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 : تمهيد

 النظافة هي الوسيلة التي تبقي الجسم في صحة جيدة.

بدأت النظافة بالتطور السريع نتيجة الكتشافات باستور وبهذا التوسع مجال    

 النظافة داخل الوسط المدرسي وأصبح من اهتمامات األساسية للبشرية جمعاء.

: هي في وجهة نظر ابستيولوجية: علم الصحة وهدفها موضوعه تعريف النظافة

 32بتاريخ  97/97مر رقم هو حفظ الصحة البشرية الجسمية واألخالقية. إن األ

من  636تحدد النظافة داخل الوسط المدرسي وخاصة المادة رقم  6797أكتوبر 

 األمر وتشير إلى ترقية نظافة التالميذ في وسطهم المدرسي من خالل ما يلي:

 مراقبة حالة الصحة كل تلميذ وكل معلم وكل عامل. (6

فقط على التالميذ  تنظيم مختلف النشاطات التربوية الصحية حيث ال تقتصر (3

 وحدهم بل تشمل أيضا أوليائهم وجميع عمال المؤسسة.

مراقبة حالة جميع المحالت وملحقاتها للمؤسسات التربوية بما فيها العمومية  (2

 والخاصة.

 اتخاذ التدابير للمكافحة ضد األمراض المتنقلة. (4

وهذا التعريف جاء نتيجة تطبيق قانون الصحة الذي صدر بعد مضي سنوات 

 ديدة كان فيها التسيير ناقصا وغير مقبول.ع

 : لمحة تاريخية حول تطبيق النظافة منذ االستقالل

ربط الصحة المدرسية  6772أكتوبر  79الصادر بتاريخ  274/72المرسوم رقم 

جها في ادمإمبدئيا إلى وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العمومية والسكان 

وبقي ينشط حسب النظام الساري  protection médical  مكتب حماية الصحة

العمل به أثناء االستعمار في محالته القديمة أي المركز الطبي المدرسي تحت 
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إشراف المتخصصين في النظافة واألعوان شبه طبيين الذين عينتهم وزارة الصحة 

العمومية داخل مراكز الطب المدرسي إال أن هذه المراكز لم تغط جميع القطر 

ي بل كانت فقط في المدن الكبرى بينما انعدمت بالريف مما أدى إلى عدم الجزائر

توسيع نسبة التمدرس خارج المدن وكانت ال تلبي جميع حاجيات التمدرس ولو 

 67الصادر بتاريخ   3/94داخل المدن في حد ذاتها إلى غاية صدور المرسوم

كانية نظامية المتعلق بالطب المجاني الذي فتح بدوره طريق إم 6794جانفي 

للصحة المدرسية اذا بهذا نستنج ما يلي: هي مجموعة من التقنيات الطبية 

واإلدارية مهمتها حماية صحة الطفل المتمدرس وإعطائه كل التوجيهات 

الضرورية للعناية بصحته وكذا عائلته هذا من جهة ومن جهة أخرى متابعة تطور 

 حالة صحة هذا الطفل.

يموغرافي والكثافة السكانية وخاصة في الوسط المدرسي ونظرا للتطور النمو الد

المؤرخة في  97/23استدركت السلطات هذه المعطيات باستنادها إلى األمر 

المعدل والمكمل المتعلق  67/73/6753المؤرخ في  53/73رقم  67/74/6797

 بحماية وترقية الصحة يقرر ما يلي :

ن مختلف القطاعات في مجال الصحة إنشاء فوج وزاري للتنسيق بي المادة األولى:

 والوسط المدرسي.

المادة الثانية: الفوج الوزاري للتنسيق فوج دائم للتشاور والتنسيق بين المؤسسات 

والهياكل الفاعلة التي تشارك في ضمان حماية صحة الطفل في الوسط التربوي 

 يلي: وهذا يخص ما

 ة في الوسط التربوي.ترقية العالقات بين جميع الشركاء المعنيين بالصح 

 . انجاز واقتراح برنامج سنوي أو على مدى عدة سنوات 
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  تشجيع كل نشاط يرمي إلى ترشيد استعمال اإلمكانيات المتوفرة قصد تحقيق

 األهداف المحددة.

  السهر على تطبيق البرنامج المحدد وتقسيم نتائجه وتحرير تقرير بذلك

 للوزراء المعنيين.

