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األعراض الواجب التنبه لها:

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص اإلصابة 
بكوفيد-١٩ داخل مقر العمل: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم  ــرارة الجس ــة ح ــاع درج ارتف

ــاس  ــص بمقي ــق الفح ــن طري )ع

أو إحســاس الموظــف  الحــرارة 

ــه(. ــة حرارت ــاع درج بارتف

السعال الجاف.ضيق التنفس المفاجئ. 

ظهور أعراض كوفيد-١٩ على أحد الموظفين )مشتبه بإصابته(:

عزل املوظف عن بقية املوظفني يف غرفه أو منطقة مخصصة. 

إلزام املوظف املريض بارتداء الكمامة طوال الوقت وتزويده مبطهر األيدي. 

تقليــل االحتــكاك مــع املوظــف املريــض بحيــث ال يتعامــل معــه إال عــدد محــدود جــًدا مــن املوظفــني مــع 

أهميــة لبســهم للكمامــة الطبيــة واحملافظــة علــى التباعــد االجتماعــي وتطهيــر األيــدي بعــد االنتهــاء مــن 

مســاعدته. 

يطلب من املوظف مراجعة الطبيب. 

إذا كان املوظــف غيــر قــادر علــى الذهــاب بنفســه ملراجعــة الطبيــب يتــم التواصــل مــع اإلســعاف يف حــال 

اســتدعت حالــة املوظــف الصحيــة ذلــك. 

الطلــب مــن املوظــف إرســال إثبــات زيــارة الطبيــب أو التقريــر الطبــي عــن طريــق وســائل االتصــال املعتمــدة 

) مثــال: اإلمييــل الرســمي للكلية/القســم(. 

حــث املوظــف املصــاب واملوظفــني املخالطــني بتحميــل وتفعيــل تطبيــق تطمــن وتطبيــق تباعــد وإتبــاع 

فيــه. الــواردة  الصحيــة  اإلرشــادات 
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اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين 
لحالة مؤكدة داخل مقر العمل: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد-١٩بين الموظفين: 

المخالطين الذين ظهرت عليهم أعراض: 

يتــم فتــح األبــواب والنوافــذ لألماكــن التــي تواجــد فيهــا املوظــف 

ــة )كمكتبــه وغرفــة العــزل وغيرهــا( لضمــان  املريــض ألوقــات طويل

التهويــة اجليــدة ومــن ثــم تبــدأ عمليــة التطهيــر بشــكل كامــل قبــل 

ــكان. ــتخدام امل ــادة اس إع

يجــب تطهيــر القســم الــذي ظهــرت فيــه احلالــة بشــكل خــاص وبقيــة 

ــات  ــاع التوجيه ــًا باتب ــرا دقيق ــام تطهي ــكل ع ــل بش ــر العم ــام مق أقس

الــواردة يف الدليــل العملــي لتطهيــر األماكــن العامــة. 

)PCR( يتم توجيههم لعمل الفحص المخبري

يتم عزلهم بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة

إذا كانــت النتيجــة ســلبية: يمكــن رجــوع الموظف 

ــى العمــل فــي حــال زوال األعــراض، وفــي حــال  إل

اإلجــازة  قــرار  اتخــاذ  فيتــم  األعــراض  اســتمرار 

الطبيــة ومدتهــا مــن قبــل الطبيــب المعالــج. 

التوجيــه  يتــم  إيجابيــة:  النتيجــة  كانــت  إذا 

بالعــزل لمــدة ١٠ أيــام تبــدأ مــن اول يــوم ظهــرت 

فيــه األعــراض. 

توجيههم بتحميل وتفعيل برنامج تطمن وتباعد. 
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المخالطين الذين لم تظهر عليهم أعراض: 

ظهور أعراض خارج مقر الجامعة: 

المخالطة لحالة مؤكدة خارج الجامعة: 

حصرهــم ومتابعتهــم بشــكل يومــي لمــدة ١٤ 
ــخ آخــر المخالطــة )مرفــق نمــوذج  يومــا مــن تاري

الحصــر(. 

توجيههــم بتحميــل وتفعيــل برنامــج تطمــن 
وتباعــد. 

الوقائيــة  باإلجــراءات  بااللتــزام  توجيههــم 
دوريــً،  األيــدي  وتطهيــر  الكمامــة،  )لبــس 

االجتماعــي(.  والتباعــد 

توعيتهــم بأعــراض المــرض ومــا يجــب عليهــم 
Xفعلــه لــو ظهــرت عليهــم األعــراض. 

اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص اإلصابة 
بكوفيد-١٩ خارج مقر الجامعة: 

يجــب علــى املوظــف الــذي تظهــر عليــه األعــراض املذكــورة أعــاه عــدم احلضــور ملقــر العمــل وإبــاغ الكلية/
القســم عــن طريــق وســائل االتصال املعتمــدة بذلك )مثــال: اإلمييل الرســمي للكلية/القســم(. 

يجــب علــى املوظــف عــدم احلضــور ملقــر العمــل وإبــاغ الكلية/القســم عــن طريــق وســائل االتصــال املعتمــدة 
بذلــك )مثــال: اإلمييل الرســمي للكلية/القســم(. 

توجيه املوظف بتحميل وتفعيل برنامج تطمن وتباعد. 

يف حــال ظهــور أعــراض يتــم إتبــاع اإلجــراءات الــواردة يف )اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف حــال تأكــد 
تواجــد حالــة مؤكــدة ملــرض كوفيــد-19 يف مقــر العمــل(. 

توجيه املوظف باملتابعة الذاتية لألعراض ملدة 14 يوم. 

توجيــه املوظــف مبراجعــة الطبيــب يف املستشــفى أو املركــز الصحــي وإرســال إثبــات الزيــارة للكلية/القســم 
عــن طريــق وســائل االتصــال املعتمــدة بذلــك. 

عدم السماح للموظف بدخول مقر العمل أو صعود وسيلة النقل اخلاصة بالعمل. 
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لم يتم عمل اختبار مخبري PCR لتأكيد 

تعافي الموظف من الفيروس، فيمكنه 

العودة للعمل وفقً للشروط التالية: 

تم عمل اختبار مخبري PCR لتأكيد 

تعافي الموظف من الفيروس، فيمكنه 

العودة للعمل وفقً للشروط التالية: 

آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة 
إصابته بكوفيد-١٩ للعمل: 

1- لــم يعانــي مــن احلمــى ملــدة 72 ســاعة علــى األقــل )بــدون اســتخدام أدويــة خافضــة 

للحــرارة(. 

2- حتســنت األعــراض األخــرى )علــى ســبيل املثــال، حتســنت أعــراض الســعال أو ضيــق 

التنفــس(. 

3- مرور 10 أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة. 

1- لم يعد لديه حمى )بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة(. 

2- حتســنت األعــراض األخــرى )علــى ســبيل املثــال، حتســنت أعــراض الســعال أو ضيــق 

التنفــس(. 

3- أجرى اختبارين سلبيني على التوالي، بفارق 24 ساعة على األقل. 

يتم السماح للموظف بالعودة إلى العمل بعد التعايف وذلك بعد إحضار
 ما يثبت شفاؤه من املرض من منشأة صحية أو وفًقا لآللية التالية: 
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جدول  حصر المخالطين :

اجلوال
 عدد األيام

 من تاريخ آخر
مخالطة

 اخر تاريخ
مخالطة القسم / اإلدارة اسم املخالط م
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األعراض الواجب التنبه لها:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم  ــرارة الجس ــة ح ــاع درج ارتف

ــاس  ــص بمقي ــق الفح ــن طري )ع

أو إحســاس الموظــف  الحــرارة 

ــه(. ــة حرارت ــاع درج بارتف

ضيق التنفس المفاجئ. 
السعال الجاف.

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص اإلصابة 
بكوفيد-١٩ داخل مقر الجامعة او الدراسة:

ظهور أعراض كوفيد-١٩ على أحد الطالب )مشتبه بإصابته(: 

عزل الطالب عن بقية الطالب يف غرفه أو منطقة مخصصة. . 	

إلزام الطالب املريض بارتداء الكمامة طوال الوقت وتزويده مبطهر األيدي. . 	

تقليــل االحتــكاك مــع الطالــب املريــض بحيــث ال يتعامــل معــه إال عــدد محــدود جــًدا مــن املوظفــني مــع أهميــة . 	

لبســهم للكمامــة الطبيــة واحملافظــة علــى التباعــد االجتماعــي وتطهيــر األيــدي بعــد االنتهــاء مــن مســاعدته. 

يطلب من الطالب مراجعة الطبيب. . 	

