




ارتداء الكمامة

اِّـحافظة
على النظافة

استعمال اِّـطهر

معرفة األعراض

للوقاية
من فريوس كورونا



بالجامعــة  العاملــني  جميــع  علــى   -١ 
بارتــداء االلتــزام  وزوارهــا   وطالبهــا 
(الكمامــة) الواقــي  الطبــي   القنــاع 
طــوال  فــرتة  تواجدهــم داخــل الحــرم

 ٢- يجــب اتبــاع إرشــادات لجنــة إدارة 
إُّـ الدخــول  عنــد  التوعويــة   األزمــات 
 الجامعــة وقيــاس درجــة الحــرارة وعــدم
ــة ــاع درج ــال ارتف ــة ح  الحضــور للجامع

الحرارة أو الشعور بأعراض الربد.

األيــدي  غســل  علــى  اِّـواظبــة   -٣ 
وذلــك والصابــون)  (اِّـــاء   باِّـطهــرات 

ِّـدة ال تقل عن (03) ثانية.

 ٤- مراعــاة عــدم اِّـصافحــة باليــد وأن 
يكون السالم بالكالم أو اإلشارة فقط.

 ٥- توفــري وســائل الحمايــة الشــخصية 
 التــي تالئــم ظــروف بيئــة العمــل مــع

مراعاة استبدالها عند الحاجة لذلك.

 ٦- اِّـحافظــة علــى تــرك مســافة آمنــة 
َّـ اِّـوظفــني  بــني  مــرت  عــن  تقــل   ال 

مكان العمل.

التدابري الوقائية
من عدوى فريوس كورونا اِّـستجد



 ١- إنشــاء نقطـة فحـص عـند جميــع 
الجامعــة وإدارات  كليــات   مداخــل 
قيــاس وجهــاز  التعقيــم   شــاملة 
ــرارة بالتنســيق مــع أفــراد درجــة الحـ

 ٢- يجـــب على فـرد األمـن التأكـد مـن 
 هويـــة اِّــــرتددين علــى الجـــامعـــة

والكليات وال يسمح ابدًا بأى زحام.
حالـــة  وجــود  َّـ  الشــك  عنــد   -٣ 
أو الطــالب  مــن  فيهــا   مشــتبه 
ــن ــا مم ــة أو رواده ــني بالجامع  العامل
 تظهــر عليهــم األعــراض الظاهريــة
األنــف، ســيالن  كحــة،   (ســخونة، 
االتصــال يتــم  الحلــق)  احتقــان 

 ٤- يقــوم طبيــب العيــادة باالنتقــال 
مــن والتأكــد  الحالــة  لفحــص   فــورًا 

االشتباه باإلصابة.
 ٥- َّـ حالــة تأكــد طبيــب العيــادة 
 مــن اإلصابــة، يتــم عــزل اِّـصــاب فــورًا

َّـ نقاط العزل اِّـحددة بالجامعة.
 ٦- االتصــال والتنســيق مــع الجهــات
 الصحيــة اِّـختصــة لفحــص اِّـصــاب
ــُا وبــدء إجــراءات عــزل اِّـريــض  معملي
العــزل مستشــفيات  أو  اِّـنــزل  َّـ 

التدابري اِّـرتبطة
بدور األمن والعيادات الجامعية

فى مواجهة فريوس كورونا



ارشــادات ينصـح باتبـاعـها
فى بيئـة العمل الجـامعيـة
للوقاية من فريوس كورونا

ومعقمــات  اِّـطهــرات  توافــر   -١ 
بمــا العمــل  مقــرات  كافــة  َّـ   األيــدي 
إرشــادات واتبــاع  اِّـيــاه  دورات   فيهــا 

استخدامها بالشكل الصحيح.
للمكاتــب  الطبيعيــة  التهويــة   -٢ 

الضروريــة  غــري  الزيــارات  وقــف   -٣ 
داخل وخارج مكان العمل.

 ٤- التشــجيع علــى عقــد االجتماعــات 
عن بعد باستخدام تقنية الفيديو.

