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رسالة أولياء األمور حول آخر املستجدات على 

 إجراءات التعامل مع فيروس كورونا
Parents letter of the latest updates on 

Corona virus 

 م  28/02/2022التاريخ : 
 

 االعزاء؛السادة اولياء األمور 

 طيبة وبعد،  تحية
 

يمكنم االطالع على آخر التحديثات الخاصة بالتعامل مع حاالت 

ا وذلك  19اإلصابة او املخالطة للمصابين بكوفيد 
ً
لتعليمات وفق

 الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في البنود أدناه: 

-COVID املوظف أًيا من أعراض /الطالبظهرت لدى  في حال .1

  PCR ، فيجب عزله وإجراء اختبار19

 أيام 10عزل الحالة اإليجابية ملدة  في ستمرار اال  .2

 حاالت املخالطةعملية تتبع املدرسة في  تستمر  .3

تلتزم املدرسة بتبليغ أولياء أمور الطلبة بشكل رسمي في حال  .4

عليهم و  حالة مخالطتهم املباشرة ألي مصابد من تم التأك

. ما لم تظهر عليهم أعراض حضوريا ياملدرس  اللتزام  بالدواما

إجراء  يجب عليهمف فيما بعد أعراض  وفي حال ظهرت عليهم

  PCR فحص

خالل   ةساع 48مرتين كل   للمخالطين  PCRجراء فحص ال إ .5

  غيرمطبق في إمارة دبي.  خمس أيام

افق املدرسةلجميع الطلبة  .6 الزامية ارتداء الكمامة داخل مر

 واملوظفين.

 

 نشكركم على دعمكم المتواصل

Date: 28/02/2022 
 

Dear Parents/ Guardians; 
Greeting  
  

This is to inform you that as per Dubai 
Command Centre in regards to the latest 
NCEMA  
announcement:    

1) If a student/staff experience any of the 

COVID-19 symptoms, he/she has to be 

isolated and do a FORMAL PCR Test 

2) Positive case will continue to be isolated 

for 10 days 

3) CONTACT TRACINING process will continue  

4) Official communication from the school 

to all the parents/guardians whom their 

children were identified as close contact 

to inform them that their children are 

identified as close contact to a case but 

they can physically attend the school 

unless they have symptoms then they 

must do a formal PCR  test 

5) The close contact PCR test twice every 48 

hrs. in 5 days is NOT APPLIED  

6) Using the mask policy inside the school 

premises will continue with no change 

 

Thank you for your continued support  

 


