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 والخاص بطلبة الجامعة تعميم إجراءات السالمة في الحرم الجامعي

 

 

 الية الفحص و التعقيم عند الدخول من بوابات الجامعة:-1

 مداخل الجامعة. عندفحص الحرارة  (أ

التعقيم عند مداخل الجامعة من خالل اجهزة التعقيم  (ب

 الموجودة على البوابات.

استبدال الكمامة عند مداخل الجامعة بعد التعقيم  (ت

 بحيث تغطي األنف والفم.

 

في وخاصة اثناء التواجد بالجامعة  الكماماتبلبس  االلتزام -2

 بحيث تغطي األنف والفمالقاعات الدراسية و المختبرات بشكل تام 

 .آلخرطوال الوقت حتى تمنع انتقال الرذاذ من شخص 

 

لمدة بالماء والصابون والصحيح المتكرر  غسل اليدين منالتأكد 

 .متكرر أثناء الدوامبشكل  المعقمات الطبيةاستخدام وثانية  20

المختبرات ويمنع داخل المحاضرات و التباعدب االلتزام -3

او أي تقارب  المتقارب بين الطلبة في القاعات، كما يمنعالجلوس 
داخل الحرم الجامعي حرصا على تقليل  بين الطلبة مصافحة

عدم التواجد فرص نقل المرض بين الطلبة، وعلى جميع الطلبة 

 .خارج أوقات المحاضراتبحرم الجامعة 

 

ارتفاع ك أعراض وجودحال اعالم مدرس المساق في  ضرورة -4

الحرارة أو ظهور أي أعراض تنفسية، قحة، ضيق تنفس،  بدرجة

ة اإلجراءات الالزم اتخاذ صداع، االم البطن، االم مفاصل ليتم

حسب البروتكول الصحي المعتمد، بحيث يتم متابعة حالة الطالب 

الصحية وتحديد دائرة المخالطين، كما سيتم المتابعة من قبل 

لخاصة بمواجهة انتشار مدرس المساق وعميد الكلية مع اللجنة ا

فيروس كورونا في الجامعة، وسيتم احتساب غيابات الطالب 

كغيابات مرضية، علماً أنه سيتم تدقيق الفحوصات الطبية الخاصة 

 .بفحص كورونا و التي سيتم احضارها من الطلبة

المراعاة الدقيقة أبنائنا الطلبة في المجتمع المحلي ككل بشكل خطير، نرجو من  كوروناتفشي فايروس ل نظراً 

لمنع سبل انتشار الفيروس في حياتكم اليومية و الذي يحمي اسركم أوالً، و يمنع فرص انتقال الفيروس إلى 

 المميز في جامعتنا.يعطل التعليم الوجاهي  مما قد الخاص بالطلبةمجتمع ال
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 بنتيجة فحص إيجابية المصابين بفيروس كورونا يجب اتباعها من قبل الطلبة  تعليمات

 ما يلي: اتباع على الطالب يجب

مركز مخصصصص  أقربعمل فحص كورونا في عند  -1أ

يقوم لفحص الفيروس وقريب على مكان سصصصصكن الطالب، 

، وبدوره مدرس المساقنتيجة الفحص ل بإرسالالطالب 

 العميد، والذي سيييييييتم التواصييييييل من قبله مع بإعالم يقوم

 إلعالمهم، مكتب نائب الرئيس لشييييييكون الكليات الطبية

 .بذلك

 

لب يلتزم -2 طا له  ال للحجر الصييييييحي بالمكوث في منز

 ،مع االلتزام بالتعليمات الصييحية يوم( 14لمدة )المنزلي 

 . (14في اليوم ) جراء فحص جديدإبو يقوم الطالب 

عند عمل الفحص في  النتيجة سلللبية ظهرتفي حال  -3

يعود الطالب الى مقاعد الدراسة كالمعتاد عند ( 14اليوم )

ظهور نتيجييية الفحص، على أن يكون بحوزتيييه فحص 

الكورونا الذي يظهر أن نتيجة الفحص سيييييلبية، ويسيييييلمه 

الى مدرس المسيياق، والذي سيييعمل على تسييليمه للعميد، 

لمكتب نائب ويقوم العميد بدوره بتسيييليم هذه الفحوصيييات 

، لتدقيقها واعتمادها حسب ةالرئيس لشكون الكليات الطبي

 األصول.

عند عمل الفحص  إيجابيةالنتيجة  أما في حال ظهرت-4

التقرير الذي يظهر  بإرسييال يقوم الطالب، (14في اليوم )

والذي سيتم التواصل مدرس المساق النتيجة االيجابية الى 

مع عميد الكلية، والذي بدوره سييييقوم بالتواصيييل من قبله 

 إلعالمهمع مكتب نائب الرئيس لشييييكون الكليات الطبية، 

 المناسب حسب البروتوكول الصحي. بإجراء
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 بفيروس كوروناالمخالطين لمريض مصاب  تعليمات للطلبة

أقل على األقل بمسافة تباعد  دقيقة 15مدة المخالطة قد خالط شخص مصاب )على ان تكون  الطالبفي حال ان 

 (:من مترين

مع " من اليوم الذي يلي يوم المخالطة  "ابتداء  أيام( 5)بالحجر الصييييحي المنزلي لمدة  االلتزام الطالب(  على 1

، مركز فحص قريب على منزله أقربااللتزام باإلجراءات الصحية وعمل فحص الكورونا في اليوم الخامس في 

 بذلك.مدرس المساق  بإعالم ويقوم الطالب

، على أن ظهور نتيجة الفحص عند كالمعتاد مقاعد الدراسييييةيعود الطالب الى  النتيجة سلللللبية ظهرتفي حال  (2

ويسلمه الى مدرس المساق، والذي سيعمل  الذي يظهر أن نتيجة الفحص سلبية،يكون بحوزته فحص الكورونا 

، مكتب نائب الرئيس لشييكون الكليات الطبيةلعلى تسييليمه للعميد، ويقوم العميد بدوره بتسييليم هذه الفحوصييات 

 لتدقيقها واعتمادها حسب األصول.