  من كل سنة. 26/79لرئيس الحكومة من توجيه التقرير السنوي 

 .القيام بالزيارات التفتيشية لمعاينة مدى تطبيق القرارات المتخذة 

 إن هذا الفوج الوزاري للتنسيق يوضع تحت رئاسة وزير التربية والمكون من:

  ممثلي الوزارات 

 التربية الوطنية -6

 الصحة والسكان  -3

 الداخلية والجماعات المحلية -2

 المالية  -4

 المهني التكوين -3

 الشبيبة والرياضة -7

 التعليم العالي والبحث العالمي -9

 التضامن الوطني -5

 االتصال والثقافة  -7

 الشؤون الدينية  -67

 ممثل الفيدرالية لجمعية أولياء التالميذ  -66

وعلى مستوى الوالية توضع تحت رئاسة مدراء التربية والمدراء المكلفين التابعين 

 للوزارات المذكورة.
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همة لوزارة التربية الوطنية تابعة هذه الموضوع بإصدار عدة ولما أسندت هذه الم

تعليمات ومناشير تطبيقية في الميدان وهذا بعد إنشاء مجموعة من وحدات الكشف 

نويات وتسهر على التكفل اليات القطر، تتمركز جلها في الثاوالمتابعة عبر كل و

ا بوضع عدة مناشير بالمقاطعة المسندة لها في مجال التربوي بمختلف أطواره وهذ

 منها:

 .76/79/6777المؤرخ في  775المنشور الوزاري رقم  

 .77/67/6777المؤرخ في  322المنشور الوزاري رقم  

 المنشور المتضمن قائمة التجهيزات التي ينبغي اقتناؤها. 

الصادر في  644المنشور الوزاري المشترك رقم  

جهيزات الخاصة المتضمن تحديد المقاييس المحالت والت34/72/6779

 بوحدات الكشف والمتابعة.

والذي  36/75/6777المؤرخ في  6635/77المنشور الوزاري رقم  

يحدد كيفية استغالل الموارد المالية المحصلة من مساهمة التالميذ في 

ميدان الصحة المدرسية والتعليمية الصادرة ضمن ميزانية التسيير 

الخاصة بالصحة  3776 التي تحدد كيفية استغالل الميزانية 3776

التهيئة ووضع  وإعادةالمدرسية وهذا بنسبة لتوسيع وحدات الكشف 

 خريطة صحية مدرسية وهذا: 

 .بدراسة وضعية الوحدات الغير وظيفية 

 من عملية تنصيب الوحدات. ةاألبعاد المتوخا 

  وحدات الكشف والمتابعة الصحية.مسائل سير 

 الوسائل البشرية. - أ

 الوسائل المادية. - ب
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 الوسائل المالية. -ج 

  األساسيةقامت الوزارة بتوسيع الوحدة لتشمل كذلك المواد  6777ومن سنة 

 األهدافوتحديد التجهيزات والمواد التي ينبغي اقتناؤها ولبلوغ  األسنانلعيادة 

الوزارات تقدر مبالغ مالية هامة ضمن ميزانية التسيير قصد  أصبحت ةالمتوخا

يومنا هذا تصدر مناشير في  إلىالوحدة، ومازال التحكم في عمل وحسن تسيير 

 هذا الشأن.

أتدارس هذا الموضوع الذي كلفت به والذي يتطلب جمع  أنولهذا الغرض أحاول 

 إلىمعلومات دقيقة فقط ألننا لسنا أطباء وال خبراء في هذا المجال. لنتعمق فيه 

بحوث التي قمت جمع بعض المعلومات من خالل ال األمركل ما في  وإنماالنهاية 

من التكوين واعتمادا على التجربة في الميدان والمسار المهني  األخربها والبعض 

ول ئفي الموضوع والتي تمكن كل مس األساسيةاحضر المعلومات  إنسهل لي 

يطبقها بدون أي صعوبات وهذا الموضوع يقتصر على ثالث  أنيحب مهنته 

 سمانية / نظافة التغذية.مجاور كبرى: نظافة المحالت / النظافة الج

بالغة لما فيه من خصوصيات، ولما يترتب عليه  أهميةولعل المحور الثالث أخذ 

 من عواقب .

