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 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

 الضوابط واإلجراءات الوقائية المتبعة أثناء جائحة كورونا

 

 والبروتوكوالت اإلجراءات منها تطبيق الحد أماكن تواجد الطلبة والعاملين بالجامعة أو في العدوى انتقال من الوقاية تتطلب

العدوى  من الوقاية في لفعاليتها وفقا   هرمي تسلسل في الضوابط هذه وقد نُظِّمت الضوابط"،" بمسمى إليها يُشار التي

 الشخصية: الحماية ومعدات البيئية والهندسية، والضوابط اإلدارية، يلي: الضوابط ما تشمل وهي ومكافحتها،

 الضوابط اإلدارية: -1

هذه الضوابط األولوية األولى في استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وهي توفر البنية التحتية للسياسات تُعطى 

 واإلجراءات الرامية إلى الوقاية من انتقال العدوى أثناء تواجد الطالب ألداء االمتحانات.

 الجامعة:ضوابط إدارية خاصة بدخول وخروج األفراد )العاملين / الطلبة( إلى حرم  -أ

  خيمة لحاالت ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالطلبة لعزلها مؤقتا حتى يتم استشارة طبيب الجامعة،  0توفير عدد

 إما بإعادة الطالب إلي منازلهم، أو استكمالهم لالمتحان. 

 ة ة نصيإخطار كل طالب بمكان اللجنة الخاصة به ورقم المبنى من قِبَل وحدة الكنترول، سواء عن طريق رسال

 أو موقع الجامعة الرسمي، وذلك تفاديا  ألية تجمعات للطالب.

  توزيع اللجان على كل المباني مع األخذ في االعتبار أن كل دور يحتوي على عدد من اللجان موزعة على

 مدخلين منفصلين، لتفادي تكدس الطالب أثناء الدخول والخروج.

 خاللها أو التواجد بها من البوابة الرئيسة وحتى مداخل المباني  تعقيم المناطق الخارجية المنتظر تحرك الطلبة

 مرة على األقل يوميا . (Food Court)ومجمع المطاعم 

  ساعة لعدم التزاحم على أبواب الدخول، وتنفيذ إجراءات التباعد. 0الدخول قبل إجراء االمتحان بمدة ال تقل عن 

  القاعة.من سعة  %02ال يزيد عدد الطلبة في اللجان عن 

 : الضوابط البيئية والهندسية -ب

تتضمن هذه الضوابط البنية التحتية األساسية لجميع مرافق الجامعة، وتُعنى هذه الضوابط بضمان التهوية الكافية 

 في جميع األماكن داخل المرافق، والتنظيف الكافي لهذه األماكن:

  مفتوحة سواء بالمالعب أو مجمع المطاعم، وإخطار تحديد أماكن انتظار الطلبة قبل االمتحان بحيث تكون أماكن

 الطلبة بتلك األماكن قبل بدء االمتحانات.

 .تعقيم وتنظيف جميع فالتر التكييفات المركزية للتأكد من خلوها من مسببات األمراض 

 .شراء رشاشات مجهزة بمواتير جديدة لتعقيم المباني 

 :معدات الحماية الشخصية -ت

والمستمر لمعدات الحماية الشخصية المتاحة وتنظيف اليدين على النحو المالئم أيضا ، الحد  يساعد االستخدام الرشيد

 .على الفئات المعرضة للمواجهة المباشرة مع الطالب من انتشار العدوى، لذلك قامت الجامعة بتوفير اآلتي
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 احتياطات الوقاية من العدوى ومكافحتها: -2

 جميع العاملين بالجامعة( االحتياطات القياسية: )تطبق من قبل -أ

 .تنظيف اليدين باستخدام الماء والصابون 

 ( 0-5.0ترك مسافات بينية مالئمة بين األشخاص .)متر 

 .استخدام معدات الحماية الشخصية المالئمة 

 .الوقاية من اإلصابات الناجمة عن اإلبر واألدوات الحادة؛ واإلدارة اآلمنة للنفايات، والتنظيف، والتطهير 

)ينبغي اتخاذ احتياطات إضافية عند تنفيذ المهام التي ترتبط بزيادة فرص انتقال العدوى مثل اطات إضافية: احتي -ب

 التعامل مع الرذاذ او أسطح ناقلة لجسيمات الفيروس( وتشمل تلك اإلجراءات:

 مدى  لتحقق مناستخدام أقنعة مانعة الستنشاق الجسيمات، وفي حال وضع قناع يُستعمل مرة واحدة ينبغي دوما  ا

 إحكامه.

