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 Covid-19بالموظفين االكاديمين و االداريين في حرم الجامعة خالل فترة فايروس  التعليمات الخاصة

 

 :بما يليمن أجل الحد من تفشي فيروس كورونا بين موظفي الجامعة األعزاء، نؤكد على ضرورة االلتزام الشديد 

 عدم التنقل بين كليات/ دوائر/ مكاتب الجامعة اال للضرورة القصوى. .1

غسل اليدين او استخدام المعقمات قبل لبس الكمامة و االلتزام التام بارتداء الكمامة بشكل دائم مع تغطية الفم و  .2

 االنف.

 .استخدام تقنية زوومفي حال الحاجة لعقد اجتماع يحتوي على عدد كبير من األعضاء، العمل على  .3

في حال الحاجة الطارئة لعقد اجتماع وجاهي، ضرررررررورة مراعاة التباعد في قاعة االجتماع و االلتزام بلبس  .4

 .الكمامات و استخدام المعقمات

التاكيد على مدرسرررررري المسرررررراقات الوجاهية بضرررررررورة التزام الطلبة اعل تواجدهم في القاعات الدراسررررررية و  .5

مات و التباعد بين الطلبة و منع أي وسررررريلة للتقار  بين الطلبة اعل تواجدهم في داال المختبرات بلبس الكما

 .  القاعة

 التاكيد على الموظفين االدرايين بالتزامهم بالتعليمات المذكورة اععه في حرم الجامعة. .6

قوم طبيب في حال ان احد الموظفين قد راجع عيادة الجامعة بسرربب ظهور اعرام مشررابر لمرضررى الكورونا ي .7

 العيادة بالتنسيق مع لجنة الوقاية من مرم كورونا في الجامعة التخاذ االجراء المناسب. 

سوف يتم عمل زيارات من قبل لجان ااصة ممثلة بعمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء االقسام و لجنة الصحة  .8

ن باالضرررررافة للطلبة بالتعليمات المذكورة و البيئة و دائرة االمن للتاكد من التزام الموظفين االكاديمين واالداريي

اعل فترة تواجدهم في القاعات الدراسررية و المختبرات و الكليات على حد سررواء و سرروف يتم ارسررال تقارير 

 للجنة العليا الخاصة بمكافحة مرم الكورونا في الجامعة التخاذ االجراءات المناسبة بحق المخالفين. 

 للموظف على حسا  الجامعة.سيتم احتسا  الفحص األول  .9

 سيتم احتسا  فحص األقار  من الدرجة األولى على حسا  الموظف الشخصي. .10

 

 

 بنتجة فحص إيجابية:الموظفين المصابين بفيروس كورونا  •

 ما يلي:عند اجراء فحص كورونا، على الموظف االلتزام ب

 .الرئيس لشؤون الكليات الطبيةمكتب نائب ضرورة إععم المدير المباشر، وبدوره يقوم باععم  (1

، مع االلتزام بالتعليمات الصرررررحية يوم( 14)للحجر الصرررررحي المنزلي لمدة يلتزم الموظف بالمكوث في منزلر  (2

 (.14باجراء فحص جديد في اليوم )ويقوم الموظف 

كالمعتاد عند ظهور عملر الى  الموظفيعود ( 14عند عمل الفحص في اليوم ) النتيجة سللللللل ية ظهرتفي حال ( 3     

 .نتيجة الفحص

بارسررررررال التقرير الذي  الموظفيقوم (، 14عند عمل الفحص في اليوم ) إيجابيةالنتيجة  أما في حال ظهرت( 4       

والذي بدوره سررررريقوم بالتواصرررررل مع مكتب نائب الرئيس لشرررررؤون الكليات  مديره المباشرررررريظهر النتيجة االيجابية الى 

 باجراء المناسب حسب البروتوكول الصحي.الطبية، الععمر 
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  األشخاص المخالطين لمريض مصاب بالفيروس •

