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 -1الغرض من اإلرشادات:
ضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية باالشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة والسالمة العامة .
ضمان تطبيق اشتراطات صحية موحدة في المؤسسات التعليمية العاملة في دبي.
 -2مجال التطبيق:
تطبق هذه االشتراطات الصحية على المدارس ورياض األطفال بجميع مراحلها ،إضافة إلى المعاهد المتوسطة في إمارة دبي.
 -3المسؤولية:
 1-2مدير إدارة الصحة والسالمة العامة
 3-2رئيس قسم الرقابة الصحية
 2-2ضابط تفتيش صحة عامة أول
 4-2ضابط تفتيش صحة عامة
 -4تفاصيل التطبيق:
 .1-4التراخيص:
يجب أن تحصل المدرسة على الرخص التالية:
 .1-1-4رخصة تجارية من دائرة التنمية االقتصادية.
 .3-1-4موافقة وزارة التربية والتعليم أو هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالنسبة للمدارس الخاصة .
 .2-4الموقع:
يجب أن تكون المدرسة في مكان هادئ وبعيد عن مصادر التلوث وحسب اشتراطات إدارة التخطيط في بلدية دبي.
 .3-4البناء:
 .1-2-4يجب أن يكون البناء من الخرسانة وال يجوز استعمال الكبائن أو الفواصل الخشبية أو اإلضافات بدون ترخيص.
 .3-2-4يجب أن تكون التهوية واإلنارة كافيتين كما يجب تنظيف المكيفات وفتحات و فالتر الوحدات الخاصة بالتكييف
داخل المدرسة وبشكل دوري .
 .2-2-4يجب أن تكون األرضيات من السيراميك أو الجرانيت والجدران مطلية بطالء يسهل تنظيفه ويفضل استخدام
األلوان الفاتحة ،واألسقف سليمة من العيوب.
 .4-2-4يجب توفير مواقف سيارات مالئمة للباصات والسيارات األخرى ومواقف مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة
داخل حدود المدرسة.
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 .4-4الغرف الصفية  /الفصول الدراسية:
 .1-4-4يجب وضع شبك معدني ناعم على الشبابيك للوقاية من دخول الحشرات.
 .2-4-4أن تخصص مساحة ال تقل عن ( )1م 3لكل طالب داخل الفصل الدراسي  ،وأن ال يزيد عدد الطالب في الصف
الواحد عن ( )32طالب بالنسبة لفصول الروضة وأن ال تزيد عن ( )21طالب بالنسبة للمراحل األخرى .
 .3-4-4يجب أن ال تقل المسافة بين الصف األمامي من المقاعد والحائط (السبورة) عن ( )1.8متر.
 .4-4-4يجب أن يكون األثاث المستخدم صالحا ً وخالي من الشقوق والعيوب وتكون األسطح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها
ومناسبا لعمر الطالب من حيث الحجم.
 .5-4-4يفضل استعمال السبورة المدرسية البيضاء لعملية التعليم أو حلول تكنولوجية أخرى مثل الكاشف الضوئي .
 .5-4قاعات األنشطة الداخلية :
يجب تخصيص قاعات مناسبة تحتوي على تجهيزات كافية ويجب إن تكون األلعاب واألرضيات مطابقة لشروط أدارة
الصحة والسالمة المعتمدة في بلدية دبي .كما يجب توفير أرضيات آمنه المتصاص الصدمات في حاالت السقوط عليها.
 .6-4الساحات الخارجية والمالعب:
 .1-6-4يجب توفير مساحات كافية من الساحات الخارجية وبمعدل ال يقل عن ( )3م / 3طالب.
 .3-6-4يجب أن تكون األرضيات من مواد ماصة للصدمات (الساحات الخارجية المزودة باأللعاب والخاصة بالروضة)
 .2-6-4يجب أن تكون الساحات خالية من الحفر أو العوائق التي قد تسبب اإلصابة للطالب.
 .4-6-4يجب توفير مساحات مظللة لحماية الطالب من أشعة الشمس والمطر على أن تكون المظالت من مواد معتمدة من
بلدية دبي ،ويمنع استخدام األسبستوس منعا ً باتا ً.
 .7-4البوابات واألسوار:
 .1-7-4يجب أن ال تفتح البوابات على شارع رئيسي.
 .3-7-4يجب وضع حواجز خارج البوابات للحيلولة دون انطالق الطالب إلى الشارع بسرعة.
 .2-7-4يجب توفير أسوار بارتفاع مناسب حول المدرسة.
 .8-4الحافالت:
يجب توفير حافالت نقل مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج تتطابق مع شروط السالمة لمؤسسة مواصالت اإلمارات ،
ومزودة بمشرفي حافالت على أن يتم توفير مواقف مناسبة للحافالت داخل حدود المدرسة.
 . 9-4البطاقات الصحية
يجب أن يحصل العاملون من الفئات التالية على بطاقة صحية مهنية سارية المفعول (معلمات الروضة والمساعدات،
مدرسو التربية البدنية والفنية  ،الممرضات ،عمال المقصف)
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 .11-4الخدمات الصحية:
 .1-11-4يجب التعاقد مع طبيب خاص ممارس في دبي ومرخص من هيئة الصحة في دبي ،بحيث يقوم بزيارة المدرسة
بمعدل مرتين على األقل في األسبوع على أن ال تقل كل زيارة عن ساعتين (في حالة الدوام الجزئي) أو أن يكون بدوام
كامل ومتواجد في المدرسة طوال اليوم وكما هو موضح بالجدول أدناه.
 .3-11-4يجب تعيين ممرضة أو أكثر حسب عدد الطالب على أن تكون مرخصة من هيئة الصحة في دبي.
 .2-11-4يجب توفير غرفة عيادة مجهزة بالمعدات الالزمة.
 .4-11-4يجب أن ترتدي الممرضة الزي المقرر أثناء العمل وهو بالطو أبيض.
 .2-11-4يجب االحتفاظ بملف طبي خاص بكل طالب.
(مالحظة :يكون العدد المقرر من األطباء والممرضات حسب اشتراطات هيئة صحة دبي وفق الجدول التالي)
عدد الطالب
1211 - 1
2211 -1211
11111 – 2211
أكثر من 11111
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عدد الممرضات