 .)استخدام واق للعينين )أي نظارة أو واٍق للوجه 

  استخدام معطف نظيف غير معقم ذي أكمام طويلة، وقفازين )تتطلب بعض هذه اإلجراءات استخدام قفازات

 معقمة(.

  لتي قد تنفذ ااستخدام مريلة مقاومة للسوائل في بعض اإلجراءات التي يتوقع أن تُسفر عن قدر كبير من السوائل

 من خالل المعطف.

  مرة في الساعة في المرافق حيث الغرف مزودة  50إلى  ٦ضمان تهوية جيدة للغرف؛ أي يتغير فيها الهواء من

لتر في الثانية لكل فرد؛ وفي المرافق ذات التهوية الطبيعية  ٦2بتهوية ميكانيكية، أو يتغير فيها الهواء بمقدار

من سعة  %00ودين في الغرفة إلى أدنى حد ممكن ليقتصر على وال يزيد عن الحد من عدد األشخاص الموج

 الغرفة. 

 .تنظيف اليدين قبل مالمسة األسطح، وبعدها، وقبل وضع وبعد خلع معدات الحماية الشخصية 

 احتياطات إضافية خاصة بالتعقيم: -ت

 .يتم تعقيم مناطق انتظار الطلبة يوميا مثل المباني 

 لتخفيف الكلور )يعمل كمنطقه توزيع رئيسة للمادة المطهرة( والهدف منه ضمان  تحديد مكان رئيس مخصص

 فاعلية المادة المطهرة يوميا .

  يتم تحديد فرق تنظيف )يتم تحديد عدد الفريق حسب احتياجات المبنى( وتسليمه بخاخة معقمة )يتم إعادة ملئها

 في نهاية اليوم في غسالة بدرجة حرارة عالية(.من المنطقة الرئيسة(، وقطع من القماش/منشفات )يتم وضعها 

 .تعقيم أماكن امتحان الطلبة 

   .تعقيم أوراق االمتحانات قبل التسليم من وحدة الكنترول وبعد االنتهاء من االمتحان 

  تعقيم جميع األفراد من خالل العبور من بوابات التعقيم الذاتي، المتواجدة على البوابات الخارجية وبوابات

 وبيسات.األت

  من سعة األتوبيس. %02تعقيم األتوبيسات قبل الخروج وبعد العودة، وتنظيم الركوب للطلبة والعاملين بنسبة 
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 اإلجراءات اإلضافية الخاصة بوحدة الكنترول: -ث

  اللجان المستخدمة في االمتحان عن يوم يتم استبعادها اليوم التالي لتوفير الوقت للتعقيم والتطهير، واألمر نفسه

 ي حالة إجراء أكثر من امتحان في اليوم )يتم استخدام لجنتين(.ف

  تحديد أماكن تصحيح االمتحان بالجامعة وعدم السماح بخروج ورق االمتحان خارج الجامعة وضمان التعقيم

 .الكامل لها 

 .استخدام صناديق محكمة الغلق لنقل مظاريف االمتحانات المغلقة لنقل االمتحان للكنترول 

  . تعقيم مقر الكونترول يوميا 

 االحتياطات اإلضافية لدخول الطلبة إلى حرم الجامعة: -ج

  قياس درجة الحرارة لجميع من يدخل الجامعة وقبل عبوره البوابات الخارجية، وال يسمح بالدخول لمن تزيد

 درجة. 73حرارته عن 

  من ارتداءها بالحرم الجامعي، وداخل المباني التأكد من ارتداء الكمامات طوال الوقت مع المرور المستمر للتأكد

 وذلك على مدار اليوم.

 احتياطات إضافية خاصة بالعزل: -ح

  في حالة حدوث أي طارئ طبي ألي طالب أثناء تأديته لالمتحان يجب عزله، ويتم تحديد مكان خاص للعزل مع

 تزويد الغرفة بأدوات الوقاية الالزمة.