هاجس تقريب المدرسة من الطفل يقتضي تمركز المدرسة في المجتمع السكني  إن

تابعة للتهيئة العمرانية  أصبحت األساسيةالمدرسة  أن إلىكثافة سكانية،  األكثر

على خريطة  أساسامدرسة ترتكز  إنشاء أخرىمن جهة و من جهة  بضرورة

 األساسيةالشبكة الممتدة للمدارس  إنشاءبعين االعتبار ضرورة  تأخذمدروسة 

البعيدة عن الطرق الكبرى التي يكثر فيها حركة  األرضيةالتكاملية المكان و 

حية و و الص األمنيةروف ظالسيارات تفاديا للتلوث و ضجيج حتى نضمن ال

 بقواعد النظافة الطبيعية: األساسيةالمدرسة  تأخذ أنمن  بصورة عامة البد
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 المدرسة. إيجاد -

 فناء لالستراحة و البهو. إيجاد -

 قاعات الدراسة وفق الشروط الالزمة. إيجاد -

 مراقد. إيجاد -

 مياه صالحة للشرب. إيجاد -

 دورات المياه. إيجاد -

 مرفقة. أخرىمحالت  إيجاد -

 التهوية. -

يستوجب شروط جد هامة  إذ األساسيةختيار المكان يعتبر من القواعد ا إن  

يجب تفادي كل ماله  األخرىالطبيعية في قاعات الدراسة. و في المدن  كاإلنارة

، الروائح الكريهة و كذا الضجيج الذي يعيق األوحالعالقة بالغبار، الغازات، 

خطوط السكك  أونع ال يمكن بناء مدارس بالقرب من المصا اذلهالتالميذ و 

 المطارات. أونشاطا  األكثرالحديدية 

في المناطق النائية البد من اختبار المكان المالئم ذي طريق السهل لجميع  أما

 أنالتالميذ بعيدا عن مجاري المياه و كذا قطع الطرقات و من مهام تقني الصحة 

رمي الفضالت  أماكنعن مكان تواجد  إبعادهمن جهة  األرضيالحظوا مدى تهيئة 

لها و لذالك تنقل  مأوى األماكنتجنبا للحشرات و الفئران التي تجد من هذه 

 الوسط المدرسي. إلى األمراض

 :  فناء االستراحة و البهو( 6-3-6

م لكل تلميذ و ال يقل في  3يضمن الفناء حيزا بقدر  أنالبد فناء االستراحة:  -أ

الشمس و مهوى و لكن مع  ألشعةيكون معرضا  أنالبد  3م377مجموع عن 
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ليستظل بها التلميذ في  األشجارتفادي مكوث مطوال في الشمس البد من غرس 

 امتار.7نحو  األقساموقت الحرارة بحيث تكون بعيدة عن محيط 

يستعمل  أمتار 4م لكل طفل، بعلو 3: يستحسن انجاز بهو يضمن مساحة البهو-ب

يقابل الفناء على مدى طوله و ال يكون كافية و تهوية  إضاءةبه  األمطار أوقاتفي 

 .األمطارمعرض للرياح و 

ذات علو معرضة للتهوية و  المهيأة األخرىوجدت تكون هي  أنقاعات الرياضة 

 .اإلنارة

من حيث حجم الهواء و  تكون القاعات واسعة أنيشترط قاعات الدراسة: ( 6-3-3

قسط من الراحة سهلة بدراسة شاملة تضمن اكبر  أمنيةكذا مبنية على قواعد 

امتار حتى تمكن الطفل 67يتجاوز طولها  إنم لكل تلميذ و  6.3لمعدل  التنظيف

 بتكون موجهة الستصعا أنما هو مكتوب على السبورة عن بعد البد  اءةقرمن 

اليسار في الجانب  الجهةالشمس و هذا بجعل النوافذ من  أشعةالطبيعة و  اإلنارة

و تكون قابلة للفتح و  أواللها و مباشرة تحت سقفها العلوي للقاعة على مدى طو

الغلق قصد السماح لتهوية من الجانب العلوي لكامل القاعة و لهذا ال يمكن تفوق 

 ( .37/47تلميذا )  27القاعة  استعانطاقة 

 المراقد:( 6-3-2

هذا النوع من المرافق يوجد في الداخليات مرفوقة بقاعات االستحمام و الطبخ و 

 تكون واسعة من حيث المساحة و حجم الهواء. أنالبد  إذا، اآلكلت قاعا

 المياه الصالحة لشرب:( 6-3-4

البد من ربط المؤسسة بشبكة تزويد المياه الصالحة لشرب ذات جودة و استعمال 

قنواته عبر مختلف المرافق تضمن لنا  إيصالخزان الماء مع مراقبة دائمة و كيفية 

 احترام قواعد النظافة من معالجته و فحصه قبل استعماله.التحكم فيه عن قرب و ب
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 :دورات المياه( 6-3-3