إذا كان الطالب غير قادر على الذهاب بنفســه ملراجعة الطبيب يتم التواصل مع اإلســعاف يف حال اســتدعت . 	

حالــة املوظــف الصحية ذلك. 

الطلــب مــن الطالــب إرســال إثبــات زيــارة الطبيــب أو التقريــر الطبــي عــن طريــق وســائل االتصــال املعتمــدة ) . 	

مثــال: اإلمييــل الرســمي للكلية/القســم(. 

حــث الطالــب املصــاب والطــالب املخالطــني بتحميــل وتفعيــل تطبيــق تطمــن وتطبيــق تباعــد وإتبــاع اإلرشــادات . 	

الصحيــة الــواردة فيــه. 
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وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد-١٩بين الطالب: 

يتــم فتــح األبــواب والنوافــذ لألماكــن التــي تواجــد فيهــا الطالــب 

املريــض ألوقــات طويلــة )كالقاعــة الدراســية وغرفــة العــزل وغيرها( 

لضمــان التهويــة اجليــدة ومــن ثــم تبــدأ عمليــة التطهيــر بشــكل كامل 

قبــل إعــادة اســتخدام املــكان. 

يجــب تطهيــر القســم الــذي ظهــرت فيــه احلالــة بشــكل خــاص وبقيــة 

أقســام الكليــة بشــكل عــام تطهيــرا دقيقــًا باتبــاع التوجيهــات الــواردة 

يف الدليــل العملــي لتطهيــر األماكــن العامــة. 

)PCR( يتم توجيههم لعمل الفحص المخبري

يتم عزلهم بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة

إذا كانــت النتيجــة ســلبية: يتــم التوجيــه بالعــزل 

لمــدة ١٠ أيــام تبــدأ مــن اول يــوم ظهــرت فيــه 

األعــراض. 

إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة: يمكن رجــوع الطالب 

إلــى مقــر الدراســة فــي حــال زوال األعــراض، وفــي 

حــال اســتمرار األعــراض فيتــم اتخــاذ قــرار اإلجــازة 

الطبيــة ومدتهــا مــن قبــل الطبيــب المعالج. 

توجيههم بتحميل وتفعيل برنامج تطمن وتباعد. 

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين 
لحالة مؤكدة بين طالب الجامعة داخل مقر الجامعة او الدراسة 

المخالطين الذين ظهرت عليهم أعراض: 
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المخالطين الذين لم تظهر عليهم أعراض:

حصرهــم ومتابعتهــم بشــكل يومــي لمــدة ١٤ 
ــخ آخــر المخالطــة )مرفــق نمــوذج  يومــا مــن تاري

الحصــر(. 

توجيههــم بتحميــل وتفعيــل برنامــج تطمــن 
وتباعــد. 

الوقائيــة  باإلجــراءات  بااللتــزام  توجيههــم 
دوريــً،  األيــدي  وتطهيــر  الكمامــة،  )لبــس 

االجتماعــي(.  والتباعــد 

توعيتهــم بأعــراض المــرض ومــا يجــب عليهــم 
Xفعلــه لــو ظهــرت عليهــم األعــراض. 

ظهور أعراض خارج مقر الجامعة: 

المخالطة لحالة مؤكدة خارج الجامعة: 

اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص اإلصابة 
بكوفيد-١٩ بين طالب الجامعة خارج مقر الجامعة او الدراسة: 

ــاغ  ــة وإب ــر الدراس ــور ملق ــدم احلض ــاه ع ــورة أع ــراض املذك ــه األع ــر علي ــذي تظه ــب  ال ــى الطال ــب عل يج
الكلية/القســم و مــدرس املــادة عــن طريــق وســائل االتصــال املعتمــدة بذلــك )مثــال: اإلمييــل الرســمي 

للكلية/القســم(. 

يجــب علــى الطالــب عــدم احلضــور ملقــر الدراســة وإبــاغ الكلية/القســم و مــدرس املــادة عــن طريــق وســائل 
االتصــال املعتمــدة بذلــك )مثــال: اإلمييــل الرســمي للكلية/القســم(. 

توجيه الطالب بتحميل وتفعيل برنامج تطمن وتباعد. 

يف حال ظهور أعراض يتم إتباع اإلجراءات اإلحترازية والتواصل مع الرقم 937 لاستشارة. 

توجيه الطالب باملتابعة الذاتية لألعراض ملدة 14 يوم. 

