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2022-2021لعام ةجامعة الفجيرلموظفيةالمتبعةجراءات االحترازياإل

:لدخول الحرم الجامعى المتبعة االحترازيه اإلجراءات 

 قبل بدء الدراسة" إقرار التعهد على الحالة الصحية"التوقيع على.

يتم السماح بدخول الموظفين الى الحرم الجامعي شريطة توفر المرور االخضر على تطبيق الحصن.

 الزامية فحصPCRاسبوعي للموظفين الغير مطعمين.

للموظفين بالدخول درجه للسماح 37.5درجة الحراره قبل الدخول من البوابه الرئيسيه والتأكد من انها اقل من فحص تم ي.

الخورو  مون علوى نن يكوون وثووانى 3تحت البوابه لمدة ال تقل عن    موظف الوقوف عند المدخل الداخلي حيث يتوجب على التعقيمبوابة وجود

.الموجوده بالداخل والعالماتباالشاراتاالماكن المخصصه للمخار  كما موضح 

عند الدخول وبشكل صحيحمةللكماموظفالتأكد من ارتداء ال.



2022-2021لعام ةالفجيرجامعة لموظفيةالمتبعةجراءات االحترازياإل

:االجراءات االحترازيه المتبعه داخل الحرم الجامعي 

 ًعند دخول الموظف مكتبة يقوم بملء بيان الصحة العامة يوميا(Workplace Screening COVID19)

ال يسمح إال بمتعامل واحد فقط لكل موظف بمكتبه.

 خالفوة ن  األوقوات  ويوتم التحو ير بخطواب رسومي فوى حالوة مبجميوع الجامعوة بارتوداء الكماموات داخول الوقايوة لوسوائل المووظفين امتثال جميوع يجب

.موظف الرتداء الكمامة

 آمنة معقولة بين الطلبة وموظفي الجامعة يجب المحافظه على التباعد االجتماعى بمسافة .

 نو المسجديسمح بالجلوس واالنتظار بالكافيتريا ال.

 الموظفينبين داخلية تجمعات بأ  ال يسمح.

ةراءات االحترازيوجلإلةجراءات االحترازيه ورصد الحاالت المخالفباتباع اإلموظفينلمتابعة وتوجيه الةمستمرةبصفةمن والسالمتواجد فريق األ

.موتوجيهه



2022-2021لعام ةالفجيرجامعة لموظفيةالمتبعةجراءات االحترازياإل

:داخل الحرم الجامعيةالمتبعةجراءات االحترازيتابع اإل

 كموا خورىنفى حالة خرو  نى موظف من الحرم الجامعى بمنتصف اليوم الدراسى سيطبق عليه جميع إجراءات الدخول للحرم الجامعى مورة

."نوال " تم  كره سابقاً فى فقرة 

 بوالكحول أليودى اباسوتمرار وتعقويم األيود  الداخليه مون سسويل اإلرشاديه الوقايه والتعقيم كما هو موضح باللوحات إرشادات اتباع جميع يجب

.الجامعيوارتداء الكمامات طوال وقت التواجد بالحرم 

ةتوافر جميع مواد التعقيم بجميع الممرات والمكاتب والقاعات الدراسي.

 ةيد  و لك على لوحات بالممرات والمكاتب والقاعات الدراسيرشادات التعقيم وسسيل األإتوافر جميع.