من الضروري وجود دورات المياه في جميع المؤسسات  دون استثناء سواء كانت 

التربوية  األجنحةوجدت خارج البنيات و  إنالريفية   أوفي المناطق الحضرية 

تتسرب الغازات اتجاهها بدافع من  مقابلة لها حتى ال تكون قريبة و ال أنفالبد 

وجودت داخل المحالت  كالمراقد و التي تعتبر جد ضرورية البد ان  إنالرياح، و 

يرفق معها المغسل بكمية كبيرا من المياه و كذا المرشات و باحترام القواعد 

 :الشأنس في هذا يالبد من المقاي األمنية

 .EPISSOIREث ثال إلى إضافةبيت واحد)مجدلة( لكل من تلميذ  -

 تلميذة 677ثالث بيوت لكل  -

            LAVABOتلميذ 77مغسل لكل  6 -

 محالت: ( 6-3-7

من الواجب مسك المحالت بصورة نظيفة خالية من الغبار و الحشرات خاصة 

أوقات الحرارة وكذا المرافق الملحقة  لها يوميا ولهذا ال تقتصر فقط  على المطبخ 

 لتي البد من مراقبة سالمتها يوميا.والمطعم وغرفة التبريد ا

التحكم في نظافة المحالت واستمرارية ترميمها من التصدعات  أحسن إن

والتشققات وكذا طالئها وحتى تزينها يجعلنا نضمن بقائها سالمة لمدة اطول ولذا 

 ينبغي بتزويدها بالماء.        

 

 

 :نظافة التغذية -6

 :( ضرورة الحذر في كل وقت3-6
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البالغة للمطبخ  األهمية بإعطاءبالوقاية من الحوادث الناجمة عن التغذية وهذا  وتبدأ

الجماعي ومواجهة ألي خطر من هذا النوع قد يجعل المسؤول عنه يتحمل مدى 

المعنوية و على وجه الخصوص مدير  أو األخالقية األقلحياته المسؤولية على 

ضرورة التحلي رئيس  لىإ اإلشارةالمؤسسة ومقتصدها وانه من الواضح جدا 

يخص العاملين معه احترام  أوفي كل لحظة سواء في ما يخصه  باليقظةالمطبخ 

 قواعد حفظ الصحة التي يتطلبها مجال عمله.

 :تصنيف الحوادث الناجمة عن التغذية -3

 يمكن وجود صنفين من الحوادث داخل المؤسسة من هذا النوع.

ن سوء التسيير وسوء استعمال المواد ذات : هذه الحالة الناتجة عالتسمم (3-3-6

 المركبات الكيماوية والطبيعية التي توضع في إناء مجمع.

 : العدوى( 3-3-3

 إضافةنتيجة لسوء استعمال مواد التي تتطور في الجسم لتحدث بهذا تسممات  تأتي

ناجمة عن التغذية والتي ال تظهر في الحين بل  أمراضهذه الحوادث هناك  إلى

 .األمعاءحمى  أوقصير كالحمى  أوع مضي وقت معين طويال كان تأتي م

 :تقديرات الحوادث الناجمة عن التغذية( 3-3-2

من الخارج بدا  تأتي أحياناداخل المطبخ فقط بل  األمراضال نحصر هذه 

الظروف التي  أوتصنيعها داخل الورشات كالمواد الغذائية المصنعة  أوبمصدرها 

 حين تسويقها وتسليمها للمؤسسة وكذا كيفية تخزينها. أوسلمت بها البضاعة 

 : تسليم السلع( 3-2-6

 أوفيها  تأنتجهذه العملية تستوجب شروطا البد من مراعاتها كالظروف التي  إن

التي حفظة فيها وكيفية استعمالها  واألجهزةالوسائل التي استعملت حين نقلها 

لية من الغبار المتداول عليها وبصورة واضحة تكون ذات جودة عالية ونظيفة خا
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في السوق بدا بمعرفة من يسوقها والتأكد من سالمة الممون باحترام مقاييس 

 النظافة.

 التسويق) استالم البضائع(:(3-2-3

البد من مراقبة السلع عند اقتنائها ومراقبة الوسيلة التي استعملت لنقلها خاصة 

بالنسبة للحم ، الدجاج، السمك، والمواد المشتقة من الحليب والزبدة ولهذا الغرض 

يستوفي جميع الشروط ويجسدها ميدانيا كما يطلب فحصه  أنالبد على المسير 

 الح البيطرية للوالية.معين من مص دوريا من قبل مفتشي البيطري

 :تحضير وتوزيع الوجبة( 3-4

 :وقت تحضير الوجبة(3-4-6

 األوساخ:(3-4-6-6

بقدر ما توزع الوجبات وتحضر قبل وقتها بقدر ما نسهل عملية انتشار المكروبات 

وهذا بالنسبة للمواد التي ال  أجزاءعدة  إلىوتطورها خاصة لما نقوم بقطعها 

 نقدمها خالل ذلك اليوم.

