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  ملين

ع اإلجراءات
صوصية في

 ي الجامعة:

ص من خالل
عامة وإرفاق

ونسخ ،عامة
حة والسالمة

إلصابة) دون

 خالل البريد
ديدأن يتم تح

م بالكامل أو

 من الجرعة
م بإجراءات
جراء فحص

يام من تاريخ
سالمة العامة

بعمل فحص
جل استكمال

  طة.

1                

لعامل )19

 خالل إتباع
ظة على الخص

في )تدريس

بنتائج الفحص
 والسالمة الع

 والسالمة الع
صحفريق الن 

ساعة قبل اإل

 دقيقة. 15

ل رسمي من
لعامة، على أ

مطعم موظف

يوم 28 أو 
زال...) فيلتزم
 المخالطة بإج

 إلجراء.
لمدة خمسة أي
 الصحة والس

م بويقو ،لطة
نتيجة من أج

 ام):

تاريخ المخالط

                  

9س كوفيد 

ة العامة من
ت يتم المحافظ

 البحث والت

ول المباشر ب
ريق الصحة

ريق الصحة
عمل بقرار من

س 48( 19 د
 تالية:

5و ألكثر من 

لمباشر بشكل
 والسالمة الع

المد إذا كان 

من المطعوم
هز سعال، 

 الخامس من
جل استكمال ا

ءات الحجر لم
ممثل فريق

تاريخ المخالط
ة العامة بالن

رة الخمسة أيا

يوم من ت 14

        والطلبة

فيروس(ن

معة والسالمة
جميع الحاالت

ومساعدي

 راض:

المسؤو إبالغ
ية وممثل فر

 مع ممثل فر
 الموظف للع

كوفيد يروس
حد الشروط الت

أو ،ل من متر

غ المسؤول ا
فريق الصحة
صابة، وتحديد

رعة الثانية م
حرارة، اع،

وم في اليوم
لنتيجة من أج
يلتزم بإجراء

وإبالغ م س،

سة أيام من ت
صحة والسالمة

(حتى بعد فتر
 .ض

4 ال تقل عن 

للعاملين –19

والمخالطين

الجام مجتمع
وفي ج، اص
  طة.

و نون وفنيو

و ظهور أعر

وإ الجامعة،
موارد البشري

صل الموظف
شرية، ويعود

 :س

ً بفيصابتها إا
حأطبقت عليه

لمسافة أقلجه
  صاب.

بالغإلجامعة و
رية وممثل فر
ي تثبت اإلص

لى تلقيه الجر
(صدمخالطة

 على أن يقو
المة العامة بال
عد المخالطة

الخامس اليوم

جر لمدة خمس
 فريق الصح

ما يلي ( جميع
 ظهور أعراض

 التباعد لفترة

 

كوفيد –خالطين

مصابين و

على صحة
االختصاهات

بة أو المخالط

ون وإداريو

لمخالطة أو

لىإلحضور
المدير دائرة

ت اإلصابة.
ب أن يتواص
ة الموارد البش

د بالفيروس

ً مثبتة مخبريا
تطعيم) وانط
كدة وجهاً لوج
شخص المص

لى الإحضور
لموارد البشر
ة فحصه التي

  : كما يلي
 أسبوعين عل

ض بعد المخ
لزمه الحجر،
صحة والسال

بع د أعراض
PCR في

 جراء.
راءات الحجر
وإبالغ ممثل

بجتزام لب اال
ص في حال
غلقة والتزام

 المصابين والمخ

امل مع الم

إلى الحفاظ 
ادرة عن جه
تعلقة باإلصاب

ون أكاديميو

يروس أو ال

:بالفيروس

وظف عدم ال
ي مع نسخ مد

حص التي تثبت
الحجر، يجب
 ومدير دائرة

مصاب مؤكد

مع حالة م ال
ة (كمامة أو ت
 الحالة المؤك
مباشرة مع الش
ظف عدم الح
مدير دائرة ا
إرفاق صورة
ويتم التعامل
كامل (مضى

عراأجد لديه
تباعد) وال يل

ممثل فريق الص
مع وجوامل

بعمل فحص
استكمال اإلج
عم يلتزم بإجر
 الخامس، و

ت أعاله يجب
 وإعادة الفحص

المغي األماكن

امل معلتعءات ا

ءات التعا

 اإلجراءات 
حترازية الصا
معلومات المت

و(موظف ون

إلصابة بالفي

ة اإلصابة ب

ب على المو
لكترونيد اإل

رة نتيجة الفح
انتهاء فترة 
ؤول المباشر

  ة.