 طالبة وإجراء الالزم.حضور طبيب الجامعة لفحص الطالب/ال 

 

o المرفقات: 

 إجراءات إدارة التطهير والتعقيم. -5

 عمال النظافة/ مسئولى التمريض / معاونى المبانى.اإلجراءات االحترازية المتبعة من قِبَل  -0
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 المرفق األول

 إدارة التطهير والتعقيم

 تشكيل اإلدارة:

 مشرف عام على مهام جميع أفراد اإلدارة. -5

 توفير أدوات التعقيم والوقاية. مسئول -0

 مسئول توزيع أفراد العمل. -7

 مسئول اإلشراف على تنظيف األتوبيسات. -4

 مسئول اإلشراف على تنظيف القاعات ومجمع المطاعم.  -0

 مسئول بوابات التعقيم. -٦

 مهام اإلدارة:

 تنظيم عمليه التعقيم والتطهير لكل مساحات االختالط الموجودة بالحرم الجامعي. -5

 عدد من المشرفين والمشرفات يكفي لتنظيف، وتعقيم األتوبيسات، والقاعات بصورة دورية يوميا .تحديد  -0

 تدريب مشرفي النظافة على البروتوكول المتبع للتعقيم للحماية الشخصية وتوفير األدوات المطلوبة. -7

 اإلشراف على سير أعمال التعقيم بصورة دورية، بحيث ال يُتَرك مجال للخطأ. -4

 مع أي مخاطر مستقبلية فيما يرتبط بالمخاطرالبيولوجية.التعامل  -0

 تحديث البرتوكوالت المتبعة مواكبتا  مع التحديثات الصادرة من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية. -٦

 ويتم توزيع المهام باإلدارة كما يلي :

 مشرف عام اإلدارة: -1

 اإلشراف على عمل كل مسئول باإلدارة. -

 لمهام.اإلشراف على اتمام ا -

 تعديل البرتوكول ووضع خطه تدريب األفراد المنفذة للمشرفين والمشرفات. -

 إعداد تقرير عن األدوات المستخدمة والمستهلكة التي يجب استبدالها بصورة دورية.  -

تعيين العدد الذي يحتاجه من المشرفين والمشرفات للقيام بمهام التطهير والتعقيم مع الحرص على أن يكون هؤالء  -

 سنة تقريبا (. 72-53فراد من فئه عمرية )األ

 مسئول توفير أدوات التعقيم: -2

 إحصاء عدد األفراد وتوفير بذالت وقائيه قابله للغسل والتعقيم. -

 توفير مغسلة مخصصة للبدالت الواقية بحيث يتم تعقيمها يوميا .  -

 توفير الكيماويات الالزمة للتعقيم، وهي:  -

 الكحول االيثيلي. -5

 المركزة، وكلور سائل. أقراص الكلور -0

 فورمالدهيد. -7

 فوق أكسيد الهيدروجين.  -4

 بيتادين معقم. -0

 اليسول. -٦

 حمض الخليك. -3
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 توفير أدوات التنظيف والتعقيم، وهي: -

 ملمعات أرضية بأحجام مختلفة، وجرادل. -5

 ألوان على االقل، ويتم تحديد لكل مهمة لون محدد. 7منشفات:  -0

 مكانس كهربائية.  -7

 )فالسك( متعدد األحجام بمضخة لتوزيع السائل المعقم على المساحات المختلفة.موزع للمعقمات  -4

 مسئول توزيع أفراد العمل: -3

 العمل على إحصاء عدد األفراد الكافي للعمل بفريق التطهير والتعقيم. -

 تدريب األفراد على البرتوكول المخصص لكل مساحة يجب تعقيمها وتطهيرها. -

 لفريق. تحديد دوريات العمل ألفراد ا -

 العناية بسالمة األفراد والتأكد من توافر أدوات الوقاية لكل عامل إشراف. -

 مسئول اإلشراف على تنظيف األتوبيسات: -4

 تحديد عدد األفراد الكافي لتنظيف األتوبيسات قبل وبعد وبين كل دورة. -

 وميا .اإلشراف على تغليف الموكيت أو إزالته إن أمكن، أو تنظيفه بالمكنسة الكهربائية ي -

 اإلشراف على تعقيم األتوبيسات بعد نهاية كل يوم. -

 :(Food Court)مجمع المطاعم مسئول اإلشراف عن تنظيف القاعات و -5

 تحديد عدد األفراد الكافي لتنظيف القاعات ومجمع المطاعم بصورة دورية قبل وبعد دخول الطالب وخروجهم. -