( 5عند عمل الفحص باليوم الخامس بعد الحجر الصييييييحي المنزلي لمدة ) إيجابيةالنتيجة  أما في حال ظهرت (3

والذي سيييتم التواصييل من مدرس المسيياق التقرير الذي يظهر النتيجة االيجابية الى  بإرسييال يقوم الطالبأيام، 

 إلعالمهم عميد الكلية، والذي بدوره سييييقوم بالتواصيييل مع مكتب نائب الرئيس لشيييكون الكليات الطبية قبله مع

لب يلتزم، وبذلك طا مدة )للحجر الصييييييحي المنزلي بالمكوث في منزله  ال مات  يوم( 14ل بالتعلي مع االلتزام 

 .(14في اليوم )جراء فحص جديد إبو يقوم الطالب  الصحية

 كالمعتاد مقاعد الدراسييةيعود الطالب الى   (14عند اجراء الفحص في اليوم ) النتيجة سلللبية ظهرتفي حال  (4

ويسلمه  الذي يظهر أن نتيجة الفحص سلبية،، على أن يكون بحوزته فحص الكورونا عند ظهور نتيجة الفحص

مكتب نائب لالى مدرس المساق، والذي سيعمل على تسليمه للعميد، ويقوم العميد بدوره بتسليم هذه الفحوصات 

 .، لتدقيقها واعتمادها حسب األصولالرئيس لشكون الكليات الطبية

التقرير الذي  بإرسييييييال ، يقوم الطالب (14عند اجراء الفحص في اليوم ) إيجابيةالنتيجة  أما في حال ظهرت (5

سيقوم مدرس المساق يظهر النتيجة االيجابية الى  سيتم التواصل من قبله مع عميد الكلية، والذي بدوره  والذي 

وتوكول المناسييييب حسييييب البر باإلجراء إلعالمهبالتواصييييل مع مكتب نائب الرئيس لشييييكون الكليات الطبية، 

 الصحي.
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 إلجراءات الواجب اتخاذها أثناء الحجر الصحيا

تحت الحجر لإلجراءات الوقائية من غسييييييل اليدين  الطلبةمن اتباع  التأكد( 1

المتكرر بالماء والصيييابون والمعقمات الطبية وارتداء الكمامة الطبية بالشيييكل 

 الصحيح.

 

 .لألكل والشرب الواحدذات االستعمال استخدام األواني ( 2

جميع األسيييطح المكشيييوفة واألدوات التي يتم لمسيييها بشيييكل يومي  تطهير( 3

على ارتداء القفازات  الحرصبالمطهرات المعتمدة من وزارة الصييييييحة مع 

والكميياميية التنفسييييييييية والرداء الطبي أثنيياء التنظيف والتخلص من األدوات 

بحيث يتم وضييعها في كيس محكم االغالق ونقلها  صللحيةالمسييتخدمة بطريقة 

 الى حاوية النفايات.

تحت الحجر يتم اسييتخدام أدوات الحماية  الطلبة لغسللل مالب عند الحاجة ( 4

الشخصية )القفازات والكمامة التنفسية والرداء الطبي( واستخدام الماء الدافئ 

 .دام مجفف المالبسثم القيام بتجفيفهما باستخ ألطول وقت ممكنوالمنظفات 

 .غرفة الحجر الصحي بشكل جيد تهويةالتأكد من ( 5

 .من النفايات الطبية اآلمنالتخلص ( 6

 

 بالكافتيرياللطلبة تعليمات خاصة 

 من شخصين على الطاولة  أكثريسمح بالطلبة بالجلوس في الكافتيريا بشرط ان ال يتواجد  -

 على السندويشات فقط و ال يسمح للطلبة بالتجمع على الكاونتر. الكافتيريايقتصر الطعام في  -

 تكون فترات تقديم خدمات الطعام كالتالي: -

 تعقيمالفترة  8:00-9:00

 فترة تقديم الطعام  9:00-11:00

 فترة التعقيم  11:00-12:00

 فترة تقديم الطعام  12:00-2:00

 فترة التعقيم 2:00-3:00

 الطعامفترة تقديم  3:00-5:00

 

سوف يتم القيام بعمل زيارات دورية من قبل لجان خاصة موكلة من قبل الجامعة لمراقبة مدى التزام الطلبة  -

والقوانين الخاصة بمنع انتشار العدوى بين الطلبة و  باألنظمة اوالكافتيريفي القاعات الدراسية و المختبرات 

 اتخاذ االجراء المناسب بحق الطلبة المخالفين.

 


