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دليل فيروس كورونا 2019
)الجامعات والكليات والتعليم العالي(

ــاء  ــن وأعض ــتجابة - لإلداريي ــتعداد واالس ــط واالس التخطي
ــل ىلع: ــتمل الدلي ــس- يش ــة التدري هيئ

■ اعتبــارات موســعة بشــأن رعايــة الطــالب واملوظفيــن عندمــا يصبحــون 
مرضــى يف بيئــة الكليــة أو الجامعــة.

■ اعتبارات محدثة بشأن التهوية.
■ اعتبارات محدثة ىلع خدمة الطعام.

■ اعتبارات محدثة لتتبع االتصال.
■ اعتبارات محدثة حول التأقلم والدعم.

نظــًرا ألن بعــض مؤسســات التعليــم العالــي )IHE( تســتعد إلعــادة فتــح أو 
إبقــاء التعلــم الشــخصي مفتوًحــا، فــإن مؤسســات التعليــم العالــي تواجــه 
تحدًيــا يتمثــل يف الحفــاظ ىلع ســالمة الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريس 
ــدم  ــا COVID-19 ( 2019(. يق ــروس كورون ــة في ــبب جائح ــن بس واملوظفي
ــا  ــاعد به ــن أن تس ــي يمك ــارات الت ــراض االعتب ــيطرة ىلع األم ــز الس مرك
مؤسســات التعليــم العالــي )IHE( يف حمايــة الطــالب واملوظفيــن )ىلع 
ســبيل املثــال، أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن واإلدارييــن( وإبطــاء 
انتشــار COVID-19. تشــير هــذه الوثيقــة فقــط إلــى املخاطــر املتعلقــة بـــ 

.COVID-19
تختلــف مؤسســات التعليــم العالــي )IHEs( بشــكل كبيــر يف املوقــع 
ملســؤولي  يمكــن  النحــو،  هــذا  ىلع  والبنيــة.  والحجــم  الجغــرايف 
مؤسســات التعليــم العالــي )IHE(، بالتعــاون مــع مســؤولي الصحــة، تحديــد 
مــا إذا كان ســيتم تنفيــذ هــذه االعتبــارات وكيفيــة تنفيذهــا أثنــاء التكيف 
 )IHE( لتلبيــة االحتياجــات والظــروف الفريــدة لـــ مؤسســات التعليم العالــي
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واملجتمــع املحلــي. يجــب أن يسترشــد التنفيــذ بمــا هــو ممكــن وعملــي 
ومقبــول ومصمــم الحتياجــات كل مجتمــع. قــد تشــير املرافــق الصحيــة 
التــي يديرهــا )IHE( مؤسســات التعليــم العالــي إلــى إرشــادات CDC ملرافــق 
الرعايــة الصحيــة، وقــد تجــد أنــه مــن املفيــد الرجــوع إلــى الطــرق التــي 
يمكــن أن تعمــل بهــا أنظمــة الرعايــة الصحيــة بشــكل فعــال أثنــاء جائحــة 
COVID-19. تهــدف هــذه االعتبــارات إلــى اســتكمال - وليــس اســتبدال- أي 
قوانيــن وقواعــد ولوائــح خاصــة بالصحــة والســالمة يجــب أن تمتثــل لهــا 

.)IHE( مؤسســات التعليــم العالــي

■ املبادئ التوجيهية التي يجب وضعها يف االعتبار:

كلمــا زاد تفاعــل الشــخص مــع اآلخريــن، وكلمــا طــال ذلــك التفاعــل، زادت 
مخاطــر انتشــار COVID-19 يف املجتمــع. تتأثــر املخاطــر أيًضــا بعوامل مثل 
املعــدالت الخلفيــة للعــدوى يف املجتمــع وامتثــال األفــراد الســتراتيجيات 
التخفيــف؛ مثــل اســتخدام األقنعــة والتباعــد االجتماعــي ونظافــة اليديــن. 
ــر  ــتوى املخاط ــن مس ــالغ ع ــي اإلب ــم العال ــات التعلي ــب ىلع مؤسس يج
ــر اســتنارة  ــاره حتــى يتمكــن األشــخاص مــن اتخــاذ قــرارات أكث ــذي اخت ال
بشــأن الحضــور، وخاصــة ذوي اإلعاقــة واألشــخاص املعرضيــن لخطــر 
ــار COVID-19 يف  ــر انتش ــزداد خط ــن COVID. ي ــديد م ــرض ش ــة بم اإلصاب
مؤسســات التعليــم العالــي غيــر الســكنية )أي الســكن خــارج الحــرم 
الجامعــي( واإلعــدادات الســكنية )أي الســكن داخــل الحــرم الجامعــي( مــع 

ــي: ــو التال ــع وىلع النح ــاط COVID يف املجتم ــتوى نش مس
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ــي العامــة )مســتوي  ــم العال ■ إعــدادات مؤسســات التعلي
ــر(: املخاط

أقل مخاطر:

بعض املخاطر:

■ يشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يف خيــارات وأنشــطة 
)virtual( .وأحــداث التعلــم االفتراضيــة فقــط

■ يتبــع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــون جميــع الخطــوات 
لحمايــة أنفســهم واآلخريــن يف جميــع األوقــات، بمــا يف ذلك االســتخدام 

الســليم ألقنعــة الوجــه، والتباعــد االجتماعــي، ونظافــة اليديــن.
■ نمــوذج التعلــم املختلــط: يشــارك الطــالب يف التعلــم االفتراضــي 
)virtual(، ويقتصــر التعلــم الشــخصي ىلع الــدورات والتعليمــات املخبريــة 

التــي ال يمكــن تقديمهــا عــن بعــد.
ــول  ــون يف فص ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــارك الط ■ يش
ــدة  ــاء متباع ــراد بالبق ــمح لألف ــخصية تس ــرة ش ــداث صغي ــطة وأح وأنش
ىلع بعــد 6 أقــدام ىلع األقــل )ىلع ســبيل املثــال، غرفــة محاضــرة مــع 

ــدام(. ــة متباعــدة بمســافة 6 أق مقاعــد فردي
■ يتجنــب الطــالب التجمعــات واألحــداث االجتماعيــة خــارج الفصــل، كمــا 

أن السياســات تثبــط هــذه األنشــطة.
■ تطبيــق ودعــم التقيــد الصــارم بالجــداول الزمنيــة املتناوبــة والجــداول 
املتداخلــة يف قاعــات اإلقامــة ومناطــق تنــاول الطعــام واملناطــق 
الترفيهيــة يف الحــرم الجامعــي إلنشــاء مجموعــات صغيــرة مــن الطــالب 

ــن . ــم باآلخري ــل اتصاله وتقلي
ــة التدريــس واملوظفــون األشــياء )ىلع  ■ يشــارك الطــالب وأعضــاء هيئ

ــوازم الترفيهيــة(. ــال، املعامــل أو املعــدات والل ســبيل املث
ــها  ــم ملس ــي يت ــق الت ــر للمناط ــف وتطهي ــات تنظي ــراء عملي ــم إج ■ يت
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ــال،  ــبيل املث ــم )ىلع س ــي املنتظ ــدول الزمن ــب الج ــرر حس ــكل متك بش
يوميًّــا أو بيــن االســتخدامات( كمــا هــو مخطــط لــه )أي يف الوقــت املحدد 

