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2022-2021االيجابيه والمخالطين داخل الجامعه 19خطة التعامل مع حاالت كوفيد 

.التعليمية غلقًا مؤقّتًا لغايات التعقيمفي المنشأة 19القاعات والمالحق التي زارها المصاب بكوفيد يتم غلق •

وصيات تبعًا لتللحجر الذاتي مع التوجيه الكادر اإلداري المخالط، فحص جميع إصابة شخص واحد من الكادر اإلداري يتم في حال التأكد من •

.على النتيجة السلبية في الفحصيتم الحصول الجهات المعنية في الدولة، حتى 

ة التدريسية المصاب، الهيئالمخالطين لعضو جميع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة يتم فحص في حال التأكد من إصابة عضو من الهيئة التدريسية •

.النتيجة السلبيةالحصول على لتوصيات الجهات المعنية في الدولة، حتى يتم الذاتي تبعًا مع التوجيه للحجر 

الطة، مع التوجيه المخالهيئة التدريسية للطالب في الفصول الدراسية وأعضاء الطلبة المخالطين في حال التأكد من إصابة طالب يتم فحص جميع •

.ة في الفحصوالحصول على النتيجة السلبيمن المرض المعنية في الدولة، حتى يتم التأكد من الخلو لتوصيات الجهات للحجر الذاتي تبعاً 

والكوارث الطوارئ واألزماتالتدرج في اإلغالق بالتنسيق مع اللجان وفرق التدريسية يتم في حال إصابة أكثر من طالب أو عضو من الهيئة •

.المحلية



2022-2021االيجابيه داخل الجامعه 19التعامل مع حاالت كوفيد خطة

الجسمم والسعال، وألمم مئوية، درجة 37.5الحمى ،)مثل ( الموظف/ المعلم / الطالب ): علىبالظهور 19أعراض كوفيد إذا كان هناك شك أو بدت •

شمأة التعليميمة، أثنماء وجمودهم فمي المنفمي ( التمذوق، والصداع، أو فقدان حاسة الشمم أو واإلسهال والغثيانالتعب، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، أو 

واتخماذ ى إلمى المستشمف، ويتوجمب إخطمار ولمي أممر الطالمب علمى الفمور إلحالتمه علمى الفمورالطبي هذه اإلصمابة، يمتم عمزل المصماب واعتمد الطاقم 

ة للفحمص والحصمول الحصول على النتيجمة السملبيحتى يتم المنشأة التعليمية، وااللتزام بالتعلم عن بعد من دخول كما يمنع المصاب . اإلجراء الالزم

.الطبي بخلوه من المرضعلى التقرير 

.العزل بعد ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملةبدخول غرفة يسمح فقط للطاقم الطبي في المنشأة التعليمية •

ة ممن خمالل القنموات المعنيمإبمال  الجهمات بعيمادة المنشمأة التعليميمة ويمتم علمى الفمور الطاقم الطبي يتم االتصال بولي أمر الطالب على الفور من قبل •

.الرسمية

19إلدارة ونقل الحالة المشتبه فيها من كوفيد الجهة المعنية بمتطلبات تلتزم جامعة الفجيرة •

تعقيمكافة إجراءات الإليها الحالة المشتبه فيها غلقًا مؤقّتًا حتى تتم التي وصلت يتم غلق الفصل الدراسي وجميع مالحق المنشأة •

دقيقمة علمى 15ر من أمضى أكثأي شخص يشمل التتبع المدرسين وزمالء المصاب، أو بها بحيث يتم إجراء التتبع لتحديد المخالطين للحالة المشتبه •

..يوًما14إلزامهم بإجراء الفحص والحجر الصحي لمدة ويتم . اإليجابي، من يوم ظهور األعراض، أو يوم الفحص مع المصابمتر 1.5مسافة 

.عن بعدعن إجراءات الحجر المنزلي وخطط التعلم وتزويدهم بمعلومات أولياء أمور جميع الطلبة المخالطين يتم إبال  •



