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دليل تشغيل جامعة الفجيرة 

2022-2021للعام االكاديمي 



الباب الثاني

اإلطار العام لتشغيل جامعة الفجيرة في أثناء الجائحة في دولة اإلمارات

:نظام البيئة والصحة والسالمة فى جامعة الفجيرة: أوال

.عودة التعليم الحضوري داخل جامعة الفجيرة بكامل الطاقة االستيعابية لها•

آمنة معقولة بين سافةااللتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين الطلبة في الفصول الدراسية والمختبرات وغرف مصادر التعلم، وتطبيق م•

.الطلبة في المرافق األخرى للمنشأة التعليمية والفعاليات واألنشطة

.االلتزام بتطبيق مسافة آمنة معقولة بين الكوادر التدريسية والكوادر اإلدارية•

ع ملصقات على االلتزام بالحفاظ على المسافة المعتمدة للتباعد الجسدي في أثناء تواجد الطلبة في المنشأة التعليمية من خالل وض•

.األرض لتحديد أماكن الوقوف

ول إلى عمال النظافة قبل الدخ/ الحراس: االلتزام بفحص درجة حرارة الطلبة والكوادر اإلدارية والتدريسية ومزودي الخدمات مثال•

.درجة37.5المنشأة التعليمية والتأكد من أنها أقل من 

بين الموظفين أو المستخدمين اآلخرين للمنشأة مثل 19يجب إخطار الشخص المسؤول في المنشأة في حالة ظهور أعراض كوفيد •

سة الشم ، والسعال، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، واإلسهال والغثيان، والصداع، أو فقدان حا)درجة مئوية أو أعلى37.5( الحمى 

.ووضع خطة إلخطار أولياء األمور في حال وجود مستجدات تتعلق بحاالت االشتباه. أو التذوق

تعليمية، التزام الطلبة وكافة أفراد الكادر اإلداري والتدريسي ومزودي الخدمات بارتداء الكمامات في أثناء التواجد في المنشأة ال•

.سنوات من لبس الكمامات6واستثناء الطلبة دون سن 
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بين )   متر1( ن التزام الكوادر التدريسية بلبس الكمامات في أثناء التدريس في الفصول الدراسية مع ترك مسافة تباعد جسدي ال تقل ع•

المعلم والطالب

.وعين على األقلتم التأكيد على الطلبة وكافة أفراد الكادر اإلداري والتدريسي بعدم مخالطة أشخاص مصابين قبل بدء الدوام الدراسي بأسب•

التزام الطلبة وكافة أفراد الكادر اإلداري والتدريسي و مزودي الخدمات بعدم الذهاب إلى الجامعة عند الشعور بأي عرض من أعراض•

(ذوق، صداعالحمى، السعال، ضيق في التنفس، آالم في الجسم، فقدان حاسة الشم والت)اإلصابة بالفيروس أو أي أعراض تنفسية مثل 

ة التواجد في توجيه الطلبة والكوادر التدريسية واإلدارية ومزودي الخدمات بضرورة االلتزام باستخدام أدوات الوقاية الشخصية طوال فتر•

.الجامعة، وعدم تبادل األدوات مع الزمالء وتجنب المصافحة في أثناء التحية

(م اليدينالتباعد الجسدي، غسل اليدين، تعقي)توفير لوحات إرشادية وتوعوية ألهمية االمتثال لإلجراءات واالحترازات الصحية مثل •

ة أو مخالطة مصابين مع الحرص على البقاء في المنزل واتخاذ التدابير الالزم19االلتزام بإبالغ إدارة الجامعة في حاالت اإلصابة بكوفيد •

.للحجر مع االلتزام بالتعلم عن بعد وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة من جامعة الفجيرة

لجهات الستقبال الطلبة متضمنة االشتراطات واإلجراءات االحترازية الموصى بها من قبل ا” خطة جاهزية المنشأة التعليمية“تم إعداد •