وبشــكل متســق(.
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■ يتبــع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــون جميــع الخطــوات 
ــه  ــة الوج ــليم ألقنع ــتخدام الس ــل االس ــن مث ــهم واآلخري ــة أنفس لحماي

ــن. ــة اليدي ــي ونظاف ــد االجتماع والتباع
■ نمــوذج التعلــم الهجيــن: يشــارك الطــالب يف مزيــج مــن التعلــم 
االفتراضــي  )virtual(والتعلــم الشــخصي لجميــع الــدورات )ال يقتصــر التعلــم 

الشــخصي ىلع دورات محــددة(.
ــول  ــون يف فص ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــارك الط ■ يش
ــدة  ــاء متباع ــخاص بالبق ــمح لألش ــر تس ــخصية أكب ــداث ش ــطة وأح وأنش
ــي  ــل الدراس ــال، الفص ــبيل املث ــل )ىلع س ــدام ىلع األق ــد 6 أق ىلع بع
ذو املقاعــد املحــددة أو املقاعــد التــي تمــت إزالتهــا لتشــجيع الجلــوس 

ــدام(. ــد 6 أق ىلع بع
■ تطبيــق الجــداول الزمنيــة املتناوبــة والجــداول املتداخلــة مــع بعــض 
ــق  ــام واملناط ــاول الطع ــق تن ــة ومناط ــات اإلقام ــتثناءات يف قاع االس

ــي. ــرم الجامع ــة يف الح الترفيهي
ــاء يف  ــون العش ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــاول الط ■ يتن
الخــارج كلمــا أمكــن ذلــك، أو يف غــرف جيــدة التهويــة مــع تطبيــق 

التباعــد االجتماعــي.
■ يتشــارك الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس يف الحــد األدنــى من األشــياء 
)ىلع ســبيل املثــال، تقتصــر مشــاركة األشــياء ىلع شــخص واحد يف كل 
مــرة للمختبــر أو الفــن أو املعــدات الترفيهيــة واإلمــدادات التــي ال يمكــن 
شــراؤها أو تخصيصهــا بشــكل فــردي والتــي يتــم مســحها بمطهــر، قــدر 

اإلمــكان، بيــن االســتخدامات(.
■ يتــم إجــراء عمليــات التنظيــف والتطهيــر املجدولــة بانتظــام للمناطــق 
التــي يتــم ملســها بشــكل متكــرر كمــا هــو مخطــط لهــا مــع اســتثناءات 

قليلــة.

خطر متوسط:
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مخاطر أىلع:
■ يتبــع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
واملوظفــون بعــض الخطــوات لحمايــة 
ــات  ــع األوق ــن يف جمي ــهم واآلخري أنفس
ــل االســتخدام الســليم ألقنعــة الوجــه  مث

ــن. ــة اليدي ــي ونظاف ــد االجتماع والتباع
■ يشــارك الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
يف التعلــم واألنشــطة واألحداث الشــخصية 

. فقط
■ يحضــر الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
التجمعــات  مــن  العديــد  واملوظفــون 
ــارج  ــرة خ ــة الصغي ــات االجتماعي والفعالي

ــل. الفص
■ يتنــاول الطــالب وأعضاء هيئــة التدريس 
ــام  ــرف الطع ــاء يف غ ــون العش واملوظف
التباعــد  ىلع  الحفــاظ  مــع  الداخليــة 

االجتماعــي.
■ يتشــارك الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريس 
ــال،  ــبيل املث ــياء )ىلع س ــض األش يف بع
تقتصــر مشــاركة األشــياء ىلع مجموعــة 
واحــد  وقــت  يف  الطــالب  مــن  واحــدة 
للمختبــر أو الفــن أو املعــدات الترفيهيــة 
واللــوازم التــي ال يمكن شــراؤها أو تخصيصها 
بشــكل فــردي والتــي يتــم مســحها بمطهــر، 

ــن االســتخدامات(. ــكان، بي ــدر اإلم ق
املنتظــم  غيــر  والتطهيــر  التنظيــف   ■
بشــكل  ملســها  يتــم  التــي  للمناطــق 

متكــرر.
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أىلع مخاطر:

■ اســتخدام وســائل االنتقــال العامــة أو مركبــات الحــرم الجامعــي أو غيرها 
مــن املركبــات املغلقــة ذات اإلشــغال العالــي والتهويــة املحدودة.

ــض  ــن ببع ــس واملوظفي ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــزام الط ــدم الت ■ ع
الخطــوات مثــل االســتخدام الســليم ألقنعــة الوجــه، والتباعــد االجتماعــي، 

ونظافــة اليديــن لحمايــة أنفســهم واآلخريــن.
■ يشــارك الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس بانتظام يف التعلم الشــخصي 

واألنشــطة واألحداث.
■ يحضــر الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــون التجمعــات 

والفعاليــات االجتماعيــة الكبيــرة خــارج الفصــل.
■ يشارك الطالب وأعضاء هيئة التدريس األشياء بحرية.

ــاء يف  ــون العش ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــاول الط ■ يتن
ــي. ــد اجتماع ــة دون تباع ــام الداخلي ــرف الطع غ

■ التنظيــف والتطهيــر غيــر املنتظــم للمناطــق التــي يتم ملســها بشــكل 
. ر متكر
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ُيعتقــد أن COVID-19 ينتشــر بشــكل رئيســي عــن طريــق الــرذاذ التنفســي 
ــد أن  ــون. ُيعتق ــعلون أو يعطس ــاس أو يس ــدث الن ــا يتح ــث عندم املنبع
الفيــروس قــد ينتقــل إلــى اليديــن مــن ســطح ملــوث ثــم إلــى األنــف أو 
الفــم مســبًبا العــدوى. لذلــك، تعتبــر ممارســات الوقايــة الشــخصية )مثــل 
ــة  ــات الوقاي ــرض( وممارس ــد امل ــزل عن ــاء يف املن ــن والبق ــل اليدي غس
ــم  ــي يت ــة الت ــادئ املهم ــن املب ــر( م ــف والتطهي ــل التنظي ــة )مث البيئي
ــن  ــي يمك ــراءات الت ــن اإلج ــدد م ــاك ع ــتند. هن ــذا املس ــا يف ه تناوله
ــل  ــاعدة يف تقلي ــا للمس ــي اتخاذه ــم العال ــات التعلي ــؤولي مؤسس ملس

مخاطــر التعــرض لـــ COVID-19 وانتشــاره.

التخطيط والتحضير:

.)EOPs( مراجعة وتحديث وتنفيذ خطط عمليات الطوارئ ■
ــى  ــي إل ــم العال ــات التعلي ــؤولو مؤسس ــاج مس ــك، يحت ــن ذل ــم م ■ واأله
التخطيــط واالســتعداد إلعــادة فتــح مؤسســات التعليــم العالــي أو اإلبقــاء 

ــا. عليــه مفتوًح
■ بغــض النظــر عــن عــدد الحــاالت الحاليــة يف املجتمــع، يجــب أن يكــون 
لــدى كل مؤسســات التعليــم العالــي خطــة لحمايــة املوظفيــن والطــالب 

.COVID-19 مــن انتشــار
■ يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع إدارات الصحة العامة. 