2022-2021االيجابيه داخل الجامعه 19التعامل مع حاالت كوفيد خطة

.مخالطينالطلبة الفي المنشآت التعليمية التي استخدمها لفصل الدراسي والمباني اتخاذ تدابير التعقيم وفقًا لإلرشادات ليتم •

أعراض عرض من من أيالذين يعانون واإلداري أو موظفي المنشآت التعليمية الكادرالتربوي تطبيق سياسة البقاء في المنزل للطلبة أو يتم •

.19كوفيد 

اء كافة على االلتزام بارتدالطبي والتأكيد في المنشأة التعليمية من قبل الطاقم 19طوارئ كوفيد اتباع كافة إرشادات السالمة في حاالت يتم •

.المستشفىأوإلى المصاب في غرفة العزل أو عند النقل إلى المنزل عند مرافقة معدات الحماية الطبية 
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• The halls and annexes visited by a COVID-19 positive case in the educational facility are temporarily 
closed for sterilization purposes.

• In the event that one person from the administrative staff is confirmed to be infected, all the mixed 
administrative staff are examined, with instructions to self-quarantine according to the recommendations 
of the concerned authorities in the country, until a negative result is obtained in the examination.

• In the event that it is confirmed that a faculty member has been infected, all faculty members and 
students in contact with the injured faculty member are examined, with instructions to self-quarantine 
according to the recommendations of the concerned authorities in the country, until a negative result is 
obtained.

• In the event that a student is confirmed to be infected, all students in contact with the student in the 
classrooms and members of the teaching staff in contact are examined, with guidance to self-quarantine 
according to the recommendations of the concerned authorities in the country, until it is confirmed that 
they are free of disease and obtaining a negative result in the examination.

• In the event that more than one student or a member of the faculty is infected, the closure will be 
phased out in coordination with the committees and emergency, crisis and local disaster teams.

COVID 19 positive and contacts cases plan 2021-2022



• If there is suspicion or symptoms of COVID-19 appear on: (Student/Faculty/Employee) such as (fever, 
37.5°C, cough, body aches or fatigue, shortness of breath, sore throat, diarrhea, nausea, headache, loss of 
sense of smell, or taste) while they are in the educational facility, and the medical staff has approved this 
infection, this person is isolated immediately, and the student’s guardian must be notified immediately to 
refer him to the hospital and take the necessary action. It also prevents the infected from entering the 
educational facility, and committing to distance learning until the negative test is obtained and the 
medical report free of illness is obtained.

• Only medical staff in the UOF are allowed to enter the isolation room after wearing full PPE.
• The student's parent is contacted immediately by the medical staff at the UOF clinic, and the concerned 

authorities are immediately informed through the official channels.
• The University of Fujairah complies with the requirements of the concerned authority to manage and 

transfer the suspected case of COVID 19.
• The classroom and all annexes of the facility that the suspected case has reached are temporarily closed 

until all sterilization procedures are completed.
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• The tracing is carried out to identify those in contact with the suspected case, so that the tracing includes 
teachers and colleagues of the infected, or anyone who spent more than 15 minutes at a distance of 1.5 
meters with the infected, from the day symptoms appeared, or the day of the positive test. They are 
required to have COVID 19 test and quarantine for a period of 14 days.

• Parents of all contacted students are informed and provided with information on home quarantine 
procedures and distance learning plans.

• Disinfection measures are taken in accordance with the guidelines for the classroom and buildings in UOF 
used by students in contact.

• The stay-at-home policy applies to students, educational and administrative staff, or employees of UOF who 
have any symptoms of COVID-19.

• All safety instructions in case of a Covid-19 emergency in the UOF are followed by the medical staff and 
emphasizing the obligation to wear all medical protective equipment when accompanying the infected in 
the isolation room or when transporting home or to the hospital.
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