درجة  73 حرارتهتفوق درجة  أنطهي الطعام ويستحسن  أثناءالمطلوب الحذر 

انقضت مدة ساعتين فقط قد يتطور  وإذادرجة  29وان ال نتركها خارجا في حدود 

تلك التي  إلى إضافةالمكروب بصورة خطيرة جدا ويحدث ما ال يكون في الحسبان 

 تتطور بسرعة.

 (:األكلالذواقة )فن حسن (3-4-3-6

 األزمةبدرجة حرارته  متحفظ األخيرذا كان هذا  إالعملية التذوق لألكل ال تتم  إن

 أنباردة ولهذا يستحسن  تأخذحين  وإغرائهاوتفقد الوجبة قسط كبير من جاذبيتها 

قطع قبيل توزيعها حتى تحتفظ  إلىنبقي بعض المواد داخل الفرن ويتم تجزئتها 

 بمذاقها.
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 :تحضير المواد( 3-4-3

للمواد المستعملة وتفحصها بصورة  أخيرةحين تحضير الوجبات مراقبة  يستلزم

كل صباح و خاصة  أعوانهاحد  أوتعتبر شيء ضروري بالنسبة للمقتصد  إذجيدة 

احد  أوالحظ رئيس المطبخ  وإذااستعمل اللحم المرحي الخالي من العظام،  إذا

 ل على جناح السرعة.محل شك عليه بتبليغ المسؤو أوشيء يلفت االنتباه  أعوانه

   : الطهي السريع أوالقلي ( 3-4-3-6

هذه العملية تكون ممدة بغية جميع المواد المضرة المتواجدة داخل اللحم الن من 

يحدث عكس هذا رغم اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتفادي المشاكل وان  أنالممكن 

درجة هذا من  97درجة و 77درجة الحرارة المطلوبة لهذا الغرض هي ما بين 

البد من تفادي عملية قلي اللحم بشكل قطع كبيرة وان  أخرىجهة ومن جهة 

بصورة سهلة وسريعة باقتحام درجة الحرارة  األضرارتجزئته يمكن من محاربة 

لكل جزيء من المادة عكس ما هو الحال عليه بالنسبة للقطع الكبيرة الحجم التي 

سامة  أخرىلمواد  وإنتاجهالضارة تساعد على تكثف المواد ا أنمن شأنها 

فيما يخص السمك المجمد في شكل قطع يقص بمنشار  أمابمضاعفة المكروبات، 

 ويتم قليه دون عملية الذوبان المسبقة.

  :السالطة -

هذه المادة الغذائية الهامة تخزن في نفس الوقت مواد ضارة ولذلك يجب غسلها  إن

 إضافةبداخله الماء لمدة ساعتين مع  إناءبالماء الجاري بشكل جيد مع وضعها في 

 ست قطرات ماء جافيل لكل لتر من الماء. إلىخمس 

 :مالحظة 

 يمنع تحضير الوجبات ليلة االستهالك.

 : بقايا المواد( 3-4-3-3
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ساعة ويتم ذلك داخل ثالجة في حالة جيدة  34من  أكثرال يسمح بحفظها 

للمرة الثانية، والشيء المالحظ  األخرىاالستعمال وال يسمح باستخدام المواد 

مضاعفة المكروبات درجة سهولة مهمة  47 إلى 37حين حفظ المواد بين 

للمواد  السامة كظهور عامل جديد لتسمم المواد وتركه في حرية  إنشائها وإعادة

 كاملة لنشاطه الضار.

اختيار مادة الزيت للقلي يعتبر عملية جد ضرورية لنظافة التغذية وهذا  إن

استعمال النوع المستخرج من مادة طبيعية واحدة وان درجة الحرارة المطلوبة ب

درجة للمرة الثانية مع  693وحوالي  األولىدرجة للمرة  647لهذه العملية هي 

مراعاة التنظيف الجيد للجهاز المستعمل لهذا الغرض ونقصد بهذا المواد 

 الكربونية المتبقية من على سطح وجانب الجهاز.