.الصحية

م اإلصابة بمرض والذي ينص على اإلقرار بعد” إقرار التعهد على الحالة الصحية“تم الزام الطلبة والكادر اإلداري والتعليمي بالتوقيع على •

.أو مخالطة شخص مصاب به19كوفيد 
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.تم التنسيق الجيد لعملية الدخول والخروج إلى جامعة الفجيرة بطريقة تحافظ على التباعد الجسدي وتمنع االزدحام•

.سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات مختلفة والحرص على عدم مخالطة المجموعات لبعضهم البعض•

.توزيع طلبة أصحاب الهمم على مجموعات مختلفة والتأكيد على عدم تركزهم في مجموعة معينة•

.تقسيم الطلبة إلى مجموعات في فترات االستراحة تجنبًا لالزدحام وحفاظاً على مسافات التباعد الجسدي•

االت تم تخصيص غرفة عزل وفق اشتراطات غرف العزل الموضوعة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووضع إجراءات للتعامل مع ح•

.المشتبه فيها أو المؤكدة19كوفيد 

.يتم استخدام المسرح كقاعة دراسية•

.من المتوقع وضع حواجز بالستيكية شفافة حول طاوالت الطلبة الدراسية للحد من انتشار العدوى•

.مراعاة دخول وخروج الطلبة للمختبرات وغرف مصادر التعلم بال تزاحم مع التأكد من ترك مسافة آمنة•

ة تم تحديد قناة اتصال ألولياء األمور والطلبة والكوادر التعليمية واإلدارية و مزودي الخدمات لإلبالغ عن ظهور أعراض اإلصاب•

.بالفيروس

.تم وضع خطة إلخطار أولياء األمور بالمستجدات الصحية في المنشأة•

.تم توفير ورق للصاله ويتم التخلص منه بعد االنتهاء من الصالة•
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:إجراءات السالمة في بيئة المنشآت التعليمية: ثانيا

.وجود تهوية كافية عند استخدام منتجات التنظيف والتعقيم لمنع تسرب األبخرة السامة•

اثناء عمل تم التأكد من عمل أنظمة التكييف عمالً صحيحاً، والزيادة من دوران الهواء الخارجي قدر اإلمكان، ويتم فتح النوافذ واألبواب•

.التكييف

عند االستقبال وخدمات تحصيل ( بين األفراد مثل ) متر1تم تركيب حواجز بالستكية في المناطق التي يصعب فيها البقاء على مسافة •

.المصاريف

.يتم تنظيف وتعقيم دورات المياه بعد كل استخدام•

.تم وضع عالمات تشير إلى مكان أحواض غسل اليدين المتاحة للحفاظ على التباعد االجتماعي•

ال يتم استخدام المجفف الهوائي•

.تم توفير المعقمات عند مداخل جامعة الفجيرة•

.تم تدريب الكادر التربوي وضباط األمن والسالمة في المنشآت التعليمية لإلشراف على عمليات التعقيم•
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:الصحة العامة: ثالثا

النفسي للجميع مع تقوم جامعة الفجيرة بالتوعية عبر قنوات التواصل اإللكترونية الخاصة بالمنشأة التعليمية لنشر الوعي وتقديم الدعم•

.مراعاة الفئات العمرية

ثانية قبل لمس الوجه، أو استخدام المعقمات الكحولية وخاصة عند 20تمت التوعية بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ال تقل عن •

.استخدام الحمامات أو عند لمس األسطح المشتركة

.تم التوجيه بضرورة تغطية الفم واألنف، واستخدام المناديل أوثنية الكوع عند السعال أو العطاس•

.تم التوجيه بأهمية المحافظة على مسافة التباعد الجسدي الموصى بها مع تجنب مصافحة اآلخرين•

.التوعية بضرورة عدم تبادل أدوات الوقاية الشخصية والمستلزمات واألدوات الدراسية والوجبات الغذائية•

