
 



 

 

 

الخطه الموضوعه من وزارة الصحه و التى حددت فيها  تم وضع هذه الخطة بناًء على

لعمل المنشات و المراحل المختلفه لعودة الحياه و التى اشتملت على اشتراطات اساسيه 

نشر ثقافة تغطية  –ستة محاور اساسيه مثل استمرار كافة انشطة التباعد االجتماعى 

االنشطه الذكيه لتفادى الزحام و تشجيع االهتمام بالحاله دعم  –الوجه بالكمامات 

 –التقارير الواردة من قطاعات الجامعة ) قطاع التعليم والطالب  الصحيه. باالضافه الى 

قطاع خدمة المجتمع ( والتقارير الوارد من كليات الجامعة في  –قطاع الدراسات العليا 

د الخطوات التفصيلية للتعامل مع األزمة،  وضع بروتوكوالت تحدهذا الشأن، وتعتمد على 

 فى المرحله الثانيه و ذلك طبقا لخطة الوزاره.

  إلزامية لجميع منسوبي الجامعة والمترددين عليها.اهداف و اجراءات هذه الخطه 

 ال تخضع لالجتهادات الشخصية 

 يتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر لكي تواكب تغيرات األوضاع 

 معة والمترددين عليها.اوشكاوى منسوبي الج مراعاة مالحظات 

السياسات والبرامج الالزمة لمكافحة العدوى على لوضع للجنة العليا اوتشرف 

 .على وضع بنود الخطة، وبحث سبل تمويلها واإلشراف على تنفيذهامستوى الجامعة،

 

 



 

  املنصورةاخلطة العامة جلامعة 
 للتعايش فى ظل أزمة كورونا

 املقدمه 

ن قررت الدوله ان الحل األمثل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيًا مع إتباع اإلجراءات الطبية. بعد ا
واإلشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط 

 وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

نا و االدله القياسيه لالعاده التدريجيه للحياه الطبيعيه و بعد صدور خطة التعايش مع مرض الكرو 
و التى اهابت فيه بضرورة ارتداء الكمامات اثناء الخروج من المنزل  الصادره عن وزارة الصحه و السكان

قامت الجامعه بوضع خطة عامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني حتى اشعار اخر 
ستكمال العام الجامعى و االمتحانات و و لضمان تحقيق التوازن بين ارونا الستمرار أزمة فيروس كو 

وبين تطبيق االجراءات االحترازيه وتفادى التكدس المقترن بعودة الطالب للحرم الجامعى الدراسه بالكليات 
مما يعكس حقيقة كفاءة النظام المؤسسى في الجامعه ومتابعة الجامعه الوضع عن كثب بما يضمن صحة 

 سالمة جميع منتسبى الجامعه و المجتمع المحيط.و 

تم وضع هذه الخطه بعد دراسة الوضع الراهن بناءا على التقارير و البيانات الوارده من القطاعات 
الالزمة بصورة دقيقة كافة االجراءات االحترازية  إتباعوالكليات وتستهدف الخطة  بالجامعة المختلفة

 الجامعه.وحاسمة في مختلف كليات ومنشآت 

 االهداف العامه: 

 تعزيز نظام التطهير و التعقيم و التعامل مع االصابات. األول:الهدف 
عامة يكون على الكليات و القطاعات المختلفه و الطالب و العاملين  إرشادات إصدار :الثانيالهدف 

 اإللتزام بها إلى جانب وضع معايير إلزامية لضمان التنفيذ.

 مال العمليه التعليميه و االمتحانات.استك الهدف الثالث :
  و دعم الخدمات االلكترونيه. يذيةالتنف اإلجراءاتاعتماد  :الهدف الرابع

 التعامل مع العائدين و المسافرين. الهدف الخامس:
 .الدولةالتنسيق مع قطاعات و مؤسسات  الهدف السادس:

 



 

 اإلجرائية واألهداف العامة األهداف

 ظام التطهري و التعقيم و التعامل مع االصاباتتعزيز ن :األولاهلدف 

تماشيييًا ميييع اإلجيييراءات االحترازيييية التيييي تتخيييذها الدوليية و الجامعيييه فيييي مواجهييية فييييروس كورونيييا المسيييتجد، 
 اتخذت الجامعه عددًا من اإلجراءات التي تنسجم مع قرارات الدوله و وزارة الصحة .