ل مخالطة م

االتصاالطة: 
راءات الوقاية

التواصل مع 
المالمسة الم 

ب على الموظ
ني مع نسخ م
 المخالط، وإ
ومل التطعيم، 
ط مطعم بالك

وال يوجى) 
ية (كمامة وت

Pوإبالغ م ،
ط مطعم بالكا
الطة ويقوم ب
جة من أجل ا
ط غير مطع

P في اليوم
  راء.

 جميع الحاالت
بة األعراض
ء الكمامة في

جراءإ         

إجرا

تهدف هذه 
لوقائية واالح
لتعامل مع الم

العاملووال:

في حالة اإل

في حالة  . أ
  

يتوجب .1
البريد
صور

عند  .2
المسؤ
العامة

في حال  . ب
 

 المخا
اتخاذ إجر

 -
 -

 يتوجب
لكتروناإل

الشخص
غير مكتم

مخالط -1
األولى
الوقاي

PCR
مخالط -2

المخا
بالنتيج

مخالط -3
PCR
اإلجر

 وفي
مراقب - 
ارتداء - 

ال
ال

أو
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لعامة ونسخ
حة والسالمة

مباشر بشكل
حة والسالمة

ي من خالل
ة اق ،م وإرف
ق حة ري الص

 خالل البريد
ق اإلجراءات

 

1                

ة والسالمة ا
ن فريق الصح

 المسؤول الم
فريق الصحل 

 أعاله.
 بشكل رسمي
والسالمة العام

رار فرإ ال بق

 رسمي من
وتطبق عامة،

  

                  

فريق الصحة
مل بقرار من

يجة، وإبالغ
وممثل ،شرية

أالموضحة  "
ؤول المباشر

ق الصحة و
دوام  ف لل ظ

مباشر بشكل
الع والسالمة

  :ما يلي ى
  عدمه،

  ،ظاهرة

للعاملين امة

hyase   
  
 

  

        والطلبة

 مع ممثل فر
لموظف للعم

ن ظهور النتي
ة الموارد البش

بة بالفيروس"
الغ المسؤإ ب
ل فري ، وممث

ود الموظ ال يع

 :بب كان

 المسؤول الم
فريق الصحة

على ة التبليغ
من ع 19 يد

الظ األعراض

والسالمة العا
  ين

een@birz
0593167
+972593

للعاملين –19

صل الموظف
رية، ويعود ا

ر نفسه لحين
خ مدير دائرة

اإلصاب“ءات
ى الموظف
،وارد البشرية

ابة، وال إلص

ألي سبب 19

بالغإامعة و
وممثل ف ،رية

تشمل رسالة
عوم ضد كوفي

ذكر ووصف
،  

الصحة ويق
هيثم ياسي م.

zeit.edu
7098حمول:

3167098

 

كوفيد –خالطين

ب أن يتواص
لموارد البشر

:الموظف

فحص وحجر
روني مع نسخ

، تطبق إجراء
ى ، يتوجب عل
ير دائرة المو
دم ا ت ع تثب

9ص كوفيد

لى الجاإضور
لموارد البشر

ن تأعة: يجب
ث تلقيه للمطع

  المطعوم،
مع ذ أو ال،ض

ور األعراض،
 الطة.

فري مع ممثل

:لكتروني اإل
هاتف مح
:واتساب

 المصابين والمخ

 الحجر، يجب
مدير دائرة ال

راض لدى ا

جراء الفإف
لكتر البريد اإل

ابة الموظف،
اك إصابة، هن
 مع نسخ مدي
ي ت ص الت ح

فحصلموظف

ف عدم الحض
مدير دائرة ال

  حص.

بليغ والمتابعة
مبلّغ من حيث
اريخ جرعة ا
جود أعراض
 الدقيق لظهو
 الدقيق للمخا

للتواصل

البريد

امل معلتعءات ا

انتهاء فترة
وم،  المباشر

ل وجود أعر

من الموظفب 
ي من خالل

 ة.
حال تبين إصا
حال لم يكن ه

لكترونيد اإل
ة الفح رة نتيج

 .المة العامة

الم جراءإة 

على الموظف
ني مع نسخ م
قاً لنتيجة الفح

يع حاالت التب
 حالة الم
  تاتحديد
  وجتحديد
 التاريخ
 التاريخ

جراءإ         

  عند
المسؤول

 العامة.