كون مصنوعة من تم االرشاد بتقليل حمل المستلزمات الدراسية، مثل حمل حقيبة صغيره للحاسوب المحمول والوجبة الغذائية، ويفضل أن ت•

.الجلد أو البالستك ليسهل تعقيمها قبل الذهاب للمنشأة التعليمية وبعد الرجوع منها

قبل بدء العام توفر جامعة الفجيرة متطلبات اإلسعافات األولية لكافة الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والذين لديهم أمراض صحية أو مزمنة•

.الدراسي

.19أكمل الطاقم الطبي في جامعة الفجيرة التدريب الخاص بكوفيد •

2022-2021دليل تشغيل جامعة الفجيرة فى اثناء جائحة كورونا للعام االكاديمي 



.ترخيص العيادة بالجامعة ساري المفعول، وكذلك الطاقم الطبي للعيادة•

.تالعيادة مجهزة بصنابير المياه، وموزعات الصابون، وموزعات المطهر، وإمدادات وافرة من معدات الوقاية الشخصية، والترمومترا•

روتوكوالت جميع الطلبة والكادر التربوي واإلداري والعاملين على علم بمقر العيادة في المنشأة التعليمية وأنهم على دراية بجميع الب•

.19واإلجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد 

19لة كوفيد توفر جامعة الفجيرة غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض مزودة بتهوية مناسبة ودورة مياه للمرضى الذين يعانون من حا•

.مشتبه بها أو مؤكدة
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:التغذية الصحية فى الجامعة: رابعا

غير مسموح باستخدام الكافيتريات •

تم توفير تالجات للماكوالت المعلبة والمشروبات وماكينات للمشروبات الساخنة•

:خدمات النقل: خامسا

ة لضمان صحة تلتزم جامعة الفجيرة بكافة اشتراطات السالمة وااللتزام بالطاقة االستيعابية حسب ما تم اعتماده من قبل الجهات المختص•

.وسالمة الطلبة في الحافالت، مع تسجيل قوائم بأسماء الطلبة

اءات الحترازية تم تشكيل فريق عمل في جامعة الفجيرة بمسمى لجنة الصحة والسالمة تقوم بمراقبة جميع األنشطة لضمان تطبيق االجر•

.الصحية المعتمدة في الدولة

.التباعد اآلمنةالتزام سائقي ومشرفي الحافالت بمعايير الصحة والسالمة المعتمدة مثل ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وتطبيق مسافات•

لشروط للحد من يتم التوجيه المستمر لمزودي خدمات النقل للمنشآت التعليمية بضرورة توعية موظفيهم بأهمية االلتزام بهذه المعايير وا•

.انتشار األوبئة واألمراض

.تم مراعاة تحديد أماكن جلوس الطلبة في الحافالت بعد تخصيص مسافات التباعد الجسدي اآلمنة•

.يتم تعقيم الحافالت قبل الرحلة األولى وبعد كل رحلة بمواد التنظيف والتعقيم المعتمدة مع المورد•

.يتم التأكيد على التزام الطالب باتباع اإلجراءات الوقائية مثال ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي•
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:الموارد البشرية: سادسا

.تم تخطيط الموارد الحالية والمطلوبة وفق االشتراطات واإلجراءات االحترازية•

.توفر جامعة الفجيرة بدائل للكوادر التدريسية المخالطين أو المصابين أو الماكثين في الحجر•

.وادر األساسيةتم اعداد قوائم بديلة لكافة الكوادر التعليمية واالدارية وتدريبهم مسبقا على المهام التي قد توكل إليهم في حال غياب الك•

.ات الصحية لهمتوفر عدد كاف من المعلمين والمساعدين والمرافقين لطلبة أصحاب الهمم لتطبيق مسافات التباعد الجسدي وكافة االحتراز•

لذاتي والفحص للتأكد تلتزم الكوادر التعليمية أو اإلدارية المسافرين بتطبيق كافة متطلبات الجهات المختصة، بما في ذلك متطلبات العزل ا•