 غسل األواني:( 3-4-3-2

ال يمكن مزجه بالمواد المزيلة الغير مسموحة  األوانيالماء المستخدم لغسل  إن

حيث يمنع أي اثر لهذه المواد حتى وان كانت بكمية ضئيلة جدا، المطلوب 

استعمال الماء الجاري والساخن في نفس الوقت بشكل عقالني دون تبذير لهذه 

 اقبة آالت الغسيل المخصصة لهذا الغرض.المادة الحية، كما يستوجب منا مر

الماء المستعمل الممزوج ببعض المواد المسموحة لنظافة األواني لنظافة  أن

لم يتبع ببعض الخطوات الواردة في المعادلة الخاصة  أنال يكف  األواني

 بالنظافة.

 :العملية التي تسبق الغسيل -

درجة إلزالة  47ارة بدرجة حر إضافيةبالماء من غير مادة  األوانيهي رش 

 بعض المواد العجينية والدهنية.

 :   العملية الموالية    -



 

                                                                       16 

 

مادة مسموحة بدرجة حرارة تتراوح  إليهالغسيل بطريقة رش الماء المضاف 

 درجة. 77 إلى 33من 

 :الخطوة األخيرة    -

بالماء الخالي من أي مادة مضافة حتى وان كانت  األوانيهي عملية رش 

 درجة. 77رجة حرارة تقدر بـ مسموحة في د

 :الوجبة( 3-4-2

قواعد التغذية واالنضباط العام، وفي إطار  إلىضرورية الوجبات تخضع  إن

 الوقاية من االضطرابات الناجمة عن التغذية من الضروري تسجيل ما يلي: 

بالغة، وان  وأهميةالمدة المخصصة لتناول الوجبة لكونها تكتسي طابع ذا فائدة 

 األكلذ المستفيدين من الوجبات داخل المؤسسات التربوية اعتمدوا على التالمي

 أساسياعمليتي سحق وهضم المواد الغذائية يلعبان دورا  أنبسرعة فائقة رغم 

خاصة  أمراضوقوع  إلىواالستغناء عنهما يحدث اضطرابات تؤدي حتما 

المتبعة لتناول  نعود التالميذ على الطريقة العقالنية أنبالجهاز الهضمي وعلينا 

الوقت الكافي لتجزئة وسحق المواد بصورة مالئمة  بأخذوجبة غذائية كاملة 

 تضمن استمراريتها طيلة حياتهم. بأخرىوبذلك نكون قد استبدلنا العادة السيئة 

 :نموذج للتوقيت المخصص للوجبات

 دقيقة 63فطور الصباح                                     -

 دقيقة  43 إلى 27                                       الغذاء        -

 دقيقة  63                                       ةالعصر وني -

 دقيقة  43 إلى 27العشاء                                              -

المطلوب من موظف المصلحة االقتصادية السهر على هذا النظام المتبع وعلى 

الناجمة  األخطارلفات انتباههم عن إر والمستشار التربوي توعية التالميذ والمدي
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الوجبة بشكل عادي حتى  تأخذ أنعن تناول الوجبة بشكل سريع ويسهران على 

معاقبة كل من يخالف هذه القواعد الخاصة بالتغذية كتوجيه  إلىوان اضطرينا 

 األخطارواالبتعاد عن  كتابية للتالميذ بغية سالمة صحتهم أوشفوية  إنذارات

التعود على العادات  أخرىعملية سوء الهضم من جهة ومن جهة الناجمة عن 

تكون متسمرة خاصة على  األكلالحسنة منذ الطفولة وان المراقبة داخل قاعة 

 الصغار. األطفال

عن سابقه  أهميةتوفير قسط من الوقت لالستراحة بعد تناول كل وجبة ال يقل  إن

نه ترك الجهاز الهضمي يكمل دوره بارتياحه، ربع ساعة بعد فطور وان القصد م

بعد  أخرىالصباح ساعة ، بعد الفطور نصف ساعة، بعد العصرونية وساعة 

 العشاء.

 : الهضم الجيد

 أتممناه إذاينتج عنه وبصورة فعالة هدوء عند التالميذ واالبتعاد من القلق وخاصة 

حضريا  أسلوبايعتبر  إذوقت االستراحة  ءأثناببعض الحركات الرياضية البسيطة 

 مستعمل.