 EOP ــات ــة ملكون ــي األولوي ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــب أن تعط ■ يج
ــة. ــب ذات الصل ــة والعواق ــراض املعدي ــي األم ــج تفش ــي تعال الت

■ يجــب أن يشــارك العمــال )أعضــاء هيئــة التدريــس وموظفــو املؤسســة 
اآلخــرون( والطــالب وأعضــاء املجتمــع اآلخــرون يف تطويــر EOP ألن هنــاك 

حاجــة إلــى مشــاركة واســعة مــن العامليــن واملجتمــع.
ــات  ■ يجــب أن يشــمل التخطيــط واالســتراتيجيات مراجعــة يوميــة لبيان
الصحــة العامــة الرســمية للمجتمــع املحيــط بـــمؤسسات التعليــم العالــي 

.COVID-19 لتتبــع الحالــة الحاليــة النتشــار
■ تطوير أنظمة تبادل املعلومات مع مسؤولي املؤسسة واملجتمع. 
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■ يمكــن اســتخدام أنظمــة املعلومــات املؤسســية لإلبــالغ اليومــي عــن 
ــة  ــل التغيــب عــن العمــل ألســباب مرضي عــدد الحــاالت واملعلومــات؛ مث
أو التغييــرات يف التــردد ىلع املركــز الصحــي للطــالب واملوظفيــن 

ــه. ــتجابة ل ــرض واالس ــي امل ــاف تفش الكتش
 ،COVID-19 طــرق لتعزيــز الســلوكيات الصحيــة التــي تقلــل مــن انتشــار ■
والحفــاظ ىلع بيئــات وعمليــات حــرم جامعــي صحيــة، وتحديــد مــا يجب 

فعلــه إذا مــرض شــخص مــا.
■ طــرق لفــرض أو ضمــان االمتثــال للســلوكيات الصحيــة التــي تقلــل مــن 

.COVID-19 انتشــار
■ تقييــم إمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات واملــوارد للحــد مــن انتشــار 

ــة. ــات صحي COVID-19 والحفــاظ ىلع بيئ
■ معاييــر تعليــق مؤسســات التعليــم العالــي للتعلــم الشــخصي إليقــاف أو 
إبطــاء انتشــار COVID-19، باإلضافــة إلــى معاييــر لتحديــد موعــد اســتئناف 

التعلــم الشــخصي.
■ اعتبــارات للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن ذوي اإلعاقــة 

.COVID واألشــخاص املعرضيــن لخطــر اإلصابــة بمــرض شــديد مــن
■ اعتبــارات للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن ذوي اإلعاقة، بما 
يف ذلــك التواصــل الفعــال لخطــط مؤسســات التعليــم العالــي املتعلقــة بـ 

COVID وإمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات مؤسســات التعليــم العالي.
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ــتراتيجيات  ــدة اس ــذ ع ــي يف تنفي ــم العال ــات التعلي ــر مؤسس ــد تفك ق
.COVID-19 ــار ــن انتش ــل م ــي تقل ــلوكيات الت ــجيع الس لتش

1-البقاء يف املنزل أو العزلة الذاتية عند االقتضاء:

تعزيز السلوكيات التي تقلل االنتشار:

ــى الفصــول الدراســية الشــخصية، قبــل  ■ إذا تــم اتخــاذ قــرار بالعــودة إل
ــة  ــاء هيئ ــالب وأعض ــجيع الط ــب تش ــي، يج ــرم الجامع ــى الح ــودة إل الع
ثبتــت  أو   COVID-19 بأعــراض  أصيبــوا  الذيــن  واملوظفيــن  التدريــس 
ــاب بـــ  ــخص مص ــم لش ــل تعرضه ــن املحتم ــم بـــ COVID-19 أو م إصابته
COVID-19 )إمــا مــن خــالل التعــرض املرتبــط باملجتمــع أو الســفر الدولــي( 

ــزل. ــاء يف املن ــي أو البق ــزل الذات ــادات CDC للع ــاع إرش التب
ــى  ــأن مت ــن بش ــس واملوظفي ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــف الط ■ تثقي
يجــب عليهــم البقــاء يف املنــزل أو العزلــة الذاتية يف أماكن معيشــتهم.
ــى أو  ــن املرض ــس واملوظفي ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــجيع الط ■ تش
 COVID-19 ــاب بـــ ــخص مص ــًرا بش ــق مؤخ ــال وثي ــوا ىلع اتص ــن كان الذي

ىلع البقــاء يف املنــزل أو يف أماكــن معيشــتهم. 
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■ وضــع سياســات تشــجع األفــراد املرضــى ىلع البقــاء يف املنــزل دون 
خــوف مــن أي أضــرار، والتأكــد مــن إدراك الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 

واملوظفيــن بهــذه السياســات.
■ عرض خيارات التعلم والعمل عن ُبعد، إذا كان ذلك ممكًنا.

■ العمــل مــع مســؤولي الصحــة العامــة املحلييــن لتحديــد اســتراتيجيات 
تقديــم وجبــات الطعــام للطــالب الذيــن يعيشــون يف الحــرم الجامعــي 
واملصابيــن بـــ COVID-19 أو الذيــن تتــم مراقبتهــم بســبب اتصالهــم 

 .COVID-19 بأشــخاص مصابيــن بـــ
■ يجــب ىلع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن البقــاء يف 
املنــزل عندمــا تكــون نتائــج االختبــارات إيجابيــة أو تظهــر عليهــم أعــراض 

.COVID-19
■ يجــب أن تضــع مؤسســات التعليــم العالــي سياســات لالســتعداد عندمــا 

يمــرض شــخص مــا.
■ يمكــن أن تســاعد معاييــر CDC يف اإلبــالغ عــن سياســات العــودة إلــى 

العمــل / الجامعــة:
COVID-19 إذا كانوا مصابين بـ ■

COVID-19 إذا كان لديهم اتصال وثيق مؤخًرا بشخص مصاب بـ ■
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■ يجــب أن تضــع مؤسســات التعليــم العالــي خطــة للطــالب الذيــن تظهــر 
ــال  ــة، أو ىلع اتص ــم إيجابي ــة اختباره ــر نتيج ــراض، أو تظه ــم أع عليه

 .COVID-19 وثيــق بشــخص مصــاب بـــ
■ يجــب ىلع الطــالب العــزل أو الحجــر الصحــي يف مكان إقامتهــم الحالي، 

أو ترتيــب أماكــن إقامــة يف الحــرم الجامعــي أو بالقرب منــه للعزل.
■ يجــب أن تتنــاول هــذه الخطــة ربــط الطــالب بأي خدمــات دعــم تقدمها 

إداراتهــم الصحية.
ــون  ــة، وأال تك ــذر مرن ــاب املع ــازة والغي ــات اإلج ــون سياس ــب أن تك ■ يج
عقابيــة لألشــخاص الذيــن يأخــذون إجــازة، ويجــب أن تســمح للموظفيــن 

ــًدا عــن اآلخريــن. والطــالب املرضــى بالبقــاء يف املنــزل وبعي
■ يجــب أن تراعــي سياســات اإلجــازة والغيــاب بعــذر املوظفيــن والطــالب 
الذيــن يحتاجــون إلــى البقــاء يف املنــزل مــع أطفالهــم يف حالــة إغــالق 

املدرســة أو رعايــة األطفــال، أو لرعايــة أفــراد األســرة املرضــى.