.من سالمتهم

:شؤون الطلبة: سابعا

.عزل الذاتي أو الفحصتم توجيه جميع الطلبة المسافرين بضرورة االلتزام بتطبيق كافة متطلبات الجهات المختصة، بما في ذلك متطلبات ال•

خاذ إجراءات العزل يتم متابعة سجالت الحضور ووضع إجراءات واضحة لرصد الطلبة المتغيبين لتحديد أسباب الغياب في اليوم نفسه وات•

وتتبع المخالطين 
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:الموارد البشرية: ثامنا

.تم وضع تصور لكافة المواد الدراسية وتحديد كيفية تدريسه في حال استخدام أسلوب التعلم الهجين•

تم تجهيز الجامعة للحضور الفعلي للطلبة لالختبارات •

االنشطة الالمنهجية: تاسعا

ال توجد انشطة حاليا ويتم التخطيط لتنفيذها•

التوعيه والتدريب : عاشرا 

.تم اعداد وعمل برامج توعويه الكترونيه مرئية ومصوره للطالب حول ارشادات تشغيل جامعة الفجيرة•

دور ولي االمر: الحادي عشر

.لمناعةتم ابالغ وارشاد أولياء األمور على ضرورة تبليغ إدارة الجامعة إن كان األبناء يعانون من أي أمراض صحية مزمنة أو نقص في ا•

تم ابالغ أولياء األمور على ضرورة فحص درجة حرارة األبناء ومالحظة أية أعراض قبل مغادرة المنزل، وعدم احضارهم في حالة •

.وجود أعراض عليهم

يتم عمل االجتماعات باولياء االمور اذا تطلب االمر داخل الجامعة بعد مغادرة الطلبه للحرم الجامعي•
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:خدمات الدعم: الثاني عشر

.يتم تنظيف دورات المياة بصفة مستمرة خالل اليوم الدراسي الواحد•

.تتم جميع أعمال الصيانة داخل المنشآت التعليمية بواسطة الجهات المعتمدة•

.علنة ومتابعة دقيقةيتم إجراء التنظيف والتعقيم المنتظم ألنظمة التكييف في المنشآت التعليمية خارج أوقات اليوم الدراسي ووفقا لجداول م•

.يتم مراقبة معايير األداء والصحة والسالمة لجميع الموردين•

ابة يتم اتخاذ يتم قياس درجة حرارة العمال في الشركات المقدمة للخدمات قبل دخولهم مباني المنشآت التعليمية وفي حال االشتباه باإلص•

.التدابير الوقائية الالزمة والتواصل مع الجهات المعنية

خاذ التدابير الحمى، السعال، آالم في الجسم، صداع، ضيق التنفس وتوجيههم بات: يتم التأكد من خلو مقدمي الخدمات من أحد األعراض اآلتية•

.الوقائية الالزمة في حال وجود األعراض والتواصل مع الجهات المعنية

وفحص المخالطين وعدم 19توجيه مقدمي الخدمات لإلفصاح عن حاالت اإلصابة أومخالطة أي من حاالت اإلصابة المؤكدة بمرض كوفيد•

.الحضور لمباني المنشأة التعليمية لحين ظهور نتيجة الفحص واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة

.قبل الدخول إلى الجامعة، يتم توقيع مقدم الخدمات على وثيقة إقرار بضرورة اإلبالغ عن أي حاالت يشتبه بها بين موظفيهم•
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:الرقاية والمتابعة المستمرة: الثالث عشر

نشطة لضمان يقوم بالرقابة والمتابعة على جميع العمليات واأل” لجنة الصحة والسالمة“تم تشكيل فريق عمل داخلي في الجامعة بمسمى •

.تطبيق جميع االشتراطات واإلجراءات االحترازية الصحية المعتمدة في المنشأة التعليمية

:التطعيم: الرابع عشر

لم PCRتطبيق نظام المرور االخضر للطلبة الحاصلين على جرعتين لقاح كورونا للدخول الى الحرم الجامعي مع إلزامية عمل فحص•