قطاعييات المختلفييه ولمتابعيية ضييمان البيئيية الصييحية تشييكيل فريييق لتقييديم الييدعم الفنييى للكليييات و ال .1
 اآلمنة في الكليات و جميع المرافق التابعة لها.

 وضع بوابات التطهير على المداخل الرئيسيه للكليات و جميع القطاعات داخل الجامعه. .2
 االلتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على الجامعه و الكليات .3
 عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل توفير غرفة عزل الستقبال أي .4
بالكليييات و قاعييات االمتحانييات و الييدرس و المعامييل  اإلداراتالقاعييات و و  األميياكنتطهييير جميييع  .5

 قبل و بعد االستخدام. 
تبيياع تعليمييات  .6 تطهييير المكاتييب  بشييكل يييومي باسييتخدام األدوات الخاصيية بمنييع انتشييار العييدوى، وا 

ع النقاط الملموسة كل ساعة فيي الطرقيات و المصياعد والميراحيض باسيتخدام وتنظيف وتعقيم جمي
 المطهرات و الكلور.

 كييفات كلما أمكن.المدام التقليل  من استخ .7
 % من قدرتها مع وضع عالمات استرشاديه للوقوف30تشغيل المصاعد بقوة  .8
 .للموظفينالمطهرات و   الشخصيةتوفير الواقيات  .9

 مثل الصابون والمناديل الورقية. توفير مستلزمات النظافة .10
تطهير المستمر لألسطح والمكاتب واألرضيات بالكلور والمحافظة على التهوية الطبيعيية للمكيان  .11

  قدر المستطاع.
الطيييالب و منسيييوبى الجامعيييه بارتيييداء الكماميييات، ومييين ال يرتيييدي الكماميييات سيييتوقع علييييه  إليييزام .12

 عقوبة.
 اكن و الطوابير و المصاعد و خالفه.االلتزام بمعايير التباعد فى كل االم .13

 



 

عامة يكون على الكليات و القطاعات املختلفه و الطالب و  إرشادات إصدار: الثانياهلدف 
 العاملني اإللتزام بها إىل جانب وضع معايري إلزامية لضمان التنفيذ.

 مثل: الزمةلا التوعية أساليبالحرص على اتخاذ كافة 
 اإلجراءات والتدابير الصحية الوقائية. إتباعبضرورة  الجامعة منسوبيتوعية جميع  .1
 وضع اإلرشادات التوعوية في أنحاء الجامعه و الكليات.  .2
االطالع على النشرات التوعوية المتوافرة فى حرم الجامعه و الكليات وكذلك على موقع الجامعه و  .3

 الكليات اإللكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.
 .ورسائل نصية علي الموبيل لمواد التوعوية على منصات التواصل االجتماعينشر ا .4
مخاطبيية منتسييبى مجتمييع الجامعييه باتبيياع السييلوكيات الصييحيه الييذي يسيياعد فييي حماييية األفييراد ميين  .5

  العدوى.
اعيداد و تنظييم العديييد مين حمييالت التوعويية باالمياكن االكثيير احتياجيا و تتضييمن أسيباب اإلصييابة  .6

 ة واإلرشادات.وسبل الحماي
 اهلدف الثالث : استكمال العمليه التعليميه و االمتحانات

بعد اصدار القرارات الوزارييه  تركيت اليوزارة للجامعيات ومؤسسيات التعلييم العيالي، اتخياذ وتفعييل اإلجيراءات 
ها مين خطيط الكفيلة بضمان استمرارية العمليه التعلميه ، وفقًا للبنيه التحتيه لكل جامعيه ولميا هيو متبيع ليدي

في مثل هذه الظروف مع األخذ بترتيب االستحقاقات المرتبطة بسير العمليية التعليميية بنياًء عليى الضيوابط 
 واإلجراءات المعمول بها لديها والتي تضمن تحقيق أفضل معايير التعليم و التعلم.

و  الجامعيييية ميييين مجلييييسالييييوزارة و  الصييييادرة اإلجييييراءاتالقييييرارات الكليييييات بتطبيييييق الجامعيييية و التييييزام  .1
  المنظمه لضوابط االختبارات سواء الكترونيه او ابحاث.

تطبييييق االختبيييارات االلكترونييييه و االبحييياث عييين بصعيييد حفاظيييًا عليييى صيييحة الطلبييية تقيييوم الجامعيييه   .2
 بوضع االجراءات التنظيميه فى هذا الشان لضمان سالمة منسوبى الجامعه.

