
 
Faculty of Pharmacy 

 لطالب والعاملين  لرشادات وقائية اإلجراءات اإلحترازية المتبعة وإ

 جامعة هليوبوليس –بكلية الصيدلة 

الجسد أو التعب أو ضيق أو السعال أو آالم درجة مئوية فما فوق   37.5إجراء فحص درجة الحرارة، وأي طالب تكون حرارته  -1

فلن ُيسمح له بالدخول ،  التنفس أو ألم في الحلق أو رشح األنف أو اإلسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق

 .ينبغي على المسئول من اإلدراة الطبية في الكلية االتصال بمستشفى الطلبة أو المستشفى الجامعى التابع للجامعةو

 .ارتداء الكمامات طول الوقت أثناء التواجد داخل الحرم الجامعىينبغي  -2

الطالب االمتناع عن مغادرة الجامعة إال فى نهاية اليوم الدراسى. وإذا ما غادروها ألسباب طارئة فلن يسمح لهم  جميععلى  -3

 .بالدخول إليها ثانية إال إذا خضعوا للفحص الحراري قبل الدخول

والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين دخول التطبيق إجراءات  -4

 .في المناطق كثيفة الحركة

 :الفحص وخطة الطوارئ

في حاالت الطوارئ، مثل وجود حاالت غير مستقرة من الطلبة ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو  -5

 .الحميات أو الصدر بالمحافظةمستشفيات 

أثناء تواجده في الجامعة، فينبغى عزله على الفور، ومن ثم إرسال   -إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة أعراض فيروس كوفيد -6

  .المريض إلى المستشفى التخاذ اإلجراءات الالزمة

بهم الشخص المصاب: أي شخص أمضى معه أما في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تتبع كافة األشخاص الذين اختلط  -7

إيجابية   PCRدقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور األعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص 15المصاب أ كثر من 

ايام وفقا لالعراض، تبدأ من  11-3)سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو زمالء، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 

 .للشخص الذي جاء ًنتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور األعراض، في حال أ كدها الطبيب  PCRإجراء فحص يوم

صادرة معمل معتمد ال ُيسمح لهم بالعودة إلى الجامعة إلى   PCRبالفيروس بحسب نتيجة فحص البإذا تأكدت إصابة أحد الط -8

 .بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحيحين الحصول على شهادة من مستشفى جامعى او معتمد تفيد 

 ."تظهر عليهم األعراض باتباع سياسة الدولة حول "البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض تىيجب إلزام الطلبة ال -9

 التنظيف والتطهير

 ثانية، ويقومون بتجفيفها بشكل كامل.  21بالماء والصابون لمدة بتعليمات غسل األيدي التزام الطالب يجب  -11

 .ينظفون أيديهم عند الوصول إلى الجامعة، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد العطس أو السعالالطالب  -11

 .التوصية بعدم لمس أفواههم وأعينهم وأنوفهم -12

المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعاملين،  التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين األشخاص في جميع -13

 .والمناطق األخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوار

كحول( في كافة مباني  %71التأكد من توزيع مطهرات اليدين والمعتمدة من وزراة الصحة )تحتوى على نسبة ال تقل عن  -14

 .الجامعة

 .األجهزة اإللكترونية التي يكثر استخدامها بعد كل استعمال مثل األجهزة اللوحية، والكمبيوتر، وما شابه ذلكتطهير سوف يتم  -15

 .المحافظة على تهوية جميع المناطق في الجامعة باستخدام التهوية الطبيعية كفتح النوافذ أو وحدات التهوية -16



 
Faculty of Pharmacy 

 :ترتيبات المكان والتباعد الجسدي

 .دورات المياه عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذاتهالـتأكد من عدم ازدحام  -17

يسمح باستخدام الخزائن طالما يتم االلتزام بشروط التباعد الجسدي، وبشرط أن تكون كل خزانة مخصصة لطالب واحد فقط(  -18

 .بحيث يستخدمها الطلبة بالتناوب واال يتشاركونها أبدا

 .األرض للداللة على مسافات التباعد اآلمنةوضع عالمات مرئية واضحة على  -19

  الدفع بالطرق اإللكترونية، علماً بأن الدفع النقدي ما زال مقبوال. -21

 تخصيص كرسي وطاولة محددة لكل طالب، وال ُيسمح بتبديل أماكن الجلوس أو تبادل الكراسي. -21

منخفضة فينبغي توفير وسائل تعليم بديلة لهم مثل الطلبة الذين لديهم أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وغيرها أو مناعة  -22

 التعليم اإللكتروني وذلك حتى إشعار آخر.

توفير وسائل تعليم بديلة للطلبة الذين لن يستأنفوا الدوام االعتيادي في الجامعة، بمن فيهم الطلبة الذين يعانون من أمراض  -23

 خطيرة، أو الطلبة في العزل أو الحجر الصحي، وما شابه ذلك.

 الفعاليات المشتركة:

إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها، بما في ذلك المهرجانات، واحتفاالت األعياد، والعروض الخاصة، والمسابقات الرياضية  -24

 حتى إشعار آخر.

 تعليق األنشطة الجماعية مثل الرحالت ، واالحتفاالت، والمعسكرات الرياضية والطالبية. -25

 غيرها من المصادر المشتركة مع مجموعات أخرى من الطلبة اال بعد غسلها وتطهيرها جيدا.ال ُيسمح بمشاركة األلعاب و -26

 المأكوالت والمشروبات:

ً وان يتم اتباع  -27 ال يشترط منع خدمات تقديم الطعام ويمكن للجامعة توفير هذه الخدمات شريطة أن يكون الطعام مغلفاً مسبقا

التأكد من عدم مشاركة الطلبة طعامهم مع زمالئهم. ُويفضل ارتداء أقنعة الوجه  توجيهات وزارة الصحة والسكان وعلى الجامعة

 البالستيكية أثناء استراحة تناول الطعام، بسبب الحاجة إلى إزالة الكمامات مؤقتا.

في حال كان في الجامعة كافتيريا/ مقصف، فينبغي اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان بخصوص المقاهي والمطاعم،  -28

باألخص ما يتعلق منها بالقيود الخاصة بالطاقة االستيعابية، والتباعد الجسدي، واستخدام أواني االستعمال الواحد، عالوة على و

 بالنسبة للمكان وللكادر.  اتباع إجراءات التطهير

 التربية البدنية

 صارم بمعايير الحفاظ على السالمة. لضمان المحافظة على نشاط الطلبة وصحتهم، ستستأنف النشاطات الرياضية، مع التزاٍم -29

أثناء ممارسة النشاط الرياضي ، لن ُيطلب من الطالب ارتداء الكمامات عند مشاركتهم في األنشطة البدنية الشاقة، مثل الجري  -31

 والتمارين الرياضية، طالما كانوا ملتزمين بإجراءات التباعد الجسدي.

 ياضة التي ال تتطلب احتكاكاً جسديا.ينبغي أن يركز النشاط الرياضي على أنواع الر -31

 ينبغي أن تبقى المصليات ُمغلقة، حتى يصدر قرار حكومي بالسماح بفتح المصليات في مختلف المنشآت العامة. -32
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