دقيقة على األقل بمسرررافة تباعد  15في حال ان الموظف قد االط شرررخص مصرررا  )على ان تكون مدة المخالطة 

 أقل من مترين(:

مع "  من اليوم الذي يلي يوم المخالطة "ابتداءأيام(  5(  على الموظف االلتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة )1 

 .الخامسوعمل فحص الكورونا في اليوم االلتزام باإلجراءات الصحية 

 .مباشرة بعد ظهور نتيجة الفحص لممارسة عملر بشكل طبيعيالموظف يعود  النتيجة سل يةفي حال تبين بان ( 2

بارسررررال التقرير الذي يظهر النتيجة االيجابية  يقوم الموظف إيجابية، و في حال تبين بان النتيجة الخاصررررة بر  (3

الععمهم  والذي بدوره سررريقوم بالتواصرررل مع مكتب نائب الرئيس لشرررؤون الكليات الطبيةمديره المباشرررر الى 

بالمكوث في منزلر وبذلك،  مدة يلتزم الموظف  مات  يوم( 14)للحجر الصررررررحي المنزلي ل بالتعلي مع االلتزام 

 (.14راء فحص جديد في اليوم )ويقوم الموظف باج، الصحية

كالمعتاد عند  الموظف الى عملريعود   (14عند اجراء الفحص في اليوم ) النتيجة سللللللل ية ظهرتفي حال  (4

 .ظهور نتيجة الفحص

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

والذي بدوره سرررريقوم بالتواصررررل مع مكتب نائب الرئيس لشررررؤون مديره المباشررررر، يظهر النتيجة االيجابية الى 

 المناسب حسب البروتوكول الصحي. باالجراءالكليات الطبية، الععمر 
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 اإلجراءات الواجب اتخاذها أثناء الحجر الصحي

عاملين  • باع ال تأكد من ات ماء ال بال يدين المتكرر  ية من غسرررررررل ال واالشررررررخاا تحر الحجر لتجراءات الوقائ

 بالشكل الصحيح. .والصابون والمعقمات الطبية وارتداء الكمامة الطبية

 .استخدام األواني ذات االستعمال الواحد لألكل والشر  •

معتمدة من وزارة الصحة تطهير جميع األسطح المكشوفة واألدوات التي يتم لمسها بشكل يومي بالمطهرات ال •

ومن قبل أشرررخاا مدربين مع الحرا على ارتداء القفازات والكمامة التنفسرررية والرداء الطبي ألناء التنظيف 

والتخلص من األدوات المستخدمة بطريقة صحية بحيث يتم وضعها في كيس محكم االغعق ونقلها الى حاوية 

 النفايات.

لحجر يتم اسررتخدام أدوات الحماية الشررخصررية )القفازات والكمامة عند الحاجة لغسررل معبس األشررخاا تحر ا •

التنفسررررية والرداء الطبي( واسررررتخدام الماء الدافف والمنظفات ألطول وقر ممكن لم القيام بتجفيفهما باسررررتخدام 

 .مجفف المعبس

 التأكد من تهوية غرفة الحجر الصحي بشكل جيد •

 التخلص اآلمن من النفايات الطبية •

المشرررررررف عن الحجر الطبي في حال وجود ارتفاع بدرجة الحرارة أو ظهور أي أعرام تنفسررررررية، يتم إبعغ  •

قحة، ضيق تنفس، صداع، االم البطن، االم مفاصل لألشخاا تحر الحجر أو العاملين في منطقة الحجر ليتم 

 .التقييم الطبي وإكمال اإلجراءات العزمة

 

عطفاً على ما ورد اعاله، ونظًرا لعدم وجود التزام من بعض الموظفين لالسللللف الشللللديدل يرجى العل  ا      

واثقين بمدى التزامك   .من يخالف التعليمات اعاله، يعرض نفسللللم للمسللللاءلة وفت تعليمات وانظمة الجامعة

 .السالمة للجميعبالمحافظة على صحتك  وصحة عائالتك  وصحة زميالتك  وزمالئك ، متمنين 