 مالحظة: 

سمح باستعمالها  أنتخص العلب الخاصة لحفظ الوجبات، هذه الطريقة  أخرى

مراقبة صارمة، ومعرفة محتواها، كون المواد المحفوظة  إلىتخضع  أنالبد 

  بسرعة وتصبح في نفس الوقت ضارة. لإلتالفبدرجة حرارة معينة معرضة 

نظافة الموظفين والعمل ) وخاصة الذين يعملون داخل المطبخ ( 2-6

 :وملحقاته(

 أن أكدمجموعة من الخبراء في هذا الميدان ومن بينهم العالم اوريك شانك  إن

هو المصدر الرئيسي الذي يسبب التسممات الغذائية والتي تصبح  اإلنسان
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زمة الجميع التدابير الالبد من اتخاذ  إذبدورها مصنع للبكتيريا السريعة النشاط 

 والنظافة. األمنلتفادي هذه الظاهرة كي نضمن شروط جيدة من 

 :تجب حاملي األمراض المعدية( 2-6-6

عديدة  أشياءبطبيعته يتداول  اإلنسانانتشارا مصدرها  أكثرالعدوة  إن

نسهر عن قرب على حالة صحة  أنويستعملها بكثرة ولهذا الغرض البد 

نبعد كل عال يحمل داء كحمى  أنوالمطعم بجدية والبد  وسالمة عمال المطبخ

التي لها عالقة بالتغذية بدءا من المخزن، المطبخ، قاعات  األماكنعن  األمعاء

حتى الشفاء التام والتأكد منه بعد التحاليل المطلوبة دون استثناء  األكل

لتنقل عبر الجلدية التي لها التهابات في اليدين والذراع كونها سهلة ا األمراض

لوحظ شيء من هذا القبيل نقوم  وإذاالمواد  الغذائية المستعملة من إنسان آلخر 

 العامل ع هذا المكان. بإبعاد

 : نظافة الجسم( 6-3

يشترط على عامل المطبخ والمطعم نظافة جسمية دائمة ومستمرة ولهذا يشترط 

 اإلرشادات على المسير مراقبة هذه العملية بكل يقظة كونه مربي يعطي بعض

كغسل اليدين جيدا بالصابون عند خروجه من المرحاض ومسحهم الصحية 

مرة واحدة، نصحهم بقص األظافر  إالبمنديل من الورق الذي ال يستعمل 

والحالقة الجيدة ويمنع عنهم التدخين داخل المطعم والمخزن وكذا البصق في 

يدا قبل وبعد استعماله قفاز اليدين مع تنظيفه ج أيضامع استعمال  األماكنهذه 

 والحفاظ عليه في مكان جاف.

 : نظافة الثياب( 2-4-2

وجوب مالبس العمال بيضاء اللون حتى تسهل متابعة مراقبتها باستمرار ألول 

 وهلة.
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 تحضير الوجبات. وأماكنالمطبخ  إلى األجنابيمنع دخول الموظفين 

ائية ووضعها في المخصصة للمواد الغذ األماكنفي  مالبس العمالعدم وضع 

 غرفة خاصة لهذا الغرض.

 خاصة به. أخرىخارج المطبخ ولبس  األحذيةترك 

 النظافة الخاصة بالتالميذ: (2-3

عند  أخذهاالتدابير التي يجب  أولالعالج الطبي يعتبر من  أنمن المعلوم 

حدوث أي مشكل في هذا الشأن ولهذا يجب استدعاء طبيب على جناح السرعة 

مؤسسات استشفائية بغية تعاطي العالج الخاص بالتسمم  إلىضى وينقلون المر

 والعدوى.

 :االحتياطات الالزمة(2-3-6

تشخيص العامل المتسبب من أولوية األمور وبمجرد حدوث أي مرض ناجم  إن

 عن التغذية يجب السهر على ما يلي: 

 لها هتحاليل مخبري إجراءبل تحفظ عينة منها بغية  األكلعدم رمي بقايا  -

 ربما تسربت مادة داسمة في مكوناته.

 جمع بعض التالميذ المصابين بالسعال والقي والشهاق. -

 باقي التالميذ الداخلين عن التالميذ المصابين. إبعاد -

 حصر التالميذ المصابين في جهة معينة لعدم انتشار المرض. -

 التي تصيب التالميذ: األمراضأمثلة عن بعض  -

 يوما   27المصابين مدة  إبعاد: السعال الديكي - 

 يوما  بعد العالج داخل المستشفى. 27المصابين مدة  إبعاد: الدفتيريا - 

: يعزل المرضى في العيادة حتى الشفاء التام وتطعيم المرضى الذين البوحمرون  -

 لم يسبق لهم هذه العملية.
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منحهم قصد المتابعة الدقيقة المستشفى  إلى: نقل المرضى بسرعة األمعاءحمى  -

 راحة:

