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Mitigating The Precautionary Measures  
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Dear Parents,  

Greetings from AIAS!  

   We would like to inform you that Sharjah Private Education 

Authority is pleased to announce the new mitigating of the 

precautionary measures to combat the COVID-19 according 

to the latest updates from the National Emergency, Crisis and 

Disaster Management Authority.  

Please adhere to the following: 

 1. Wearing a face mask in closed and open areas is optional 

for all students, school staff and visitors, while it continues to 

be mandatory for COVID-19 suspected cases until proven 

negative by virtue of a PCR test result. 

 2. Isolation of confirmed COVID-19 cases is reduced to five 

(5) days only.  

3. Quarantine of close contacts is no longer required, while it 

is important to monitor those with chronic disease/s for at 

least seven (7) days after contact with a confirmed case.  

4. Continue the strategy of PCR testing requirement only if 

COVID-19 related symptoms are present.  

5. For school entry by parents and other visitors, the Green 

Pass on the Al Hosn application is now extended to 30 days 

after a negative PCR test result.  

6. We at AIAS will continue the regular cleaning, sanitizing 

and disinfection protocols of school premises in line with the 

concerned authorities’ recommendations.  

7. As for kindergartens and nurseries, the fixed group system 

is abolished. 

Thank you for your cooperation. 
 
Best Regards, 
Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

   ور األعزاء،أولياء األم  

 لكم منا أطيب التّحيات. 

  قد أعلنت ارقة للتعليم الخاص أن هيئة الشّ إعالمكم  نود 

المخففة للوقاية من   الجديدةة االحترازيّ  عن اإلجراءات 

حديثات من  وفقًا آلخر التّ ولة  في الدّ  19  –فيروس كوفيد 

 وارئ واألزمات والكوارث. ة إلدارة الطّ الهيئة الوطنيّ 
 :يلي  ا بمااللتزام  يرجى 

لجميع   .1 والمفتوحة  المغلقة  األماكن  في  الكمامة  لبس  اختيارية 
ة، ة والزائرين في المؤسسات التعليميّ الب والكوادر المدرسيّ الطّ 

بالنّ  بلبس  أما  االلتزام  فيجب  باإلصابة  المشتبهة  للحاالت  سبة 
 سلبية.  PCRالكمامة حتى ثبوت عدم اإلصابة بنتيجة فحص 

إلى خمسة   19  –حي للمصابين بكوفيد  تقليص فترة العزل الصّ  .2
 أيام فقط.

الصّ  .3 الحجر  معحي  إلغاء  الحالة    للمخالطين  متابعة  ضرورة 
قل عن سبعة أيام  حية ألصحاب األمراض المزمنة لمدة ال تالصّ 

 د المخالطة. عب
فحص   .4 إجراء  باعتماد  حالة ظهور   فقط PCRاالستمرار  في 

 . 19- مرضية متعلقة بكوفيد أعراض 
الحصن" بصالحية "   ق تطبيق نظام المرور األخضر عبر تطبي .5

المؤسسات يوماً وذلك لدخول    30سلبية ال تتعدى   PCRفحص  
 ائرين بكافة أنواعهم. ة من قبل أولياء األمور والزّ عليميّ التّ 

المؤسسات   .6 مرافق  وتعقيم  وتطهير  تنظيف  في  االستمرار 
 عليمية بشكل دوري وفقاً لتوصيات الجهات المعنية. التّ 

سبة لرياض األطفال والحضانات يتم إلغاء نظام المجموعات بالنّ  .7
 ابتة.الثّ 

 

 

 منيات، أطيب التّ 

 جيسيكا غريفن األستاذة  

 مديرة المدرسة

 


