إرشادات العودة اآلمنة للطلبة
أعزاءنا زمالء المستقبل القريب،
ال يخفى عليكم ما يمر به العالم ومملكتنا الحبيبة من أزمة صحية متمثلة في جائحة
كوفيد ، 19-ولكي نحقق عودة ً آمنة للعملية التعليمية بكلية الطب ،التي أنتم غايتها
وثمرتها ،نوصى بالتالي :
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.7
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.9

تحميل وتفعيل تطبيقات توكلنا وتباعد و صحتي.
اقتصار الدخول لمباني و مرافق الجامعة على األفراد المحصنين (محصن
جرعتين)
اإللتزام بالدخول والخروج من البوابات المخصصة.
اإللتزام بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح طوال فترة التواجد بمرافق الكلية (النقاب
للطالبات ال يُغني عن الكمامة)
تجنب المصافحة باأليدي.
مراعاة التباعد الجسدي  1.5متر.
تجنب التجمعات داخل مرافق الكلية من قاعات وردهات ومواقف باسثناء ما يتعلق
بسير العملية التعليمية ويكون ذلك بمراعاة الضوابط الوقائية .
مراعاة الضوابط الوقائية الخاصة بأماكن التجمعات.
اإللتزام باإلجراءات اإلحترازية المتعلقة بمكافحة العدوى الصادرة عن مركز
المهارات والتعليم بالمحاكاة حال التواجد فيه ،ومن ذلك -باإلضافة لما سبق -:

•عدم التكدس عند نقاط الفرز والتعاون مع المنظمين.
•تعقيم اليدين قبل وبعد تطبيق المهارة على الدمى والنماذج في حال استخدامها ثم
التخلص المالئم من أدوات الحماية مثل القفازات مع تعقيم اليدين .
•عدم مشاركة المتعلقات الشخصية كاالقالم والورق والهواتف المحمولة وما شابه .
•اإللتزام بالمجموعة (الشعبة) وعدم اإلختالط بالمجموعات والشعب األخرى .
 .10بعد إنقضاء النشاط التعليمي أو اإلختبار ،يتوجب على الطلبة سرعة مغادرة
الكلية/الجامعة.
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 .11في حالة ظهورحمى أو أعراض تنفسية (اشتباه) أو تأكد اإلصابة بمرض
الكوفيد 19 -مخبريا ً  ،عليَك/ـ ِك بالتالي:
•عدم الحضور للكلية .
•التواصل مع  937واتباع ما يُوصى به.
•إخطار منسق/ـة المقرر/السنة الدرسية هاتفيا ً أو إلكترونيا ً مع تزويده/ـا بما يُطلب
من وثائق.
 .12تكون العودة للدوام الحضوري في حالة اإلشتباه بعد نتيجة سلبية للمسحة وبعد
زوال األعراض  ،أما في حالة اإلصابة المؤكدة فتكون العودة للدوام الحضوري بعد
التعافي حسب تحديث الحالة على تطبيق توكلنا او صحتي.
أخيراً ،وعيكم والتزامكم باإلجراءات اإلحترازية  -حيز التنفيذ وما قد يستجد  -هما
الُمتوقع والمأمول ولتكن "العودة اآلمنة" شعارأ لمرحلة أنتم "أبطالها ".ولكن عدم
اإللتزام بقوانين دولتنا األبية يعرضكم للمساءلة القانونية .

دمتم بصحة آمنين،
مع تحيات
لجنة مكافحة العدوى
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