 ٥- الحــرص علــى عــدم الجلــوس َّـ 
 مكاتــب الغــري ومنــع اســتخدامها إال مــن
َّـ والتباعــد  فقــط  أصحابهــا  قبــل  

 ٦- اِّـحافظــة علــى تطهــري األســطح 
والرتكيــز باِّـطهــرات  روتينــي   بشــكل 
احتماليــة يكثــر  التــي  األماكــن  علــى 



ضوابط بيئة
العمل الجامعية للوقاية من فريوس كورونا
 ١- توعيــة العاملــني والطــالب كافــة بماهيــة اِّـــرض

وطرق انتقاله ووسائل الوقاية الالزم اتباعها.
اِّـستشــفى َّـ  التوعيــة  قســم  تكليــف  يتــم   بحيــث 

الجامعى أو كليات الطب والتمريض والعلوم أو ما
الجامعــة لطــالب  الصحيــة  بالتوعيــة  بالقيــام  يماثلهــا    

وموظفيها على النحو التالي :

 أ- نشــر الرســائل التوعويــة عــن طريــق وســائل التواصــل
أهميــة مــع  والطــالب  التعليمــي  الــكادر  بــني   الداخلــي 

اإلعتماد على اِّـصادر الرسمية للمعلومة.
ــث ــة بب ــدوات العلمي  ب- تخصيــص بعــض اِّـحاضــرات والن
وكيفيــة العــدوى  عــن  اِّـتلقــى  يناســب  علمــي   محتــوى 
الوقايــة  منهــا  واِّـمارســات  الصحيحــة  للعنايــة والنظافــة

 ت- نشــر وســائط التوعيــة كاِّـلصقــات واِّـنشــورات التوعويــة
 َّـ مناطــق التجمــع واِّـواقــع الرســمية لهــا لحــث الطــالب
والعاملني على غسل األيدي واتباع آداب السعال والعطاس.
طريــق عــن  الخاطئــة  واِّـعلومــات  اإلشــاعات  محاربــة   ث- 
ــات وحــث اِّـجتمــع ــاء مــن منســوبي الجامع ــاء والعلم  األطب

بالرجوع اُّـ مصادر اِّـعلومات اِّـعتمدة اِّـذكورة آنفا.
التابعــة الصحيــة  باِّـنشــآت  الصحــي  الــكادر  توعيــة   ج- 

للجامعة بآليات االبالغ عن الحاالت اِّـشتبه فيها.
 ح- نشــر ثقافــة اســتخدام عبــوات اِّـطهــر الكحولــي لأليــدي
 خالل أوقات العمل بطريقة صحيحة بني الطالب والعاملني
 خ- التوعيــة بأهميــة التطعيــم بلقــاح االنفلونــزا اِّـوســمية

للطلبة والعاملني بالجامعة .
ظهــور حــال  َّـ  الطبيــب  مراجعــة  بأهميــة  التوعيــة   د- 
 األعــراض التنفســية (إرتفــاع بدرجــة الحــرارة مــع كحــة أو

ضيق َّـ التنفس)



ــات ــف كلي ــوارث بمختل ــل لجــان إلدارة األزمــات والك  ٢- تفعي
الجامعة ِّـتابعة مستجدات الوضع والتعامل مع أزمة كورونا.
 ٣- الحــرص علــى تدريــب وتوفــري فريــق متخصــص مــن
حــاالت مــع  الفــوري  للتعامــل  والتخصــص  الكفــاءة   ذوي 
للربوتوكــوالت وفقــًا  بهــا  اِّـشــتبه  أو  اِّـكتشــفة  اإلصابــة 

 ٤- تبنــي إجــراءات صارمــة للمســاءلة الجامعيــة َّـ حالــة
اِّـرتبطــة االحرتازيــة  اإلجــراءات  تطبيــق  َّـ   القصــور 
 بطــرق الوقايــة مــن مــرض كورونــا، مــع مراعــاة النظــر َّـ
تلك اإلجراءات بشكل مستمر وطبقًا للمستجدات واِّـتغريات.
 ٥- تنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء ومتابعــة توصيــات وزارة
الصحة اِّـصرية ومنظمة الصحة العاِّـية بشأن ازمة كورونا.



ملحق (1)
خطوات إستخدام الكحول والجيل اِّـطهر
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افرك اليدين
بدعك الراحتني

بلل اليدين باِّـاء
ثم ضع الصابون على يديك

افرك ظهر أصابع اليد اليمنى
مع راحة اليد اليسرى مع قبض

األصابع والعكس

افرك ظهر اليد اليسرى براحة
اليد اليمنى مع تشبيك األصابع

ثم اقفل والعكس

خلل األصابع وشبكهما
مع فرك الراحتني

جفف اليدين بمنشفة تستخدم
ِّـرة واحدة واستخدمها

لغلق الصنبور

افرك ظهرالكف األيمن بإبهام
اليد اليسرى بشكل دائرى

ثم اقفل والعكس

افرك راحة اليد اليمنى
بأصابع اليد اليسرى بحركة

دائرية والعكس

ملحق (2)
خطوات غسـل اليدين

كيف
تغسـل يديـك؟
مدة اإلجراء من 40 اُّـ 60 ثانية