دليــل فيروس كورونا 2019  للجامعـات والكليـات والتعلـيم العـــالي 18

2-نظافة اليدين وآداب السعال والتنفس:
■ يوصى بغسل اليدين باملاء والصابون ملدة 20 ثانية ىلع األقل.

ــر  ــتخدام مطه ــن اس ــهولة، فيمك ــاء بس ــون وامل ــر الصاب ــم يتوف ■ إذا ل
اليديــن الــذي يحتــوي ىلع 70٪ كحــول ىلع األقــل.

■ تشــجيع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن ىلع تغطيــة 
الســعال والعطــس بمنديــل أو اســتخدم الجــزء الداخلــي مــن املرفــق.

ــن  ــل اليدي ــالت وغس ــلة املهم ــة يف س ــل الورقي ــي املنادي ــب رم ■ يج
ــل. ــة ىلع األق ــدة 20 ثاني ــون مل ــاء والصاب ــور بامل ىلع الف

ــر  ــتخدام مطه ــن اس ــهولة، فيمك ــاء بس ــون وامل ــر الصاب ــم يتوف ■ إذا ل
اليديــن الــذي يحتــوي ىلع 70٪ كحــول ىلع األقــل.

ــة  ــر اإلمــدادات التــي تعــزز ممارســات النظافــة الصحي ■ التأكــد مــن تواف
وإمكانيــة الوصــول إليهــا )ىلع ســبيل املثــال، محطــات مطهــر اليديــن؛ 
ومحطــات غســل اليديــن املوجــودة بالقــرب مــن مناطــق اللمــس العالية(.



2021 - 202019

3–األقنعة:
■ التوصيــة وتعزيــز اســتخدام األقنعــة بيــن الطــالب وأعضــاء هيئــة 

التدريــس واملوظفيــن داخــل وخــارج الحــرم الجامعــي. 
ــراض  ــن أع ــون م ــن بـــ COVID-19 ال يعان ــخاص املصابي ــن األش ــر م ■ كثي
ــم  ــاس أنه ــدرك الن ــد ال ي ــم ق ــن ث ــط، وم ــة فق ــراض خفيف ــم أع أو لديه
مصابــون. يعــد اســتخدام األقنعــة ملنــع انتشــار قطــرات الجهــاز التنفســي 
ــع  ــاعدة يف من ــة للمس ــف مهم ــتراتيجية تخفي ــا اس ــل مرتديه ــن قب م

 .COVID-19 انتشــار
■ األقنعــة ليســت معــدات حمايــة شــخصية )ىلع ســبيل املثال، أجهــزة التنفس 

N95( املعــدة لالســتخدام مــن قبــل العاملين يف مجــال الرعايــة الصحية. 
■ يجــب ارتــداء األقنعــة يف األماكــن العامــة كلمــا أمكــن ذلــك، حتــى عنــد 

ــد االجتماعي. التباع
■ يجــب تذكيــر األشــخاص بشــكل متكــرر بعــدم ملــس أقنعتهــم وغســل 

أيديهــم كثيــًرا.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــع الط ــات لجمي ــر املعلوم ــب توفي ■ يج

واملوظفيــن حــول االســتخدام الســليم لألقنعــة وإزالتهــا وغســلها.
■ ال يجب وضع األقنعة ىلع:

■ األطفال والرضع الذين تقل أعمارهم عن سنتين.
■ أي شخص يعاني من صعوبة يف التنفس أو فاقد للوعي.

■ أي شخص عاجز أو غير قادر ىلع إزالة القناع دون مساعدة.
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■ بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن مشــاكل حســية أو معرفيــة أو 
ســلوكية والذيــن قــد يكــون ارتــداء 
ــا،  ــًرا صعًب ــم أم ــبة له ــة بالنس األقنع
ينبغــي النظــر يف التكيفــات والبدائل 

.COVID-19 ــار ــن انتش ــة م للوقاي
■ قــد ال يتمكن األشــخاص الصــم أو ضعاف 
كانــت  إذا  القنــاع  ارتــداء  مــن  الســمع 
ــل  ــاع تتداخ ــة بالقن ــات األذن الخاص حلق

ــمعية.  ــات الس ــتخدام املعين ــع اس م
الذيــن  أولئــك  يتمكــن  ال  قــد   ■
يهتمــون بشــخص ضعيــف الســمع أو 
ــة  ــداء األقنع ــن ارت ــه م ــون مع يتفاعل
إذا كان الشــخص الــذي يتعاملــون معه 
يعتمــد ىلع قــراءة الشــفاه للتواصــل. 
قــد يكــون هــذا مناســًبا بشــكل خــاص 
ألعضــاء هيئــة التدريــس أو املوظفيــن 
ــل  ــس أو العم ــون بالتدري ــن يقوم الذي
ــون مــن  ــن قــد يعان مــع الطــالب الذي
الصمــم أو ضعــف الســمع. يف هــذه 
االعتبــار  الوضــع يف  يجــب  الحالــة، 

ــفاف.  ــه ش ــاء وج ــتخدام غط اس
الوجــه  غطــاء  يتوفــر  لــم  إذا   ■
الشــفاف، يفضــل اســتخدام اتصــال 
مكتــوب أو شــرح مكتــوب وخفــض 
ــال  ــهيل االتص ــة لتس ــاء الخلفي ضوض

القنــاع. ارتــداء  أثنــاء 
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4-اإلمدادات الكافية:
■ دعــم ســلوكيات النظافــة الصحيــة مــن خــالل توفيــر اإلمــدادات الكافيــة، بمــا 
يف ذلــك الصابــون، وطريقــة لتجفيــف اليديــن )ىلع ســبيل املثــال، املناشــف 
ــول،  ــن الكح ــل م ــوي ىلع 70٪ ىلع األق ــذي يحت ــن ال ــر اليدي ــة(، ومطه الورقي
واملناديــل املبللــة، واألقنعــة )قــدر اإلمــكان(، وصناديــق القمامــة التــي تعمــل 

بدواســة القــدم.
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5-اإلشارات والرسائل:
ــة  ــر الوقائي ــزز التدابي ــي تع ــات الت ــر الالفت ■ نش
اليوميــة يف مواقــع مرئيــة للغايــة )ىلع ســبيل 
املثــال، مداخــل املبانــي ودورات امليــاه ومناطــق 

تنــاول الطعــام(. 
■ يجب أن تتضمن العالمات إشارات بصرية.