 التدقيق على ارتداء البدالت الواقية.اإلشراف على عمل الطاقم بالتعقيم والتنظيف مع  -

 إعالن التعليمات الوقائية واإلشراف على تنفيذها، مثل: -

 ارتداء كل المشرفين والمشرفات الزي الواقي وقناع الوجه، والقفازات شديدة التحمل.  -5

 التنظيف الدوري للقاعات ومساحات التجمع مثل مجمع المطاعم. -0

 رات المياه والممرات.التنظيف الدوري لمرافق القاعات كدو -7

 الحرص على مسح األسطح والمقابض بمنشفة مشبعة بالكلور المخفف حسب النسبة الموصى بها. -4

تخصيص لون محدد من المناشف أحدهم إلزاله البقع، وأخرى للتنظيف الدوري، ولون أخر في حالة مسح  -0

 أثر انسكاب سائل أو غيره.

الطالب وتعقيم القاعة قبل الدخول وبعد الخروج: التعقيم يشمل تعقيم التهوية الجيدة للقاعات أثناء تواجد  -٦

األرضيات بملمعات مشبعة بكلور مخفف، أو ديتول مخفف، أو اليسول مخفف، بحسب النسبة الموصى 

بها؛ ويشمل أيضا  مسح االسطح بمنشفه مشبعه بكلور مخفف و مسح المقاعد و كل ما يمكن ان يلمسه اي 

 شخص.
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 الثاني المرفق

اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها من قِبَل عمال النظافة ومسئولي التمريض ومعاوني 

 المباني لضمان مستوى آمن من النظافة

 

 التزام مؤدي الخدمة الصحية/التنظيفية بكل مبنى بإلبقاء على بيئة المبنى نظيفة وجافة دائما  وخالية من األتربة:

 الــغرض:

o  العدوى وجعل المبنى دائما  نظيفا  وجافا .عدم انتشار 

 اإلجــراءات:

 يجب على مشرفة الدور االلتزام بجدول النظافة الذى تم وضعه من قبل مكافحة العدوى. -5

 يتم تخصيص أدوات خاصة لتنظيف األماكن عالية الخطورة. -0

 يتم تحديد منشفات خاصة يتم تميزها لتنظيف األسطح المختلفة. -7

 داية اليوم ونهاية اليوم وكلما اتسخ فى أى وقت.يتم التنظيف فى ب -4

 يقوم عامل النظافة ببدء التنظيف بالماء والصابون من األماكن األقل اتساخا  إلى األماكن األكثر إتساخا . -0

 يقوم عامل النظافة باستخدام طريقة الدلك والفرك، ألنها الوسيلة األكثر فاعلية فى التخلص من األتربة والميكروبات. -٦

 قوم عامل النظافة بالبدء في تنظيف األماكن المرتفعة أوال  ثم األماكن المنخفضة أو من أعلى إلى أسفل.ي -3

يقوم عامل النظافة بالتنظيف أوال  بالغرف اإلدارية ثم المعامل ثم الطرقات ثم غرف العيادات ثم المراحيض بالطريقة  -8

 السابقة.

العالقة بها باستخدام منشفة مبللة بماء، وسائل منظف، وتجفف، ثم  يقوم عامل النظافة بتنظيف األسطح من األتربة -9

لتر ماء  5سم كلور على  02لتر ماء( أو 5قرص كلور + 5جزء فى المليون ) 5222يتم التطهير بالكلور المخفف 

 دقائق، وتجفف. 52لمده 

 يقوم عامل النظافة بمسح األرضيات باستخدام الممسحة المخصصة لكل مكان. -52

 عامل النظافة عدم ترك األسطح مبللة إطالقا  ألنه يشجع على نمو الجراثيم. يجب على -55

يجب على عامل النظافة عدم إستخدام الكنس الجاف فى نظافة بيئة العيادة أو المعمل، ألنه يساعد على انتشار الغبار  -50

 المحمل بالميكروبات.

 يجب على عامل النظافة تغيير الماء كلما اتسخ فى أى وقت. -57

على عامل النظافة غسل المنشفات المستخدمة فى تنظيف األسطح بعد كل غرفة، يتم غسل رأس الممسحة يجب  -54

جزء فى المليون، ثم يجفف جيدا ، ويتم  5222بصفة دورية كلما اتسخت بماء ساخن يحتوى على صابون ،ثم كلور 

 تخزينها والرأس إلى أعلى.