2022-2021لعام ةالفجيرداخل جامعة ةالمتبعةجراءات االحترازياإل

:داخل الحرم الجامعيةالمتبعةجراءات االحترازيتابع اإل

 جوه يجوب عليوه االبتعواد عون زمالئوه والتونو الكحوة بالجسوم نو آالم صداع شديد و نحرارة من زيادة درجة نّ  موظف بأية نعراض شعر إ ا

يوتم االلتوزام التوام ونوا وعراض كورن ا تبين ننها إويتم تقييم حالته وعزله بغرفة العزل الصحي لفحص حالته الجامعة فى فوراً للعيادة الصحية 

.بتعليمات دليل التشغيل كما هو م كور فى الخطة المتبعة فى حالة ظهور حالة إيجابية نو مخالطة

بحالتوه يووم ولحوين ظهوور نتيجوة المسوحة السولبية و اإلبوال  14لمدة البقاء بمنزله الموظف يجب على إيجابيه كانت نتيجة مسحة كورونا  ا إ

.الطلبةلقسم شؤون اإللكترونى بالبريد جهة صحية معتمدة من المسحة نتيجة وإرسال 

شكوىةنيورود فى حال موظفلمتابعة حالة الرعاية صحيةتوافر عيادة.

صابتهاإنو وجود شكوك فى ةمصابةحالةتوافر سرفة عزل صحي لعزل ني.
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19أو مخالطة لمصاب كوفيد 19قنوات التواصل لالستفسار أو اإلبالغ عن حالة مصابة بكوفيد 

4127 484 050: رقم االتصال

143الخط األرضي على تحويلة رقم 

mramadan@uof.ac.ae: البريد اإللكتروني

جامعة الفجيرة–الصحة والسالمة قسم 

محمد رمضان . م

mailto:mramadan@uof.ac.ae
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Precautionary measures for entering the university campus:
• Sign the “Declaration of Commitment to the Health Status” before the start of the semester.
• Employees are allowed to enter the campus whom have the green pass on the Hosn app.
• Mandatory weekly PCR test for non-vaccinated employees.
• The temperature is checked before entering from the main gate and making sure that it is less than 

37.5 degrees to allow employees to enter.
• The presence of a sterilization gate at the internal entrance, where the employee must stand under the 

gate for a period of no less than 3 seconds, and the exit should be from the places designated for exits, 
as shown by the signs and signs inside.

• Ensure that the employee wears the mask correctly when entering.
• When an employee enters his office, he fills out a daily public health statement ( Workplace Screening 

COVID 19 ).
• Only one customer per office employee is allowed.
• All employees must comply with the means of prevention by wearing masks inside the university at all 

times, and an official letter shall be warned in case any employee violates the wearing of the mask.
• Social distancing must be maintained with a distance of at least 1 m between students and university 

employees.
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• It is not allowed to sit and wait in the cafeteria or the mosque.
• No internal gatherings of employees are allowed.
• The presence of the security and safety team on a continuous basis to follow up and direct the 

employees to follow the precautionary measures and to monitor and direct cases of violations of the 
precautionary measures.

• In the event that any employee leaves the university campus in the middle of the day, all procedures for 
entering the university campus will be applied to him again as mentioned previously in the “First” 
paragraph.

• All prevention and sterilization instructions must be followed as shown in the internal rollup, including 
washing hands constantly, sterilizing hands with alcohol, and wearing masks throughout the time on 
campus.

• Availability of all sterilization materials in all corridors, offices and classrooms.
• Availability of all sterilization and hand washing instructions on boards and labels in corridors, offices and 

classrooms.
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• If any employee feels any symptoms of increased temperature, severe headache, body aches, or coughing, 
he must stay away from his colleagues and immediately go to the clinic at UOF to examine his condition. It 
is mentioned in the plan followed in the event of a positive case or contact.

• If the result of the COVID 19 is positive, the employee must stay at his home for 14 days and until the 
negative test result appears, report his condition, and send the result of the test from an approved health 
authority by e-mail to the Student Affairs Department or HR department.

• Availability of a health care clinic to follow up on the employee's condition in case of any complaint.
• Availability of isolation room to isolate any infected or suspected case.
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Contact Channels for inquiries or reporting a COVID-19 positive case or a 
contact case:

• Contact no.: 050 484 4127 
• Ext. @ 143
• Email address : mramadan@uof.ac.ae

Health and Safety – UOF
Eng. Mohamed Ramadan
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