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انطالقًا من حرصنا الشديد، على صحة وسالمة جميع أعضاء أسرة 
جامعة بيت حلم من عاملني وطلبة، مت تشكيل جلنة متخصصة إلدارة 

هذا امللف حتت اإلشراف املباشر لنائب الرئيس التنفيذي، وسوف تشرف 
على عملية التنفيذ، وجتتمع دوريًا ملتابعة اإلجراءات وتطويرها إن دعت 

احلاجة.

ال داعي للخوف والهلع، ومن املتوقع أن يكون هنالك اصابات، ألن، 
الطريقة املثلى ملنع العدوى نهائيًا، هي البقاء يف البيوت يف اغالق شامل، 
وهذا لم يعد حال مقبوًال.  ولكن نسعى الى الوقاية الكاملة وتقليل فرص 

العدوى واالنتشار من خالل االلتزام بالتعليمات والتعاون، وسوف نخرج 
متعافني.

تعليمات وارشادات لفيروس COVID-19 يف جامعة بيت حلم

حافظ على الهدوء

إبقى بأمان أغسل يديك

وضع الكمامة

حافظ على مسافة
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القاعات والغرف التعليمية
•  يجب احملافظة على ترتيب القاعات بحيث يتم احلفاظ على مسافة 

كافية من التباعد ال تقل عن متر ونصف بني كل طالب.
•  يجب مراعاة الدخول واخلروج بانتظام وتباعد كاٍف.

•  مينع تبادل األغراض وخاصة الشخصية بني الطلبة من أقالم أو مساطر 
أو محارم وغيرها.

•  تهوية القاعات واملكاتب والغرف بشكل جّيد وعلى مدار الوقت كلما كان 
ذلك ممكنًا.

•  ارتداء الكمامات والقفازات من قبل طواقم التنظيف خالل عمليات 
التنظيف والتعقيم.

•  رش محلول التطهير على األسطح وتركه ملدة دقيقتني على األقل، ثم 
يتم مسح األسطح وفركها بشكل جيد، وتنظيف القاعات بعد كل عملية 

استخدام كلما كان ذلك ممكنا.
•  توفير قاعات إضافية وتنظيفها وتعقيمها لتستخدم كقاعات احتياطية 

يف حال وجب عزل طالب عن زمالئه بشكل طارئ لوجود أعراض مرضية.

تعليمات وارشادات لفيروس COVID-19 يف جامعة بيت حلم
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املتدربون يف كلية التمريض واملختبرات:
•  يلتزم كل من الطالب واملدربني بالشروط الوقائية املعمول بها مبراكز التدريب 

واملنبثقة من وزارة الصحة والتي تشمل القناع الواقي ( الكمامة) والقفازات ومراعاة 
التباعد االجتماعي.

•  يتم قياس درجة حرارة الطالب واملدربني قبل الدخول الى القسم وأي شخص يعاني 
من ارتفاع درجة حرارة أو أي أعراض تنفسية يتم استثناءه من التدريب.

•  ال يسمح للطالب أو املدربني القادمني من مناطق موبوءة والتي تعلن عنها وزارة 
الصحة باالنخراط بالتدريب.

•  مينع منًعا باًتا استخدام قاعات الطعام من قبل الطالب أو املدربني.
•  يجب تهوية الغرف والتعقيم بني مجموعة واخرى.  ويتم توزيع االعداد بالغرف مع 
أخذ االعتبار املساحة والتباعد املطلوب.  يجب تنظيف وتعقيم األماكن املستخدمة 

باستمرار مبا يف ذلك املختبرات بعد كل إستعمال وبخاصة املقاعد والطاوالت 
واملعدات واملقابض مع إشراف أحد موظفي املختبر على التنظيف والتعقيم.

•  بخصوص املشاغل واملختبرات والتي حتتوي على أجهزة ومعدات يتم تعقيمها 
وتنظيفها بعد كل استخدام وبوجود مشرف املختبر مبا يضمن سالمة األجهزة وعدم 

تلفها.