 والصابون بعد استعماله، ويُغَسل ويترك ليصفى، ويُحفَظ جافا . يجب على عامل النظافة غسل وعاء التنظيف بالماء -50

 وعاء )دلوين(. 0يفضل استخدام نظام  -5٦

 يجب التعامل الصحيح والسليم مع اإلنسكابات الدموية كاآلتى: -53
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 فى حالة اإلنسكابات الكبيرة: -أ

التخلص منها فى حاوية النفايات يتم إزالة الدم أوال  باستخدام مناشف ورقية أو قطعة قماش أحادي االستخدام، ويتم 

لتر ماء(  5كلور على  7سم 522لتر ماء( أو  5قرص كلور +  4الخطرة، ثم يتم تطهير المنطقة بكلور مركز )

دقيقة، بعد ذلك التنظيف الجيد للمنطقة ثم التطهير بكلور  50-52جزء فى المليون، ويترك لفترة تالمس  0222

 لتر ماء(، ثم تجفف المنطقة )منطقة اإلنسكاب الدموي وما حولها(.5كلور+ قرص 5جزء فى المليون ) 5222مخفف 

 فى حالة اإلنسكابات الصغيرة:  -ب

يتم إزالتها بقطعة قماش ويتم التخلص منها فى حاوية النفايات الخطرة، ثم يتم تطهير المنطقة بقطعة قماش مبللة بكلور 

 دقيقة، ثم تجفف المنطقة. 50-52ترك لفترة تالمس لتر ماء(، وي5قرص كلور+4جزء فى المليون ) 0222مركز 

 مالحظات:

 فى حالة وجود أثر لإلنسكابات يتم تكرار العملية مرة أخرى. -

عند التلوث ببقع الدم أو البتادين أو سوائل المريض: تمسح أوال  بقطعة شاش وتلقى فى الكيس األحمر، ثم يوضع  -

دقيقة، ثم  50-52لتر ماء ويترك لفترة تالمس  5كلور على  7سم 522لتر ماء( أو 5قرص+4عليها كلور مركز )

 لتر ماء(.5قرص+5تُمسح، وبعدها تمسح البقع مع باقى السطح بالكلور المخفف )

 إرتداء مالبس واقية أثناء التنظيف: -

غطى أصابع ت يجب على العاملين أثناء قيامهم بالتنظيف ارتداء القفازات شديدة التحمل، وواقيات األقدام المغلفة التى

 أقدامهم، وقد يتطلب األمر ارتداء واقيات إضافية.

 إعادة معالجة وتنظيف أدوات التنظيف: -

ينبغى تنظيف أدوات التنظيف باستخدام مادة منظفة )كالصابون السائل( ثم تشطف بالماء، وتخزن فى وضع  -5

 مقلوب لتجف.

درجة مئوية( يحتوى على  82ء ساخن )يجب غسل قطع القماش أو المنشفات المستخدمة فى التنظيف فى ما -0

منظف، وذلك بصفة يومية على األقل، ثم تترك لتجف )يحظر االحتفاظ بقطع القماش أو المنشفات المستخدمة 

 مبللة فى وعاء التنظيف(.

 عدد مرات التنظيف المطلوبة للمناطق المختلفة بالعيادات والمعامل: -

 المناطق قليلة الخطورة: -1

o واألماكن اإلدارية. مثل صاالت االنتظار 

 تنظف مرة واحدة يوميا  أو أكثر إذا لزم األمر حسب كثافة المرور بها.  -

 تنظف بالماء والصابون. -

 المناطق متوسطة الخطورة: -2

o .مثل أماكن انتظار المرضى 

 تنظف مرتين يوميا  وكلما لزم األمر.  -

 المناطق شديدة الخطورة: -3

o  .عيادات األسنان 

 أكبر، بين كل مريض وآخر، وعند الضرورة.تكون الحاجة للتنظيف  -
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 يتم استخدام محلول منظف وأدوات تنظيف خاصة بهذه األماكن ثم استخدام المطهرات. -

 الــمراجع:

o  م.0228/025٦الدليل القومى لمكافحة العدوى 

o  م المعايير القومية للمستشفيات.0223لسنة  57إصدار 

o  م.5998مشروع رفع الكفاءة كتاب الخدمات الفندقية وزارة الصحة والسكان 

 

 

 د. هشام الششتاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