.ساعة قبل بدء الدراسة96يتعدى عليه 

.تم ارشاد جميع الطالب بضرورة اخذ اللقاح وتم وضع آلية متبعة لزيادة عدد المطعمين بين الطالب•

.أسبوعي PCRيتم السماح للفئات المستثناة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد بالتعلم بحضورياً مع إلزامية إجراء فحص مخبري •

يوم من الجرعة الثانية لمباشرة العمل في الجامعة مع تطبيق 14حصل الكادر األكاديمي واإلداري الحصول على جرعتي لقاح مع مرور •

.بروتوكول المرور األخضر لدخول الجامعة

.لدخول الجامعة ألولياء األمور« الحصن »يتم تطبيق نظام المرور األخضر عبر تطبيق •
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:ادارة الحوادث واالستعداد للطوارئ: الخامس عشر

19في حال أبلغ الطالب أو أحد العاملين في المنشأة التعليمية عن إصابته بعدوى فيروس كوفيد 

.يةالموظف، واتخاذ الالزم لمواصلة تعلمه أو تدريسه عن بعد وفقاً للخيارالذي يفضله وحالته الصح/ يتم منح اإلذن باالنصراف لهذا الطالب•

ألعراض لحاالت الموظفين فوراً لتحديد الحاالت المخالطة للشخص المصاب خالل اليومين السابقين من ظهور ا/ يتم التدقيق في بيانات حضور الطلبة •

.المصحوبة بأعراض وبدءاً من تاريخ جمع عينة المسحة للحاالت بدون أعراض19-كوفيد

بالنسبة للطلبة، . هيتم إبالغ األشخاص المخالطين الذين تم تحديدهم عن تعرضهم لخطر اإلصابة بالفيروس دون الكشف عن هوية الشخص الذي ثبتت إصابت•

.فيجب على المنشأة التعليمية إبالغ أولياء األمور باختالط طفلهم بشخص مصاب بالفيروس

.ةيتم ارسال هذه المجموعة المحددة من األشخاص المخالطين للمصاب إلى المنزل وإلزامهم بإتباع تعليمات الحجر الصحي من قبل الجهات الصحي•

يوًما في حالة اإلصابة بفيروس 14تقديم النصح والتوجيه الالزم لهذه المجموعة المخالطة حول األعراض المحتملة وأهمية التزامهم بإجراءات السالمة لمدة •

19كوفيد

.إبالغ الجهة القيادية المسؤولة عن ال والجهات الصحية عن الحاالت المصابة وعدد األشخاص الذين يُحتمل تعرضهم لإلصابة بالعدوى•

األعضاء/ التأكد من أن جميع موظفي المنشأة التعليمية •

نية لمعرف ترويتوفر لجامعة الفجيرة بريد إلكتروني جماعي، يتمكن أعضاؤه من استالم أي تحديثات أو مستجدات االجتماعات المتزامنة  االجتماعات اإللك•

.آخر المستجدات تعتبر ضرورية
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:التعليم العالي: الباب الخامس

االجراءات االحترازية لجامعة الفجيرة الستقبال الطالب

:عند دخول الحرم الجامعي

أيام أو ان يكون 7أيام ويتم تحديثها كل 7ال يسمح للطلبه الدخول للحرم الجامعى بدون نتيجة فحص كورونا السلبيه شريطة لم يمر عليها •

.الطالب أو الطالبه قد حصل على اللقاح

.درجه للسماح للطلبه بالدخول 37.5يتم فحص درجة الحراره قبل الدخول من البوابه الرئيسيه والتأكد من انها اقل من •

ثوانى وعلى أن يكون 3وجود بوابة تعقيم عند المدخل الداخلي حيث يتوجب على الطالب والطالبه الوقوف تحت البوابه لمدة ال تقل عن •

الخروج من االماكن المخصصه للمخارج كما موضح باالشارات والعالمات الموجوده بالداخل 

.التأكد من ارتداء الطلبه للكمامات عند الدخول وبشكل صحيح وتوفيرها لهم فى حال عدم ارتدائها•