وفعالــة  وواضحــة  بســيطة  لغــة  اســتخدم   ■
الفيديــو(  مقاطــع  يف  املثــال،  ســبيل  )ىلع 
 COVID-19 ــار ــع انتش ــي تمن ــلوكيات الت ــول الس ح
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــع  التواصــل  عنــد 
ــات  ــع مؤسس ــل مواق ــالب )مث ــن والط واملوظفي
ــد  ــة ويف رســائل البري ــي اإللكتروني ــم العال التعلي
اإللكترونــي وحســابات مؤسســات التعليــم العالــي 

ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي( .
■ اســتخدام أســاليب االتصــال التــي يمكــن الوصول 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــع الط ــا لجمي إليه
واملوظفيــن والــزوار األساســيين اآلخريــن ، بمــا يف 

ذلــك اآلبــاء أو األوصيــاء. 
التأكــد مــن أن املــواد يمكــن أن تســتوعب   ■
الذيــن  األشــخاص  مثــل  متنوعــة،  جماهيــر 
يتحدثــون لغــات أخــرى واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

6-الحفاظ ىلع بيئات صحية:
قــد تفكــر مؤسســات التعليــم العالــي يف تنفيذ عــدة اســتراتيجيات 

للحفــاظ ىلع بيئــات صحية:
التنظيف والتطهير:

ــرر )ىلع  ــكل متك ــها بش ــم ملس ــي يت ــطح الت ــر األس ــف وتطهي ■ تنظي
ــواض،  ــض األح ــاءة، ومقاب ــح اإلض ــواب، مفاتي ــض األب ــال، مقاب ــبيل املث س
ونوافيــر الشــرب، ودرابزيــن اليــد، وطــاوالت قاعــة الطعــام( داخــل مرافــق 
ــدر  ــتخدام بق ــن االس ــل أو بي ــا ىلع األق ــي يوميًّ ــم العال ــات التعلي مؤسس
اســتخدام األشــياء املشــتركة )ىلع ســبيل املثــال، يجــب أن تكــون معدات 
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املختبــرات وأجهــزة الكمبيوتــر واملكاتــب( محــدودة قــدر اإلمــكان، أو يتــم 
تنظيفهــا بيــن االســتخدام بطــرق التنظيــف اآلمنــة.

■ وضع جدول زمني للتنظيف والتطهير الروتيني املتزايد.
■ تشــجيع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن ىلع االحتفــاظ 
املحمولــة  الهواتــف  املثــال،  ســبيل  )ىلع  الشــخصية  بأغراضهــم 

واإللكترونيــات األخــرى( وعــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن.
■ تشــجيع الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن ىلع اســتخدام 
املطهــرات لتنظيــف وتطهيــر املكاتــب املشــتركة ومعــدات املختبــر 

ــل االســتخدام. وغيرهــا مــن األشــياء املشــتركة قب
■ إذا تــم اســتخدام مركبــات النقــل من قبــل مؤسســات التعليم العالــي، فيجب 
ــو  ــا ه ــالمة كم ــوالت الس ــراءات وبروتوك ــع إج ــة جمي ــائقين ممارس ىلع الس
موضــح للموظفيــن اآلخريــن )ىلع ســبيل املثــال، نظافــة اليديــن واألقنعــة(. 

■ التنظيف والتطهير لوسائل  النقل أو املركبات األخرى.
■ ضمان االستخدام اآلمن والصحيح وتخزين منتجات التنظيف والتطهير.

ــف  ــد اســتخدام منتجــات التنظي ــة عن ــة كافي ــن وجــود تهوي ــد م ■ التأك
ــامة. ــواد الس ــاق امل ــن استنش ــن م ــالب أو املوظفي ــع الط ملن

■ توفيــر مطهــر لليديــن أو محطــات غســيل األيــدي بالقــرب مــن مناطــق 
اللمــس العاليــة وعنــد مداخــل/ مخــارج املبانــي.
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7-العناصر واألدوات املشتركة:
■ منــع مشــاركة العناصــر واألدوات، خاصــة تلــك التــي يصعــب تنظيفهــا 

أو تطهيرهــا.
■ التأكــد مــن اإلمــدادات الكافيــة لتقليــل مشــاركة املــواد عاليــة اللمــس 
إلــى أقصــى حــد ممكــن )ىلع ســبيل املثــال، تخصيــص مســتلزمات فنيــة 
ــر( أو الحــد مــن  ــب، ومعــدات معمليــة، وأجهــزة كمبيوت ــكل طال خاصــة ل
اســتخدام اإلمــدادات واملعــدات مــن قبــل مجموعــة واحــدة مــن الطــالب 

يف وقــت واحــد وتنظيفهــا وتطهيرهــا بيــن االســتخدام.
■ تجنــب مشــاركة األجهــزة اإللكترونيــة والكتــب واألقــالم والوســائل 

التعليميــة األخــرى.
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8-التهوية:

نظـــــام  تحســــين   ■
التهــــوية واإلجـــراءات 
ــل  ــادة توصي ــرى لزي األخ
الهــــــــواء النظـــــيف 
وتخفـــــيف امللـــوثات 
املحتملــة يف مبانــي 

الجامعــي.  الحــرم 
ــي  ــارة متخصص ■ استش
التدفـــــئة والتهــــوية 
 )HVAC( وتكييــف الهــواء
عنــد التفكيــر يف إجــراء 
تغييــرات ىلع أنظمــة 

 .HVAC ومعــدات

قد تتضمن خطوات التحسين بعض - أو كل- األنشطة التالية:

■ زيــادة تهويــة الهــواء الخارجــي، مــع توخــي الحــذر يف املناطــق شــديدة 
التلوث.

■ فتــح النوافــذ واألبــواب لزيــادة الهــواء الطلــق النقــي. ال تفتــح النوافــذ 
ــة  ــالمة أو الصح ــًرا ىلع الس ــكل خط ــك يش ــام بذل ــواب إذا كان القي واألب
)ىلع ســبيل املثــال، خطــر الســقوط، والتســبب يف ظهــور أعــراض الربــو( 

لألشــخاص الذيــن يســتخدمون املرفــق.
■ اســتخدام املــراوح لزيــادة فعاليــة النوافــذ املفتوحــة. توضــع املــراوح 
بأمــان وبعنايــة يف النوافــذ أو بالقــرب منهــا حتــى ال تتســبب يف تدفــق 

الهــواء املحتمــل تلوثــه مباشــرة مــن شــخص إلــى آخــر.
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■ يجــب أال يتســبب موضــع املروحــة أيًضــا يف حــدوث تدفــق هــواء 
ــاة  ــال، املش ــبيل املث ــة )ىلع س ــارج الغرف ــخاص خ ــا لألش ــل ملوًث محتم

ــذة(. ــارج الناف ــرات خ ــتخدمون مم ــن يس الذي
■ يمكــن أن يســاعد وضــع مروحــة النافــذة االســتراتيجية يف وضــع العــادم 
ىلع ســحب الهــواء النقــي إلــى الغرفــة عبــر النوافــذ واألبــواب املفتوحــة 

األخــرى دون توليــد تيــارات هــواء قويــة للغرفــة.
ــة  ــادة التهوي ــا زي ــن فيه ــي ال يمك ــق الت ــغال يف املناط ــل اإلش ■ تقلي

الخارجيــة.
ــودة  ــر ج ــح وتوف ــكل صحي ــل بش ــة تعم ــة التهوي ــن أن أنظم ــد م ■ التأك

ــاحة. ــكل مس ــي ل ــغال الحال ــتوى اإلش ــة ملس ــة مقبول ــواء داخلي ه
■ زيادة إجمالي تدفق الهواء إلى األماكن املشغولة، إن أمكن.