حال في  . ت
  

يطلب .1
رسمي
العامة

في ح .2
في ح .3

البريد
ور ص
والسال

في حالة  . ث
  

يتوجب ع
لكتروناإل

أعاله وفق
  

في جمي
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  لبة

بريد ن خالل

عبر البريدب 

ويُبلغ أستاذ 

بالرد علىة 
بقرار جامعة

إلصابة) دون

اجراءباتباع 
ت اإلصابة،

 من الجرعة
م بإجراءات
جراء فحص

مسة أيام من
حة والسالمة

بعمل فحص
جل استكمال

 لطة.
1                

لطلل )19 

الفحص من 

صابة للطالب

،المة العامة

لسالمة العامة
الطالب للجود 

ساعة قبل اإل

 دقيقة. 15

بدوره يقوم ب
صه التي تثبت

  
يوم 28 أو 

زال...) فيلتز
 المخالطة بإج

 إلجراء.
حجر لمدة خم
 فريق الصح

ويقوم ب ،لطة
نتيجة من أج

 ام):

 تاريخ المخال
                  

س كوفيد

بنتائج مساق
  اإلصابة.

حالة اإلص عن 
 لعميد.

لصحة والسال
 

ق الصحة وال
، ويعولحالية

س 48( 19 د
 تالية:

5و ألكثر من 

(والذي بساق 
ق صورة فحص

امل كما يلي:
من المطعوم

هز سعال، ،
 الخامس من
جل استكمال ا

لحجراءات ا
وإبالغ ممثل

تاريخ المخالط
ة العامة بالن

رة الخمسة أيا

يوم من 14 
        والطلبة

فيروس(طين

 اض:

المأستاذ  الغ
ص التي تثبت

يبلغ فيهارة
ة مع تنسيخ ال
ممثل فريق ال
جر، تعقيم).

ع ممثل فريق
لة الصحية ال

كوفيد يروس
حد الشروط الت

أو ،ل من متر

المسأستاذ  غ
ط، وإرفاقخاَل 

يم، ويتم التعا
رعة الثانية م

حرارة، داع،
وم في اليوم

لنتيجة من أج
يلتزم بإج ،طة

و الخامس،م

سة أيام من ت
صحة والسالمة

(حتى بعد فتر
 اض

عنة ال تقل 
للعاملين –19

  

 والمخالطي

 ظهور أعرا

بالوإلجامعة،
 نتيجة الفحص

رئيس الدائرل
سالمة العامة

من م ر رتاج
(مخالطة، حج

مع الطالبل
بالحالإبالغه

 :س
ً بفيصابتها إا

حأطبقت عليه
جه لمسافة أقل

  صاب.
بالغوإ جامعة

لشخص المخ
مكتمل التطعي
لى تلقيه الجر

(صدمخالطة
 على أن يقو
المة العامة بال
بعد المخالط

PC في اليوم

جر لمدة خمس
 فريق الصح

ما يلي ( جميع
ل ظهور أعر

م التباعد لفترة

 

كوفيد –خالطين

لمصابين

مخالطة أو

لى الإحضور
رفاق صورة
بليغ الرسمي

ق الصحة والس
 ً عبر  رسميا

( ءات إضافية
ب أن يتواصل

وإفحة رتاج
  عامة.

كد بالفيروس
ً مثبتة مخبريا
تطعيم) وانط
كدة وجهاً لوج
شخص المص

لى الجإضور
 يتم تحديد ال

امل أو غير م
 أسبوعين عل
اض بعد الم
لزمه الحجر،
صحة والسال
جود أعراض

CR فحص
ال اإلجراء.

راءات الحجر
غ ممثلوإبال

بجتزام اللب ا
حص في حال

والتزام ،غلقة
 المصابين والمخ

عامل مع ال

روس أو الم

:بالفيروس

عدم الح الب
وإرحة رتاج،

بإجراء التبق
ممثل فريق غ

باإلجراءسالة
بأية إجراء و

لحجر، يجب
صلته عبر صف
 والسالمة الع

مصاب مؤك
مع حالة م ال

ة (كمامة أو ت
 الحالة المؤك

ة مع الشمباشر
عدم الحض الب

، على أن)ه
مطعم بالكا ب

كامل (مضى
جد لديه اعر
تباعد) وال يل

ممثل فريق الص
مع وجكامل

ويقوم بعمل
ن أجل استكما
عم يلتزم بإجر
 الخامس، و

ت أعاله يجب
وإعادة الفح ،

ي األماكن المغ
امل معلتعءات ا

راءات التع

  ة

صابة بالفير

ب ة اإلصابة

الطاب على 
ب على صفح

المساقأستاذ  
تبليغ يتملمي، 

ل الطالب رس
باإلجراءاق 

نتهاء فترة اإ
الة التي وص
ريق الصحة

مخالطة م ة
االتصاالطة: 

راءات الوقاية
التواصل مع 
المالمسة الم 

الطاب على 
لمذكور أعاله

الطالبذا كان 
ط مطعم بالك

وال يوج ،ى)
ية (كمامة وت

Pوإبالغ م ،
ط مطعم بالك
خ المخالطة و
ة بالنتيجة من
ط غير مطع

P في اليوم
  راء.

