري باإلضافة عىل القفازات وكمامات الوجه يف قاعة االختبار ليستخدمها الفاحص والمتقدم
لالمتحان.
• •يجب عىل كال الفاحص والمتقدم لالمتحان ارتداء كمامات للوجه وقفازات .ويمكن للفاحصين إما ارتداء واقي للوجه أو كمامة للوجه.
• •ستتوفر فواصل زجاجية شفافة بين الفاحص والمتقدم لالمتحان.
• •سيتم تعقيم المناطق اليت تتعرض للمس بشكل كبري مثل يد الباب ومقابض األبواب والطاوالت والمقاعد بعد خروج كل متقدم
لالمتحان.
• •يجب تعقيم أدوات القرطاسية مثل مسجالت الصوت وأقالم الحرب والرصاص بعد كل مقابلة محادثة يجريها الفاحص.
• •يجب تعقيم الهوية الشخصية قبل تسليمها للفاحص وبعد ذلك.