تعليمات وارشادات لفيروس COVID-19 يف جامعة بيت حلم
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شروط وإجراءات الوقاية اإلجبارية العامة:
•  على جميع الطلبة واملوظفني والزوار وضع ( القناع الواقي) الكمامة يف 

كل األوقات، وعدم العبث بالكمامة بعد وضعها على الوجه.
•  يتم فحص حرارة كل شخص يدخل اجلامعة (طلبة، زوار، موظفني) من 
قبل حراس اجلامعة على الباب الرئيسي باستخدام ميزان حرارة يعمل عن 

بعد من خالل األشعة حتت احلمراء، وال يتم استقبال أي شخص يتبني 
أن حرارته 37.3 أو أعلى.  وإذا كانت درجة حرارة الشخص مرتفعة 
أصًال ويعرف ذلك مسبقًا، يجب البقاء يف البيت بغض النظر عن 

أسباب احلرارة املرتفعة.
•  مينع منعا باتًا دخول أي شخص عليه أعراض الرشح مثل السعال والتهابات 

احللق، أو فقدان حاسة الشم، أو ارتفاع يف درجة احلرارة.
•  مينع أي شخص من دخول اجلامعة إذا كان قادمًا من بلدة أعلن عن 

إغالقها بسبب تفشي املرض فيها.
•  يجب على الطلبة االمتناع عن زيارة األساتذة يف مكاتبهم قدر 

املستطاع ويفضل مناقشة أي أمور خاصة بالطالب يف الهواء 
الطلق مع وضع الكمامة دائمًا.

•  على اجلميع غسل اليدين باملاء والصابون أو باجلل املطهر خاصة 
قبل وبعد أشغال محددة سواء يف قاعة صفية أو مكتب أو مختبر 

وبعد استخدام التواليت.
•  سواء تواجد الطلبة و/أو املوظفون يف قاعات أو مختبرات، أو 

مكاتب، يجب احلفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على 
األقل. وينصح بعدد أقل يف القاعات األكبر وأن تكون النوافذ 

مفتوحة لتهوية جيدة.
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تعليمات وارشادات لفيروس COVID-19 يف جامعة بيت حلم

انطالقًا من حرصنا الشديد، على صحة وسالمة جميع أعضاء أسرة 
جامعة بيت حلم من عاملني وطلبة، مت تشكيل جلنة متخصصة إلدارة 

هذا امللف حتت اإلشراف املباشر لنائب الرئيس التنفيذي، وسوف تشرف 
على عملية التنفيذ، وجتتمع دوريًا ملتابعة اإلجراءات وتطويرها إن دعت 

احلاجة.

ال داعي للخوف والهلع، ومن املتوقع أن يكون هنالك اصابات، ألن، 
الطريقة املثلى ملنع العدوى نهائيًا، هي البقاء يف البيوت يف اغالق شامل، 
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يف حالة اإلصابة:
•  إبالغ مديرية الصحة يف املنطقة فورا ً من خالل عيادة اجلامعة والتقيد 

بالتعليمات الصادرة عنها.
•  عزل الشخص يف غرفة منفصلة، والتواصل مع الطب الوقائي.

•  ويف حال ثبتت اصابة طالب أو عامل يتم وقفه عن العودة للجامعة، إلى 
أن يعود بإحضار شهادة تعافيه من الفيروس.

•  تنظيف وتطهير أماكن تواجده بشكل مكثف اضافة الى ما ورد 
باإلجراءات العامة أعاله.

•  يجب على أي شخص كان مخالطًا مباشرًا ملصاب، أن ميتنع عن القدوم الى 
اجلامعة، ويقوم بعمل فحص الكورونا بعد أسبوع، أو قبل األسبوع يف حال 

ظهور أعراض.  ويف حال كانت نتيجة الفحص سلبيه، فعليه العودة الى 
اجلامعه للدوام.  اما اذا كانت النتيجة ايجابا، فعليه حجر نفسه 10 أيام.

•  حصر املخالطني من األشخاص الطلبة واملوظفني.  ( املخالطة املباشرة: 
هي التواصل املتواصل ألكثر من عشرين دقيقة بدون تباعد أو بدون 

أستعمل الكمامة أو استعمال أدوات مشتركة).