 جميع الحاالت
بة األعراض
ء الكمامة في

جراءإ         

إجر

طلبةالثانياً:

في حالة اإلص
 

في حالة  . أ
  

يتوجب .1
الطالب

يقوم .2
الرسم

صلي .3
ساالم

إعند  .4
الرسا
فرمن 

ةفي حال  . ب
 المخا

اتخاذ إجر
 -
 -

 جبويت
الم التبليغ

وتحديد إذ
مخالط -4

األولى
الوقاي

PCR
مخالط -5

تاريخ
العامة

مخالط -6
PCR
اإلجر

 وفي
مراقب - 
ارتداء - 

 

ث
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ي بدوره يقوم
جراءإ طالب

حة والسالمة

دم اإلصابة،

صفحةسائل 

1                

والذي(راض 
الطمن  بيطل 

ل فريق الصح

التي تثبت عد

رس من خالل 

 م الداخلي

5595

5144

5263

5090

2230

                  

األعرموضحاً 
قدو لعامة)،

لممثل لنتيجة ا

 أعاله.
يجة الفحص ا

بشكل رسمي

  :ما يلي ى
  عدمه،

  ظاهرة،

  للطلبة مة

الرقم

5 

4 

3 

0 

0 

        والطلبة

مرتاج  سائل
ة والسالمة ا

عنبالغ باإل

  بالفيروس"
ق صورة نتي

  .سالمة

  :ب كان
بش ساقالمستاذ

على ة التبليغ
من ع 19 يد

 األعراض الظ

والسالمة العام

tass

isab

aabu

sana

amm

للعاملين –19

 من خالل رس
 فريق الصحة

يقوم بو معة،

اإلصابة“ت
إرفاق الطالب

ق الصحة والس

ألي سبب 19
أستعة وابالغ

  فحص.

تشمل رسالة
عوم ضد كوفي

ذكر ووصف
،  

  
  

الصحة ويق

 كتروني

i@birzei

ri@birze

ukhweek

aser@bir

mubarak@

 

كوفيد –خالطين

 :الطالب

المساقستاذ
 أعاله لممثل

حضور للجام

تطبق إجراءا
 يتوجب على

فريقمن  رار

9ص كوفيد
ر الى الجامع

فقاً لنتيجة الفح

عة: يجب أن ت
ث تلقيه للمطع

  المطعوم،
ض أو ال، مع ذ
ور األعراض،

 .الطة

فري يمع ممثل

البريد اإللك

t.edu  

eit.edu  

k@birzeit

rzeit.edu

@birzeit.

 المصابين والمخ

اراض لدى

سال رسالة ألس
المذكور ليغ

يلتزم بعدم الح

، تالطالبابة
هناك إصابة،

ال بقرإللدوام

فحصل طالب
عدم الحضور
ءات أعاله وف

بليغ والمتابعة
مبلّغ من حيث
اريخ جرعة ا
جود أعراض
 الدقيق لظهو
 الدقيق للمخا

للتواصل مع

t.edu  

  

.edu 

امل معلتعءات ا

ل وجود أعر

 الطالب بإرس
جراء التبلإع 
وي ،PCRص 
 ة.

حال تبين إصا
حال لم يكن ه

ل الطالبعود 

الط إجراءة 
 الطالبعلى 

تطبق اإلجراء

يع حاالت التب
 حالة الم
 تحديد تا
 تحديد وج
 التاريخ
 التاريخ

 السم

 عاصي

 ر صبري

  أبو كويك

  ناصر

  مبارك

جراءإ         

في حال  . ت
  

يقوم .1
باتباع
فحص
العامة

في ح .2
في ح .3

وال يع

في حالة  . ث
يتوجب ع

وت ،رتاج
  

في جمي

اال

م. ثائر ع

اصرار .أ

روىأد. 

. سامي أ

. عاصم أ

 