■ إيقــاف عناصــر التحكــم يف التهويــة التــي يتحكــم فيهــا الطلــب والتــي 
تقلــل مــن إمــداد الهــواء بنــاًء ىلع اإلشــغال أو درجــة الحــرارة أثنــاء ســاعات 

لعمل. ا
■ فتــح الحــد األدنــى مــن مخمــدات الهــواء الخارجيــة لتقليــل أو القضــاء 

.HVAC ــر هــواء ىلع إعــادة تدوي
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تحسين تنقية الهواء املركزية:
ــق  ــل تدف ــن دون تقلي ــتوى ممك ــى أىلع مس ــواء إل ــة اله ــادة تنقي ■ زي

ــر. ــكل كبي ــواء بش اله
■ فحــص غــالف املرشــح ورفوفــه لضمــان مالءمــة الفلتــر املناســبة 

ــح. ــاوز املرش ــل تج ــرق تقلي ــن ط ــق م وتحق
■ التحقــق مــن املرشــحات للتأكــد مــن أنهــا ضمــن عمــر الخدمــة وأنهــا 

مثبتــة بشــكل مناســب.
ــى  ــواء )HVAC( بأقص ــف اله ــة وتكيي ــة والتهوي ــام التدفئ ــغيل نظ ■ تش
تدفــق للهــواء الخارجــي ملــدة ســاعتين قبــل وبعــد شــغل مبنــى 

مؤسســات التعليــم العالــي.
■ التأكد من أن مراوح العادم يف دورة املياه تعمل، وبكامل طاقتها.

■ فحــص وصيانــة تهويــة العــادم املحلــي يف مناطــق مثــل الحمامــات 
ــخ. واملطابــخ ومناطــق الطهــي، إل

■ اســتخدام مروحــة الهــواء/ أنظمــة الترشــيح املحمولــة عاليــة الكفــاءة 
للمســاعدة يف تحســين تنظيــف الهــواء )خاصــة يف املناطــق املعرضــة 

للخطــر مثــل مكتــب الصحــة بمؤسســات التعليــم العالــي(.
الوضــع يف االعتبــار اســتخدام اإلشــعاع فــوق البنفســجي املبيــد   ■
ــذي  ــروس ال ــل SARS-CoV-2 )الفي ــاعدة يف تعطي ــل للمس ــم كمكم للجراثي
يســبب COVID-19(، خاصــًة إذا كانــت خيــارات زيــادة تهوية الغرفــة محدودة.

■ اعتبــارات التهويــة مهمــة أيًضا يف وســائل النقل املســتخدمة ألنشــطة 
مؤسســات التعليــم العالي.
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9-أنظمة املياه:
■ يمكــن أن يــؤدي اإلغــالق املؤقــت أو تقليــل تشــغيل مؤسســات التعليــم 
العالــي والتخفيضــات يف االســتخدام العــادي للميــاه إلــى خلــق مخاطــر للطــالب 
ــرض  ــاس، وم ــاص أو النح ــرض للرص ــر التع ــل مخاط ــن. لتقلي ــن العائدي واملوظفي

ــة. ــاه امللوث ــة باملي ــرى املرتبط ــراض األخ Legionnaires واألم
ــاه  ■ اتخــاذ خطــوات مثــل تنظيــف الســباكة للتأكــد مــن أن جميــع أنظمــة املي
)ىلع ســبيل املثــال، صنابيــر األحــواض( آمــن لالســتخدام بعــد إيقــاف تشــغيل 
طويــل للمنشــأة، اتبــاع السياســات الخاصــة بوكالــة حمايــة البيئــة )EPA( لتقليــل 

ــاه الشــرب.  نســبة الرصــاص يف مي
■ قــد يكــون مــن الضــروري إجــراء شــطف منتظــم ومســتمر لجميــع أنظمــة امليــاه 
بعــد إعــادة الفتــح. للحصــول ىلع مــوارد إضافيــة، يرجــى الرجــوع إلــى معلومــات 
وكالــة حمايــة البيئــة حــول الحفــاظ ىلع جــودة امليــاه أو اســتعادتها يف 

ــض. ــتخدام املنخف ــي ذات االس املبان
■ يجــب تنظيــف نوافيــر الشــرب وتطهيرهــا، وتشــجيع املوظفيــن والطــالب ىلع 

إحضــار امليــاه الخاصــة بهــم لتقليــل اســتخدام وملــس نوافيــر امليــاه.
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10-التخطيطات املعدلة:
■ تنظيم املقاعد / املكاتب بمسافة ال تقل عن 6 أقدام عندما يكون ذلك ممكًنا.

■ بالنســبة لقاعــات املحاضــرات، الوضــع يف االعتبــار إلغــاء بعــض املقاعــد 
ــوف. ــد والصف ــن املقاع ــدام بي ــتة أق ــافة س ــان مس ــوف لضم والصف

ــدال مــن مواجهــة بعضهــا البعــض(،  ــب لتواجــه نفــس االتجــاه )ب ــب املكات ■ قل
أو جعــل الطــالب يجلســون ىلع مســافة 6 أقــدام ىلع جانــب واحــد فقــط مــن 

الطــاوالت.
■ تعديــل محطــات وأنشــطة التعلــم حســب االقتضــاء بحيــث يكــون هنــاك عــدد 

أقــل مــن الطــالب لــكل مجموعــة، ىلع مســافة 6 أقــدام ىلع األقــل إن أمكــن.
■ التعلــم عــن بعــد باإلضافــة إلــى الفصــول الدراســية الشــخصية للمســاعدة يف 

تقليــل عــدد الحضــور الشــخصي.
■ توفيــر مســافة كافيــة بيــن األشــخاص املشــاركين يف فــرص التعلــم التجريبــي 

)مثــل املختبــرات وأنشــطة بنــاء املهــارات املهنيــة(.
■ إنشاء مسافة بين الطالب يف وسائل النقل يف مؤسسات التعليم العالي.
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11-الحواجز واألدلة املادية:
■ تركيــب حواجــز ماديــة، مثــل واقيــات العطــس والفواصــل، خاصــة يف 
املناطــق التــي يصعــب ىلع األفــراد فيهــا البقــاء ىلع مســافة 6 أقــدام 

ىلع األقــل )ىلع ســبيل املثــال، الســجالت واألماكــن اإلداريــة(.
■ توفيــر أدلــة ماديــة؛ مثــل الشــريط الالصــق ىلع األرضيــات أو األرصفــة 
والالفتــات ىلع الجــدران لضمــان بقــاء األفــراد ىلع مســافة 6 أقــدام ىلع 

األقــل يف الخطــوط ويف أوقــات أخــرى.