ند دخولوجود فريق االمن والسالمه كي يحرص على دخول الطلبه بنظام وتباعد اجتماعي واتباع الطلبه لكافة االجراءات االحترازية ع•

.الحرم الجامعي

2022-2021دليل تشغيل جامعة الفجيرة فى اثناء جائحة كورونا للعام االكاديمي 



:الحرم الجامعيداخل 

.يجب امتثال جميع الطلبه لوسائل الوقايه بارتداء الكمامات داخل الجامعه بجميع االوقات•

. م بين الطلبه وموظفى الجامعه 1يجب المحافظه على التباعد االجتماعى بمسافة ال تقل عن •

ص زميلل يجب على كل طالب وطالبه استخدام اغراضه الشخصيه فقط من ادوات مكتبيه وجهاز حاسوب وال يضطر الستخدام اغراض تخ•

.له او موظف بالجامعه

.ال يسمح بالجلوس واالنتظار بالكافيتريا او المسجد•

.ال يسمح بأى تجمعات داخليه بين الطلبه سواء بالفصل او الممرات او اماكن االنتظار•

الجللراءات تواجللد فريللق االمللن والسللالمه بصللفه مسللتمره لمتابعللة وتوجيلله الطلبلله باتبللاع االجللراءات االحترازيلله ورصللد الحللاالت المخالفلله ل•

.ماالحترازيه وتوجيهه
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:داخل الحرم الجامعي

.يجب امتثال جميع الطلبه لوسائل الوقايه بارتداء الكمامات داخل الجامعه بجميع االوقات•

. م بين الطلبه وموظفى الجامعه 1يجب المحافظه على التباعد االجتماعى بمسافة ال تقل عن •

ص زميلل يجب على كل طالب وطالبه استخدام اغراضه الشخصيه فقط من ادوات مكتبيه وجهاز حاسوب وال يضطر الستخدام اغراض تخ•

.له او موظف بالجامعه

.ال يسمح بالجلوس واالنتظار بالكافيتريا او المسجد•

.ال يسمح بأى تجمعات داخليه بين الطلبه سواء بالفصل او الممرات او اماكن االنتظار•

الجللراءات تواجللد فريللق االمللن والسللالمه بصللفه مسللتمره لمتابعللة وتوجيلله الطلبلله باتبللاع االجللراءات االحترازيلله ورصللد الحللاالت المخالفلله ل•

.ماالحترازيه وتوجيهه
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:داخل الحرم الجامعي

ى ملره فى حالة خروج اى طالب او طالبه من الحرم الجامعى بمنتصف اليوم الدراسى سيطبق عليله جميلع اجلراءات اللدخول للحلرم الجلامع•

".اوال " اخرى كما تم ذكره سابقا فى فقرة 

االيلدى بلالكحول يجب اتباع جميع ارشادات الوقايه والتعقيم كما هو موضح باللوحات االرشاديه الداخليه من غسيل االيدى باستمرار وتعقليم•

.وارتداء الكمامات طوال وقت التواجد بالحرم الجامعى

.توافر جميع مواد التعقيم بجميع الممرات والمكاتب والقاعات الدراسيه•

.توافر جميع ارشادات التعقيم وغسيل االيدي وذلك على لوحات بالممرات والمكاتب والقاعات الدراسيه•
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:االجراءات االحترازيه داخل القاعات الدراسيه

.تعقيم القاعات الدراسيه قبل بدء اليوم الدراسي وبين فواصل المحاضرات وذلك من خالل فريق تعقيم مختصيتم •

فلاظ عللى االستماع واالنصات الى التوجيهات والنصائح التوعويه الموجهه من دكتور الماده خالل المحاضره كنصائح االملن والسلالمه والح•

.الصحه العامه واالجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على سالمتك وسالمة زمالئك 