تعليمات وارشادات لفيروس COVID-19 يف جامعة بيت حلم

القاعات والغرف التعليمية
•  يجب احملافظة على ترتيب القاعات بحيث يتم احلفاظ على مسافة 

كافية من التباعد ال تقل عن متر ونصف بني كل طالب.
•  يجب مراعاة الدخول واخلروج بانتظام وتباعد كاٍف.

•  مينع تبادل األغراض وخاصة الشخصية بني الطلبة من أقالم أو مساطر 
أو محارم وغيرها.

•  تهوية القاعات واملكاتب والغرف بشكل جّيد وعلى مدار الوقت كلما كان 
ذلك ممكنًا.

•  ارتداء الكمامات والقفازات من قبل طواقم التنظيف خالل عمليات 
التنظيف والتعقيم.

•  رش محلول التطهير على األسطح وتركه ملدة دقيقتني على األقل، ثم 
يتم مسح األسطح وفركها بشكل جيد، وتنظيف القاعات بعد كل عملية 

استخدام كلما كان ذلك ممكنا.
•  توفير قاعات إضافية وتنظيفها وتعقيمها لتستخدم كقاعات احتياطية 

يف حال وجب عزل طالب عن زمالئه بشكل طارئ لوجود أعراض مرضية.
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احلرم اجلامعي:
ال يسمح التجوال يف احلرم اجلامعي واالختالط اجتماعيا ملن انتهت حاجة 

تواجده يف اجلامعة.

الطاقم اإلداري والعاملني يف مختلف األقسام:
•  االلتزام بإجراءات السالمة من تباعد وكمامات، وتهوية املكاتب باستمرار، 

ومتابعة عملية التعقيم والنظافة.  يجب على أي شخص كان مخالطًا لشخص 
أو أشخاص مصابني بالفايروس يف خارج احلرم اجلامعي، اإلمتناع قطعيًا عن 
دخول اجلامعة والبقاء يف البيت وإعالم املشرف يف اجلامعة إذا كان موظفًا أو 

سكرتيرة الدائرة.  ويقوم بعمل فحص الكورونا بعد أسبوع او قبل األسبوع يف حال 
ظهور أعراض، ويف حال كانت نتيجة الفحص سلبيه فعليه القدوم الى اجلامعة 

اما اذا كانت النتيجة ايجابا فعليه حجر نفسه 10 أيام.
•  يجب االمتناع عن املصافحة وعن تبادل األغراض اخلاصة (أقالم، هواتف، الخ).
•  ال يسمح للمصاب بالعودة إال بإحضار شهادة التعايف.  الغياب عن الدوام لرغبة 

شخصية ولالطمئنان بدون مخالطة مباشرة تكون من ايام االجازات املرضية.

تعليمات وارشادات لفيروس COVID-19 يف جامعة بيت حلم

املتدربون يف كلية التمريض واملختبرات:
•  يلتزم كل من الطالب واملدربني بالشروط الوقائية املعمول بها مبراكز التدريب 

واملنبثقة من وزارة الصحة والتي تشمل القناع الواقي ( الكمامة) والقفازات ومراعاة 
التباعد االجتماعي.

•  يتم قياس درجة حرارة الطالب واملدربني قبل الدخول الى القسم وأي شخص يعاني 
من ارتفاع درجة حرارة أو أي أعراض تنفسية يتم استثناءه من التدريب.

•  ال يسمح للطالب أو املدربني القادمني من مناطق موبوءة والتي تعلن عنها وزارة 
الصحة باالنخراط بالتدريب.

•  مينع منًعا باًتا استخدام قاعات الطعام من قبل الطالب أو املدربني.
•  يجب تهوية الغرف والتعقيم بني مجموعة واخرى.  ويتم توزيع االعداد بالغرف مع 
أخذ االعتبار املساحة والتباعد املطلوب.  يجب تنظيف وتعقيم األماكن املستخدمة 

باستمرار مبا يف ذلك املختبرات بعد كل إستعمال وبخاصة املقاعد والطاوالت 
واملعدات واملقابض مع إشراف أحد موظفي املختبر على التنظيف والتعقيم.

•  بخصوص املشاغل واملختبرات والتي حتتوي على أجهزة ومعدات يتم تعقيمها 
وتنظيفها بعد كل استخدام وبوجود مشرف املختبر مبا يضمن سالمة األجهزة وعدم 

تلفها.
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