طبيب واحد بدوام جزئي
طبيب واحد بدوام أو طبيبين بدوام جزئي
طبيبين بدوام كامل أو طبيب بدوام كامل

ممرضة واحدة لكل  1111طالب

وطبيبين بدوام جزئي
ثالث أطباء بدوام كامل أو طبيبين بدوام
كامل وطبيبين بدوام جزئي
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 11-4غرفة العيادة
 1-11-4يجب أن تكون العيادة مرخصة من هيئة الصحة في دبي.
 3-11-4يجب أن تكون العيادة في المدرسة ال تقل عن  14متر مربع وذلك حسب اشتراطات هيئة الصحة في دبي.
 2-11-4يجب أن تكون منطقة العالج في العيادة ال تقل عن  6أمتار مربعة ،كما يجب توفير مساحة مفصولة لعزل الطالب
المصابين باألمراض المعدية.
 4-11-4يجب توفير كبائن مالئمة لحفظ الملفات الطبية للطالب .
 2-11-4يجب توفير غرفة مخصصة للفحص في حالة وجود طبيب بشكل دائم مع األثاث المطلوب لذلك.
 6-11-4يجب أن تكون أبواب العيادة عريضة لكي تسمح بدخول كراسي ذوي االحتياجات الخاصة أو العربات الطبية (يكون
عرض الباب  01سم على األقل وعرض الممررات  131سم) مع وضع لوحة إرشاديه على الباب توضح أنها غرفة العيادة.
 7-11-4توفير مغسلة يد محاطة بالسيراميك وصابون سائل غير مخفف ومجففة يد أو محارم صحية لتجفيف اليد.
 8-11-4سرير طبي مناسب خالي من العيوب قابل للتحريك يغطى بشراشف قطنية بيضاء نظيفة وأغطية قطنية للوسائد بيضاء
اللون بعدد  13لكل منها ،وأغطية طبية تستخدم فوقها وتكون من ذات االستخدام الواحد.
 0-11-4توفير خزانة مغلقة جيدا لوضع المحاليل واألدوية والتجهيزات الطبية األخرى.
 11-11-4عربة طبية متنقلة طابقين من الستنالس ستيل لوضع لوازم طبية لغرض اإلسعافات األولية.
 11-11-4أوعية نفايات طبية تفتح باألرجل مزودة بأكياس خاصة إلزالة المهمالت الطبية ،وعلب بالستيكية توضع بها اإلبر
واألجزاء الحادة المستخدمة بالعالج .
 13-11-4ثالجة مع ألواح ثلجية من البالستك باإلضافة إلى صندوق محمول مبرد للقاحات .يجب تزويد الثالجة و صندوق
اللقاحات بميزان/مقياس حرارة.
 12-11-4كرسي لذوي االحتياجات الخاصة.
 14-11-4جهاز لقياس الوزن والطول.
 12-11 -4مجموعة أدوات تشخيص األنف واألذن والحنجرة ،والمحرار الطبي الرقمي أو العادي مزود بملحقات تغطيها وتكون
من ذات استخدام واحد ،وأعواد خشبية مغلفة جيدا ذات استخدام واحد.
 16-11-4أجهزة لفحص ضغط الدم والسكر مع سماعة طبيب وتعليق لوحة رسم بياني ألغراض فحص النظر.
 17-11-4أكواب بالستيكية صغيره ذات االستخدام الواحد تستخدم في حالة إعطاء الشراب.
 18-11-4جميع المعدات واألدوات الالزمة لإلسعافات األولية وبكميات وأحجام كافية.