د وعلدم تغييلره عند دخول القاعه الدراسيه يجب االلتزام باالشلارات المبينله واالملاكن المسلموح بلالجلوس عليهلا فقلط والبقلاء فلى نفلس المقعل•

.خالل المحاضره 

.يجب عدم تناول االطعمه والمشروبات داخل القاعه الدراسيه•

.نظيفه وصحيهة تعليميةيجب الحفاظ على نظافة القاعه الدراسيه لضمان بيئ•
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:تابع االجراءات االحترازيه المتبعه داخل القاعات الدراسيه

.دخول القاعه الدراسيه يجب الدخول بهدوء ونظام وتباعد اجتماعى وبدون زحامعند •

م عنللد الخللروج مللن القاعلله الدراسلليه يجللب الخللروج فللى نظللام وتباعللد اجتمللاعى والتوجلله الللى قاعللة المحاضللره التاليلله أو الخللروج مللن الحللر•

.الجامعى اذا تم االنتهاء من المحاضرات أو المختبرات

الواجلب تواجد فريق االمن والسالمه بصوره مسلتمره لتنظليم حركلة اللدخول والخلروج وملدى االلتلزام بالتعليملات واالجلراءات االحترازيله•

.اتباعها
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ارشادات لطالب كلية العلوم الصحية بجامعة الفجيرة: الباب السادس

.التي تقدمها جامعة الفجيرة19يتم العمل على اتمام الطلبة للدورة التدريبية اإللكترونية حول عدوى كوفيد •

.يتم العمل على اتمام جميع الطلبة التدريب على التعامل مع معدات الوقاية الشخصية•

رافق الرعاية تم ارشاد وتوجيه الطلبة باتباع بروتوكوالت السالمة العامة باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة للحد من انتقال العدوى في م•

.الصحية

مع ضرورة االمتثال 19يد سيتم السماح للطلبة بالتدريب السريري والمناوبة ومتابعة التعليم الطبي في المستشفيات التي تعالج حاالت كوف•

ين ثبتت لتدابير الوقاية و السالمة الالزمة، كما يتم التأكد من اتباع اإلجراءات االحترازية المشددة عند تعامل الطلبة مع المرضى الذ

.19إصابتهم بكوفيد 

درجة الحرارة، تم ارشاد ومتابعتهم الطلبة بضرورة االمتثال ألحدث تدابير السالمة وأي تدابير إضافية مثل ارتداء كمامات الوجه، وفحص•

.والحفاظ على التباعد الجسدي، وممارسات نظافة اليدين الموصى بها في كل من مجاالت رعاية المرضى وغير المرضى

.يميةسيتم إخضاع الطلبة المنتسبين للتدريب السريري للفحوصات الدورية الالزمة بحسب إرشادات المنشأة الصحية التعل•
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:خطة التعامل مع حاالت كوفيد االيجابية المكتشفة داخل جامعة الفجيرة: الباب الثامن

.في المنشأة التعليمية غلقًا مؤقّتًا لغايات التعقيم19يتم غلق القاعات والمالحق التي زارها المصاب بكوفيد •

عًا في حال التأكد من إصابة شخص واحد من الكادر اإلداري يتم فحص جميع الكادر اإلداري المخالط، مع التوجيه للحجر الذاتي تب•

.لتوصيات الجهات المعنية في الدولة، حتى يتم الحصول على النتيجة السلبية في الفحص

و الهيئة التدريسية حال التأكد من إصابة عضو من الهيئة التدريسية يتم فحص جميع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المخالطين لعضفي •

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

ية المخالطة، مع في حال التأكد من إصابة طالب يتم فحص جميع الطلبة المخالطين للطالب في الفصول الدراسية وأعضاء الهيئة التدريس•

نتيجة السلبية في التوجيه للحجر الذاتي تبعاً لتوصيات الجهات المعنية في الدولة، حتى يتم التأكد من الخلو من المرض والحصول على ال