12-التدخات الهندسية:
الوضــع يف االعتبــار تركيــب أبــواب أو أبــواب أوتوماتيكيــة يمكــن فتحهــا 
بحيــث ال يحتــاج األشــخاص إلــى فتــح البــاب بأيديهــم )ىلع ســبيل 

ــف(. ــواب بكت ــح األب ــن فت ــال، يمك املث



2021 - 202031

13-املساحات املجتمعية:
■ إغــالق املســاحات املشــتركة لالســتخدام الجماعــي مثــل قاعــات 
الطعــام وغــرف األلعــاب وغــرف التماريــن والصــاالت إن أمكــن؛ خــالف ذلــك.
لهــم  األشــخاص املســموح  وتقييــد عــدد  التدريجــي  االســتخدام   ■
بالدخــول يف وقــت واحــد لضمــان بقــاء الجميــع ىلع مســافة 6 أقــدام 

ىلع األقــل، وتنظيفهــا وتطهيرهــا بيــن االســتخدام.
■ إضافــة حواجــز ماديــة، مثــل الشاشــات البالســتيكية املرنــة، بيــن 
أحــواض الحمــام والطــاوالت خاصــة عندمــا ال يمكــن أن تكــون املســافة 

ــل. ــدام ىلع األق ــا 6 أق بينهم
ــكن  ــتركة يف س ــاحات املش ــول املس ــات ح ــن املعلوم ــد م ملزي
ــرف  ــال، غ ــبيل املث ــس )ىلع س ــة التدري ــاء هيئ ــاب أو أعض الط
الغســيل والحمامــات املشــتركة ومناطــق الترفيــه( اتبــاع إرشــادات 

ــع. ــترك أو املجم ــكان املش CDC لإلس
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14-خدمة الطعام:
ــل املحامــص وصانعــات الوافــل(  ــرة )مث ــر أي أجهــزة صغي ■ تجنــب توفي
ــات  ــل حان ــة، مث ــة الذاتي ــراب بالخدم ــام أو الش ــارات الطع ــتخدام خي واس
األطعمــة الســاخنة والبــاردة، والســلطات أو البهارات، ومحطات املشــروبات.
■ االســتمرار يف تقديــم وجبــات متوازنــة مــن الناحيــة التغذويــة مطهيــة 

بشــكل فــردي أو معبــأة مســبًقا. 
■ توفيــر املــاء والصابــون لغســل اليديــن - وحيثمــا ال يتوفــر املــاء 
والصابــون بســهولة، يتــم توفيــر مطهــر لليديــن يحتــوي ىلع 70٪ كحــول 

ــام.  ــاول الطع ــد تن ــل وبع ــتخدام قب ــل - لالس ىلع األق
■ عدم تشجيع مشاركة الطعام، سواء جلب من املنزل أو من خدمة الطعام.

■ يف حالــة اســتخدام قاعــات الطعــام أو الكافيتريــات املشــتركة، التأكــد 
مــن بقــاء الطــالب ىلع مســافة 6 أقــدام مــع اإلشــارات املرئيــة يف 

ــام. ــاول الطع ــاء تن ــاوالت أثن ــام وىلع الط ــات الطع ــوط خدم خط
■ تنظيف وتطهير الطاوالت بين االستخدام.

■ إنشــاء خيــارات تســمح للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن 
ــق، مــع الحفــاظ ىلع مســافة  ــات الطعــام يف الهــواء الطل ــاول وجب بتن
ــن قاعــة طعــام  ــدال م ــكان، ب ــدر اإلم ــدام( ق ــل 6 أق ــة )ىلع األق اجتماعي

ــا. مشــتركة أو كافيتري
■ التأكــد مــن عــدم مشــاركة الطــالب للطعــام أو األوانــي لتشــمل ســالمة 

الطــالب املصابيــن بالحساســية الغذائيــة. 
ــل  ــا )مث ــص منه ــن التخل ــي يمك ــام الت ــة الطع ــواد خدم ــتخدام م ■ اس

األوانــي والصوانــي(.
ــب  ــرة، يج ــر متوف ــا غي ــص منه ــن التخل ــي يمك ــر الت ــت العناص ■ إذا كان
التأكــد مــن أن املوظفيــن يتعاملــون مــع جميــع عناصــر ومعــدات خدمــات 
الطعــام التــي ال يمكــن التخلــص منهــا بقفــازات وأن هــذه العناصــر يتــم 

غســلها بصابــون األطبــاق واملــاء الســاخن أو يف غســالة األطبــاق.
ــد  ــازات أو بع ــزع القف ــد ن ــم بع ــل أيديه ــن غس ــب ىلع املوظفي ■ يج

ــتعملة. ــام املس ــة الطع ــع خدم ــر م ــل املباش التعام
ــوات  ــر عب ــرص ىلع توفي ــدث، فاح ــام يف أي ح ــم الطع ــم تقدي ■ إذا ت

ــه. ــم بوفي ــداًل مــن تقدي ــف ب ــكل ضي ــأة مســبًقا ل معب
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■ توفيــر املناديــل وحاويــات التخلــص مــن املخلفــات التي تفتح بدواســة 
القــدم الســتخدامها مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن 

والطــالب.
■ تثبيــت طــرق دفــع بــدون ملــس )الدفــع بــدون ملــس نقــود أو بطاقــة 

أو لوحــة مفاتيــح(.
■ توفيــر مطهــر لليديــن يحتــوي ىلع 70٪ ىلع األقــل مــن الكحــول 
ــوا مــن  بالقــرب مــن األماكــن التــي يدفــع فيهــا األشــخاص حتــى يتمكن
ــات  ــات أو لوح ــوال أو البطاق ــع األم ــل م ــد التعام ــرة بع ــتخدامه مباش اس

ــح. املفاتي

15-الحفاظ ىلع العمليات الصحية:
■ قــد تفكــر مؤسســات التعليــم العالــي يف تنفيــذ عــدة اســتراتيجيات 

ــة. ــات الصحي للحفــاظ ىلع العملي
■ حمايــة الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن املعرضيــن 

COVID-19 لخطــر اإلصابــة بمــرض شــديد مــن
■ تقديــم خيــارات ألعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن املعرضيــن لخطر 
أكبــر لإلصابــة بأمــراض خطيــرة )بمــا يف ذلــك كبــار الســن واألشــخاص مــن 
ــية(  ــة األساس ــاالت الطبي ــض الح ــن بع ــون م ــن يعان ــار الذي ــع األعم جمي
ــل العمــل عــن بعــد ومســؤوليات  ــن مخاطــر التعــرض )مث ــي تحــد م الت

ــة(. الوظيفــة املعدل
■ تقديــم خيــارات للطــالب املعرضيــن لخطــر أكبــر لإلصابــة بمــرض خطير 

يحــد مــن مخاطــر تعرضهــم )مثــل فــرص التعلــم االفتراضية(.
■ توفيــر برمجــة شــاملة لألشــخاص ذوي االحتياجــات واإلعاقــات الخاصــة 
ــاركة  ــع أو املش ــاركة يف املوق ــمح باملش ــي تس ــة الت ــة الصحي بالرعاي
ــبة )ىلع  ــاعدة املناس ــالت واملس ــهيالت والتعدي ــع التس ــة م االفتراضي
ســبيل املثــال، قــد يواجــه الطــالب ذوو اإلعاقــة صعوبــات أكبــر يف 