رقم اإلصدار

3:

تاريخ اإلصدار :ديسمبر 3112

الصفحة8/2:

الوحدة التنظيمية:

إدارة الصحة والسالمة العامة

اسم النموذج :

الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية

رقم النموذج :

DM-PH&SD-P7-WI07

Organization Unit:
Form sheet title:
Doc Ref.

 .12-4مياه الشرب
 .1-13-4يجب توفير مصدر مياه شرب صالحة.
 .3-13-4يجب حفظ خزانات المياه نظيفة ومحكمة اإلغالق وكذلك حفظ البرادات نظيفة مع تغيير الفالتر بشكل دوري.
 .2-13-4يجب التعاقد مع شركة خاصة معتمدة من قبل بلدية دبي لصيانة وتنظيف خزانات وبرادات المياه لمرة كل ست
أشهر .
 .4-13-4يجب توفير تقارير النظافة والصيانة الدورية للخزانات وكذلك نتائج تحليل العينات الدورية بعد كل عملية تنظيف
وان تكون النتائج ضمن الحدود المسموح بها من بلدية دبي وتحميلها في برنامج االلتزام الذاتي لصحة وسالمة المباني .
 2-13-4توجيه الطالب باستخدام قناني مياه الشرب الخاصة بهم أو توفير أكواب بالستيكية ذات االستخدام الواحد لهم.
 .13-4المرافق الصحية
 .1-12-4يجب أن تكون األرضيات والجدران (على ارتفاع ال يقل عن مترين) مبنية من السيراميك وخالية من التلف وأن
يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر.
 .3-12-4يجب أن تزود بمياه جارية.
 .2-12-4يجب أن تزود بصابون يد سائل غير مخفف ومجففة يد أو محارم ورقية ذات االستخدام الواحد .
 .4-12-4يجب توفير مرحاض واحد على األقل لكل ( )22طالب ،ومرحاض واحد على األقل لكل ( )32طالبة.
 .2-12-4يجب توفير مغسلة واحدة لكل ( )32طالب  /طالبة.
 .6-12-4يجب توفير مخزن خاص لحفظ األدوات والمواد الخاصة بالتنظيف بعيدا عن متناول األطفال .
 .7-12-4يجب أن ال تكون األرضيات زلقة وان توضع لوحة تحذيرية إثناء القيام بتنظيف األرضيات.
 .8-12-4يجب وضع لوحات إرشادية للتوعية عن مراحل تنظيف وتعقيم اليد بعد استخدام الحمام وعن كيفية استخدام
دورات المياه بشكل صحي وامن .
 . 0-12-4يجب توفير  2معقمات يد على األقل عند األماكن الرئيسية ومداخل دورات المياه حسب اشتراطات هيئة الصحة
في دبي .
 .11-12-4يجب تنظيف وتعقيم المقاعد في دورات المياه واستخدام المحاليل المعتمدة لهذا الغرض والتأكد من نظافتها
بشكل مستمر والتوعية للطالب بالتأكد من نظافتها قبل الجلوس عليها واستخدامها.
 .11-12-4تنظيف وتعقيم المماسح والمكانس المستخدمة بعملية التنظيف وتركها بأماكن مالئمة لتجف بعد استخدامها وقبل
تخزينها باألماكن المخصصة لها.
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 .14-4الصرف الصحي
يجب تصريف المياه العادمة بشكل صحي وسليم وعدم ترك المجاري مكشوفة وتزويدها بأغطية مالئمة .
 .15-4التخلص من النفايات
 .1-12-4يجب توفير أوعية مناسبة تفتح باألرجل ومزودة بأكياس بالستيكية مالئمة وبأعداد كافية إلزالة النفايات.
 .3-12-4يجب التخلص من النفايات بطريقة سليمة.
 .2-12-4يجب مراعاة فصل المهمالت الطبية والخاصة بغرفة العيادة عن المهمالت العادية.
 .4-12-4توعية عمال التنظيف بالطرق الصحيحة إلزالة المهمالت العادية وفصلها عن المهمالت الطبية وكيفية التعامل
وحفظ المهمالت الطبية لحين إزالتها من قبل الشركة المعتمدة لهذا الغرض.