توجيــه الطالــب مبراجعــة الطبيــب يف املستشــفى أو املركــز الصحــي وإرســال إثبــات الزيــارة للكلية/القســم 
عــن طريــق وســائل االتصــال املعتمــدة بذلــك. 

عدم السماح للطالب بدخول مقر اجلامعة أو صعود وسيلة النقل اخلاصة باجلامعة. 
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لم يتم عمل اختبار مخبري PCR لتأكيد 
تعافي الطالب من الفيروس، فيمكنه 

العودة لمقر الدراسة وفقً للشروط 
التالية: 

تم عمل اختبار مخبري PCR لتأكيد 
تعافي الطالب من الفيروس، فيمكنه 

العودة لمقر الدراسة وفقً للشروط 
التالية: 

آلية السماح بعودة الطالب المؤكدة إصابته 
بكوفيد-١٩ لمقر الدراسة: 

1- لــم يعانــي مــن احلمــى ملــدة 72 ســاعة علــى األقــل )بــدون اســتخدام أدويــة خافضــة 

للحــرارة(. 

2- حتســنت األعــراض األخــرى )علــى ســبيل املثــال، حتســنت أعــراض الســعال أو ضيــق 

التنفــس(. 

3- مرور 10 أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة. 

1- لم يعد لديه حمى )بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة(. 

2- حتســنت األعــراض األخــرى )علــى ســبيل املثــال، حتســنت أعــراض الســعال أو ضيــق 

التنفــس(. 

3- أجرى اختبارين سلبيني على التوالي، بفارق 24 ساعة على األقل. 

يتــم الســماح للطالــب بالعــودة إلــى مقــر الدراســة بعــد التعــايف وذلــك بعــد إحضــار 
مــا يثبــت شــفاؤه مــن املــرض مــن منشــأة صحيــة أو وفًقــا لآلليــة التاليــة: 
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جدول  حصر المخالطين :

اجلوال
 عدد األيام

 من تاريخ آخر
مخالطة

 اخر تاريخ
مخالطة القسم / اإلدارة اسم املخالط م
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اإلجراءات الوقائية  التي ينصح 
بإتباعها في مقر الجامعة ومقرات الدراسة: 

ضوابط  القاعات الدراسية 

- توعية العاملني والطاب كافة مباهية املرض وطرق انتقاله ووسائل 
الوقاية الازم اتباعها. 

- توفير مطهرات األيدي والصابون يف كافة مقرات اجلامعة و القاعات 
الدراسية. 

- اإللتزام الصارم بتطهير األسطح البيئية بشكل روتيني مبطهرات 
معتمدة من وزارة الصحة مثل مركبات األمونيوم الرباعية. 

- التهوية اجليدة ملقرات اجلامعة والقاعات الدراسية. 

إذا دعت الحاجة لحضور الطلبة لمقرات الدراسة فإن توزيعهم يكون ضمن 

مجموعة صغيرة مع مراعاة اآلتي: 

1- عمل نقطة فحص عند املدخل أو البوابة الرئيسية للكلية مبا يضمن فحص كل طالب وطالبة 
ويجب ان تتضمن نقطة الفحص على قياس درجة احلرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء 

و الدواء و السؤال عن األعراض التنفسية )سعال أو ضيق يف التنفس(. 
2- منع الطاب والطالبات الذين لديهم ارتفاع يف درجة احلرارة ) 38 وأكثر( او لديهم أعراض 

تنفسيه )سعال او ضيق يف التنفس( من دخول الكلية. 
3- دخول وخروج الطلبة من مدخلني مع ترك مسافة مترين بني كل طالب و اآلخر. 

4- ترك مسافة آمنة بني كل مقعدين مترين على األقل. 
5- منع التجمعات خارج القاعات الدراسية. 
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المراجع

دليل التعامل مع احلاالت املشتبه أو املؤكد إصابتها مبرض كوفيد-19 يف أماكن العمل، 

املركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها ) اغسطس 2020 (. 

الدليل االسترشادي لعودة الدراسة اجلامعية يف العام الدراسي 1442، وزارة التعليم. 

الدليل اإلرشادي للوقاية من العدوى التنفسية يف البيئة اجلامعية، وزارة التعليم. 

التدابير الوقائية من كورونا كوفيد-19 يف اجلامعات؛ املركز الوطني للوقاية من 

االمراض ومكافحتها.