داخيل الجامعيه باتبياع التعليميات و االجيراءات و الطيالب واعضياء هيئية التيدريس و العياملين الزام  .3
 االرشادات المقترحه من ادارة الجامعه.

اتخاذ كافة االجراءات المنظمه العمال االمتحانات بما يحيافظ عليى معيايير التباعيد االجتمياعى و  .4
 اجراءات منع العدوى.



 

فتيره القادميه و العيام القيادم اتخاذ الكليات ما يلزم تجاه اعداد خطط تنفيذييه السيتمرار الدراسيه فيى ال .5
 مع االلتزام بمعايير الوقايه و السالمه الصحيه . 2020

تفعيل دور الجامعه فى تدريب الطالب و اعضاء هيئية التيدريس و العياملين عليى كيفيية الوقاييه و  .6
 ، و كيفية التعايش .«كورونا»التعامل مع فيروس 

 ى الجامعه لنشر الوعى الوقائى و الصحى. اعداد دورس تثقيفية عن بعد تستهدف غالبية منسوب .7
 التنقيذيه و دعم اخلدمات االلكرتونيه اإلجراءاتاهلدف الرابع :اعتماد 

دراسيية األميياكن التييي قييد تسييبب خطييرًا شييديد  لنقييل العييدوى مثييل البنييك و مكتييب البريييد و ماكينييات   .1
شيييياريع االنشييييائيه الصييييرافه و صييييندوق الرعايييييه الطبيييييه وفنييييدق الجامعييييه و دار الضيييييافه و الم

بالجامعه وغيرها ووضع اجراءات للوقايه الصيحيه ميع امكانيية اسيتبدال بعيض خيدمات التعاميل 
 المباشر مع الجمهور بالخدمات اإللكترونية.

تشجيع الدفع اإللكتروني ونشر هذا السلوك بين الطالب و جميع منتسبى الجامعه وتشجيع الشيراء  .2
 والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.باستخدام خدمة الشراء االلكتروني 

تيسيييير العمييييل داخييييل االدارات المختلفييييه، و التييييى تتعلييييق بييييااللتزام  التيييييالتوعييييية بالقواعييييد العاميييية  .3
 بمتطلبات السالمة العامة والتعامل مع الجمهورالداخلى و الخارجى.

 خفض قوة العمل.  .4
 المختلفة.توفير معايير إلزامية في الكليات و االدارات  .5
 التشديد على أنه سيكون هناك عقوبات على من ال يتبع اإلجراءات الوقائيه واالحترازية المطلوبه. .6

 العائدين و املسافرينالطالب الوافدين اهلدف اخلامس: التعامل مع 
دير عودة الطالب الوافدين للدراسه سيتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية عنيد العيودة مين خيارج الدولية وفيق تقيمع 

السييلطات المختصيية متمثليية فييي الفحوصييات الطبييية فييي المطييار وميين ثييم اإلبقيياء فييي الحجيير الصييحي او 
يومًا لحين التأكد من سالمة المسافر، وفي حال التأكد من اإلصابة بيالفيروس فننيه سييتم  14المنزلي لمدة 

مخالطة اآلخرين قبل  تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية؛ وذلك ضمانًا لسالمته وتجنب
 الذهاب الى الجامعه.

 
 
 



 

 اهلدف السادس: التنسيق مع قطاعات و مؤسسات الدوله
تقييوم جامعيية المنصييوره بالتنسيييق مييع وزارة الصييحه والهيئييات الصييحية والجهييات المعنييية فييي الدوليية واتخيياذ 

معيييايير الصيييادره مييين وزارة اإلجيييراءات االحترازيييية الضيييرورية الالزمييية وفقيييًا للتوصييييات العلميييية والشيييروط وال
 التعليم العالى و منظمة الصحة العالمية. 

جراءاتيه المتخيذة، لمنيع تفشيي الفييروس، مثيل  .1 اتخاذ اإلجيراءات االحترازيية دعميًا للقطياع الصيحي وا 
 تدريب الفريق الصحى من اطباء و تمريض و فنيين.

  .ارسال اطقم طبيه الى مستشفيات العزل .2
 .عزل أماكن الى  امعيةالجمن المدن تحويل عدد  .3
 اعداد وحدات العنايه المركزه الضروريه و المجهزه علو اعلى معايير جورة الرعايه الصحيه. .4
 

 