 .16-4التخلص من النفايات الطبية
 .1-16-4يجب التعاقد مع شركة معتمدة من بلدية دبي للتخلص من النفايات الطبية.
 .3-16-4يجب إزالة جميع اللوازم الملوثة مثل (القفازات والضمادات) بأوعية مهمالت مزودة بأكياس مخصصة إلزالة
النفايات الطبية ،وتثبيت لوحة إرشادية على سلة المهمالت تبين أنها مخصصة للمهمالت الطبية .يتم حفظ األكياس بعد
امتالئها لحين زيارة الشركة المعتمدة والتخلص منها.
 .2-16-4يجب حفظ اإلبر والمحاقن وغيرها من المواد الحادة المستخدمة داخل العيادة في أوعية بالستيكية مغلقة إغالق
محكم .يتم إغالق األوعية جيدا وحفظها بأماكن مناسبة بعد امتالئها لحين التخلص منها.
 .4-16-4يجب التخلص من فضالت الجسم (البول  ،البراز  ،القيء) في دورات المياه وفي الحاالت التي تنسكب فيها هذه
الفضالت على األرض فيجب رفعها بأكياس بالستيكية وتعقيم األماكن الملوثة بها جيدا بعد إزالتها .
 .17-4مكافحة الحشرات
 .1-17-4يجب المحافظة على بيئة المدرسة خالية من الحشرات والقوارض .
 .3-17-4يجب التعاقد مع شركة خاصة لمكافحة الحشرات ومعتمدة من بلدية دبي بحيث ال تقل عدد الزيارات عن ()4
مرات خالل العام الدراسي ،وإبراز بطاقة المالحظات للمفتش عند الزيارة.
 .2-17-4يجب توفير أرفف في المستودعات لمنع تكاثر الحشرات وعدم التخزين على األرضيات مباشرة.
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 . 18-4السالمة العامة
 .1-18-4يجب توفير نظام متكامل إلخماد الحريق حسب شروط الدفاع المدني يتم التدقيق على صالحيته بشكل دوري.
 .3-18-4توفير لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى جميع مرافق المدرسة.
 .2-18-4يجب توفير حواجز للنوافذ في الطوابق العليا للمدرسة لتجنب حوادث السقوط.
 .4-18-4يجب أن تكون التمديدات الكهربائية آمنه مع عدم ترك لوحات التحكم بالطاقة الكهربائية ومفاتيح التزويد بالطاقة
مكشوفة لحماية الطلبة من مخاطر الصدمة الكهربائية ولدرء مخاطر التماس الكهربائي المسبب للحرائق.
 .2-18-4يمنع استخدام السجاد أو مفارش البالستك على األرضيات في المؤسسة التعليمية.
 .6-18-4يجب تطبيق خطة اإلخالء كإجراء احترازي والتوعية لتالفي المخاطر عند اندالع الحرائق.
 .7-18-4عدم وضع اسطوانات الغاز داخل المبنى ،وتوفير أغطية مالئمة لحمايتها من أشعة الشمس عند وضعها في مكان
آمن بالخارج .
 .8-18-4توفير مراوح شفط مناسبة في المختبرات العلمية بالمدرسة مع توفير مروحة شفط في الحاوية المخصصة لحفظ
المحاليل الكيماوية في مختبر الكيمياء حسب اشتراطات الدفاع المدني وقسم السالمة العامة ببلدية دبي.
 .0-18-4إتباع اشتراطات الصحة والسالمة العامة ألحواض السباحة (في حال وجودها) حسب اشتراطات قسم السالمة
العامة ببلدية دبي.
 .11-18-4يمنع التخزين في منطقة الساللم وفي السطح أو المناطق الغير مخصصة لذلك والتخلص من المواد الغير
مرغوب بها بشكل دوري.
 .11-18-4يمنع التدخين في جميع أنحاء المؤسسة التعليمية ،كما يجب توفير عالمات ممنوع التدخين عند المداخل
الرئيسية.
 .13-18-4توفير متطلبات الصحة والسالمة فيما يتعلق بأحواض السباحة .
 .12-18-4توفير عقد صيانة المصاعد الكهربائية .
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