.الفحص

األزمات في حال إصابة أكثر من طالب أو عضو من الهيئة التدريسية يتم التدرج في اإلغالق بالتنسيق مع اللجان وفرق الطوارئ و•

.والكوارث المحلية
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درجة مئويلة، والسلعال، 37.5الحمى ،)مثل ( الموظف/ المعلم / الطالب : )بالظهور على19إذا كان هناك شك أو بدت أعراض كوفيد •

أثنلاء وجلودهم فلي( وألم الجسم أو التعب، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، واإلسهال والغثيان، والصداع، أو فقدان حاسة الشم أو التلذوق

للى الفلور في المنشأة التعليمية، واعتمد الطاقم الطبي هذه اإلصابة، يتم عزل المصاب عللى الفلور، ويتوجلب إخطلار وللي أملر الطاللب ع

حتى يتم الحصلول كما يمنع المصاب من دخول المنشأة التعليمية، وااللتزام بالتعلم عن بعد. إلحالته إلى المستشفى واتخاذ اإلجراء الالزم

.على النتيجة السلبية للفحص والحصول على التقرير الطبي بخلوه من المرض

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

هلات المعنيلة ملن خلالل يتم االتصال بولي أمر الطالب على الفور من قبل الطاقم الطبي بعيادة المنشأة التعليمية ويتم على الفور إبلالغ الج•

.القنوات الرسمية

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

ة إجراءات التعقيميتم غلق الفصل الدراسي وجميع مالحق المنشأة التي وصلت إليها الحالة المشتبه فيها غلقًا مؤقّتًا حتى تتم كاف•

15أمضى أكثر ملن يتم إجراء التتبع لتحديد المخالطين للحالة المشتبه بها بحيث يشمل التتبع المدرسين وزمالء المصاب، أو أي شخص•

ويلتم إللزامهم بلإجراء الفحلص والحجلر . متر مع المصاب، ملن يلوم ظهلور األعلراض، أو يلوم الفحلص اإليجلابي1.5دقيقة على مسافة 

..يوًما14الصحي لمدة 

.يتم إبالغ أولياء أمور جميع الطلبة المخالطين وتزويدهم بمعلومات عن إجراءات الحجر المنزلي وخطط التعلم عن بعد•
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.مخالطينيتم اتخاذ تدابير التعقيم وفقًا لإلرشادات للفصل الدراسي والمباني في المنشآت التعليمية التي استخدمها الطلبة ال•

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

.19كوفيد 

داء كافة في المنشأة التعليمية من قبل الطاقم الطبي والتأكيد على االلتزام بارت19يتم اتباع كافة إرشادات السالمة في حاالت طوارئ كوفيد •

.معدات الحماية الطبية عند مرافقة المصاب في غرفة العزل أو عند النقل إلى المنزل أوإلى المستشفى
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األدوار والمسؤوليات الرئيسية: الباب العاشر

:وهمعليهالواقعةوالمسئوليةالدورطرفكليؤدىحينأركانهاتكتملالتعليممنظومة

االمرولى-الطالب–واإلداريالتربويالكادر–التعليميةالمنشأة–الوزارة

تحددهاالتيالعامةدوالقيوالعاماإلطارحسبالتعليميةالجهةاوالوزارةتعليماتتنفيذفيدورهايتلخصتعليميهكمؤسسهالفجيرةجامعةونحن

.المعنيةوالجهاتالوزارة

.الفجيرةةبجامعالخاصةالتعليميةالجهةمنالموجهةالتعليميةالمؤسسةلتعليماتوالتنفيذلالمتثالخاضعوالتربوياإلداريوالكادر
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2022-2021االجراءات االحترازيه المتبعه داخل جامعة الفجيره لعام 

:قنوات التواصل لالستفسار

4127 484 050: رقم االتصال

143الخط االرضي على تحويلة رقم 

mramadan@uof.ac.ae: البريد االلكتروني

جامعة الفجيرة                                                                                                           –قسم الصحة والسالمه 

محمد رمضان. م
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