يوما بعد العالج والتأكد من أن المصابين أجريت لهم تحاليل مرتين في ظرف  37

 والتأكد من أن النتيجة سلبية ال تحمل بقيا المرض. أيام 75

 : يعالج داخل العيادة حتى الشفاء التام.الرمد -

 أووهناك بعض الحاالت التي يجب معالجتها داخل العيادة دون طرد التالميذ 

 .زلهمع

 تبليغ السلطات الوصية والسليمة. -

اقتضى  إنية وحتى الوزارة الالبد من تبليغ السلطات السليمة كمديرية التربية والو

 أسبابعن طريق الهاتف، الفاكس ويتبع بتقرير شامل عن ويتم التبليغ  األمر

هذه العملية والهدف من هذا  إليهاالمرض وعدد المصابين والنتائج التي وصلت 

المسؤولين التخاذ التدابير الضرورية قصد التقليل من حدة الخطر وتجنيد  إشراك

 .األمركل من يهمه 

: جميع الطرق المتخذة ال فعالية لها ما لم يعرف فيها مسار تلقيح التالميذ( 2-2

المدرسة وهذا بحصر جميع المعلومات الخاصة به قبل التمدرس  إلىالطفل القادم 

 حماية الطفولة. إطارعند ا الحاجة وهذا في  إليهاار والرجوع بعين االعتب وأخذها

 من التمدرس. األولى األطوارمتابعة الطفل خاصة في 

 التأكد ان الطفل اخذ كل التلقيحات في المرحلة ما قبل التمدرس.

 ضمان الوقاية من الوسط الجانبي.

 نظافة الجسم واللباس

 أساسي. 7-7-6اجرء الفحوص الطبية لألطفال خاصة السنة 

 العيون. أمراض، األسنانفحص النظر، الجسم، 



 

                                                                       21 

 

 : ضرورة الوقاية الطبية للتربية البدنية والرياضية( 2-4

 مجموعة أصناف إلىيصنف تالميذ  أنالبد على طبيب المدرسة 

 الفوج )أ( يصلح لممارسة الرياضة.

 ة.صالرياضية الخا األنشطةالفوج )ب( يمكن له ممارسة بعض 

 التالميذ المعفيين من الرياضة. الفوج )ج(

 مالحظة : 

 من الرياضة. اإلعفاءالطبيب هو الشخص الوحيد الذي من صالحياته اتخاذ قرار 

 : تلقين الوسط المدرسي( 2-3

: تزويد المعلم ببعض المعلومات الخاصة حول المنطقة ومشاكلها بالنسبة للمعلم -أ

 دانية في هذا الشأن.وهذا من قبل مصلحة الوقاية خالل زيارتها المي

بعض الدروس القصيرة المدة تشمل نظافة المحيط  إعطائهم: بالنسبة للتالميذ -ب

 .األولى األطوارالمتنقلة عبر المياه خاصة  األمراضوالبيئة وكذا 

 تضر بصحة الطفل. أنالعادات السيئة التي من شأنها  مراجع بعض -

 وإدماجهاستدراك العادات الحسنة وتطبيقها داخل القسم ال األمثلةبعض  إعطاء -

 في ذهنية الطفل.

 .األنفسبعض الدروس للتالميذ تمكنهم من االتكال على  إعطاء -

 :نظافة الجسم -6

  واألسناننظافة الفم 

 .نظافة العقل 

 .نظافة البدن 

 .نظافة المالبس 

 :نظافة المحيط والوسط المدرسي -3
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 .الماء والماء الغير صالح 

 .التلقيحات 

 المتنقلة ضاألمرا 

 .نظافة التغذية 

 .تجنب التدخين والكحول 

  

 الخاتمة 

وكخالصة نستطيع القول أن الصحة المدرسية و النظافة ال بد أن تشمل جميع  

 التالميذ بدءا من المدرسة األم.

 إن إنجاح هذه المهمة النبيلة ال يمكن و ال ينتج عنها نتائج حسنة اال بما يلي:

 مبكر بقواعد النظافة في الوسط المدري.نوعية الطفل عند سنه ال

منحه العادات الحسنة و هذا باشتراك كل فئات المجتمع بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة.

 العالقة مع السلطات المسئولة عن النظافة.

 تكوين المعلمين في هذا الشأن.

 إشراك الطاقم الطبي في هذه المهمة و أولياء التالميذ و السلطات المحلية كل

 هؤالء المعنيين ال بد عليهم من بذل كل ما في وسعهم من اجل التلميذ.

  و شكرا
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