ــي(. ــم االفتراض ــتخدامها للتعل ــا واس ــى التكنولوجي ــول إل الوص
■ وضــع سياســات لحمايــة خصوصيــة األشــخاص املعرضيــن لخطــر أكبــر 
ــة  ــات الصحي ــة املعلوم ــات حماي ــل سياس ــديد )مث ــرض ش ــة بم لإلصاب

ــة أساســية(. ــن حــاالت طبي ــون م ــن يعان لألشــخاص الذي
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16- الوعي التنظيمي:
سياســات الوكالــة التنظيميــة الحكوميــة أو املحليــة املتعلقــة 
ــداث. ــد األح ــن عق ــا إذا كان يمك ــد م ــة لتحدي ــات الجماعي بالتجمع

التجمعات.
■ الوضــع يف االعتبــار تشــجيع االجتماعات االفتراضية، إن أمكن، وتشــجيع 

التباعــد االجتماعــي بمســافة 6 أقــدام ىلع األقل بين األشــخاص.
ــة واملشــاركة يف األنشــطة  ــة األحــداث الرياضي ــارات إقام ■ متابعــة خي
الرياضيــة بطــرق تقلــل مــن خطــر انتقــال COVID-19 إلــى الالعبيــن واألســر 

واملدربيــن واملجتمعــات.
■ الحــد مــن أي زوار أو متطوعيــن أو أنشــطة غيــر ضروريــة تتضمــن 
مجموعــات أو منظمــات خارجيــة قــدر اإلمــكان - خاصــة مــع األفــراد الذيــن 
ليســوا مــن املنطقــة الجغرافيــة املحليــة )ىلع ســبيل املثــال، املجتمــع 

ــة(. ــة أو املقاطع أو املدين

العمل عن بعد واالجتماعات االفتراضية.
■ تشــجيع العمــل عــن بعــد ألكبــر عــدد ممكن مــن أعضــاء هيئــة التدريس 
واملوظفيــن، وخاصــة املوظفيــن املعرضيــن لخطــر أكبــر لإلصابــة بمــرض 

.COVID-19 ــديد من ش
■ اســتبدال االجتماعــات الشــخصية بمكاملــات الفيديــو أو املكاملــات 

ــك. ــن ذل ــا أمك ــة كلم الجماعي
■ تقديم خدمات دعم الطالب افتراضيًّا، بقدر اإلمكان.

■ اســتخدام مواقــع العمــل أو التعلــم املرنــة )ىلع ســبيل املثــال، العمــل 
ــم )ىلع  ــاعات التعل ــرن أو س ــل امل ــي( والعم ــم االفتراض ــد، التعل ــن بع ع
ســبيل املثــال، نوبــات أو فصــول دراســية متداخلــة( للمســاعدة يف وضــع 
سياســات وممارســات للتباعــد االجتماعــي )الحفــاظ ىلع مســافة 6 أقــدام 
ــة  ــة الحكومي ــلطات الصحي ــت الس ــة إذا أوص ــاس، خاص ــن الن ــا( بي تقريًب

واملحليــة باملباعــدة االجتماعيــة.
■ التأكــد مــن توفيــر التســهيالت والتعديــالت واملســاعدة املناســبة 
ــن  ــك املعرضي ــة أو أولئ ــالب ذوي اإلعاق ــاول الط ــل يف متن ــم ليظ للتعلي

.COVID ــن ــديد م ــرض ش ــة بم ــر اإلصاب لخط
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17-نقطة اتصال COVID-19 املعينة:
 COVID-19 تعييــن مســؤول أو مكتــب ليكــون مســؤوال عــن االســتجابة لـــ ■
وأعضــاء هيئــة  العالــي  التعليــم  وتزويــد جميــع طــالب مؤسســات 
التدريــس واملوظفيــن باالســم ومعلومــات االتصــال الخاصــة بنقطــة 

.COVID-19 االتصــال 
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18-السفر والتنقات:
ــا  ــروري وفًق ــر الض ــفر غي ــن الس ــد م ــارات الح ــار خي ــع يف االعتب ■ الوض

للوائــح والتوجيهــات الحكوميــة واملحليــة.
ــالب  ــي للط ــفر الدول ــج الس ــاء برام ــل أو إلغ ــار تأجي ــع يف االعتب ■ الوض

ــتضيفها. ــة أو تس ــا املؤسس ــط له ــي تخط ــن الت القادمي
الذيــن  واملوظفيــن  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطــالب  تشــجيع   ■
ــتخدام  ــوب ىلع اس ــاركة الرك ــام أو مش ــل الع ــائل النق ــتخدمون وس يس
وســائل النقــل التــي تقلــل مــن االتصــال الوثيــق باآلخريــن )ىلع ســبيل 
ــوب الســيارة ســواء  ــادة أو رك ــوب الدراجــات أو املشــي أو القي ــال، رك املث

ــرة(. ــراد األس ــع أف ــم أو م بمفرده
■ التأكــد مــن خيــارات النقــل اآلمــن يف الحــرم الجامعــي لألشــخاص 
ــاع  ــداء قن ــائقين ارت ــب ىلع الس ــال، يج ــبيل املث ــة )ىلع س ذوي اإلعاق

ــاعدة(. ــم املس ــد تقدي ــل وبع ــن قب ــر اليدي ــتخدام مطه واس
الذيــن  واملوظفيــن  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطــالب  تشــجيع   ■

وســائل  يســتخدمون 
ــاركة  ــام أو مش ــل الع النق
اتبــاع  ىلع  الركــوب 
ــيطرة  ــز الس ــادات مرك إرش
حــول  األمــراض  ىلع 
كيفيــة حمايــة أنفســهم 
عنــد اســتخدام وســائل 
إلــى  باإلضافــة  النقــل. 
ذلــك ، تشــجعيهم ىلع 
األوقــات  خــالل  التنقــل 
ــف  ــا وتنظي ــل ازدحاًم األق
أيديهــم أو تطهيرهــا يف 

ممكــن. وقــت  أســرع 
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■ يجــب ىلع الطــالب وأعضــاء هيئة التدريــس واملوظفين إبالغ مؤسســات 
التعليــم العالــي إذا كانــت لديهــم أعــراض COVID-19، أو اختبــار إيجابــي لـــ 

COVID-19 ، أو تعرضــوا لشــخص مصــاب بـــ COVID-19 خــالل آخــر 14 يوًمــا .
■ تنفيــذ سياســات وممارســات اإلجــازات املرضيــة املرنــة التــي تمكــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس واملوظفيــن والطــالب مــن البقــاء يف املنــزل أو العزلــة 
ــض. ــخص مري ــون بش ــون أو يعتن ــى أو يتعرض ــون مرض ــا يكون ــة عندم الذاتي

■ فحــص ومراجعــة سياســات الغياب املعــذر والتعلم االفتراضــي )الطالب( 
واإلجــازات والعمــل عن بعــد وتعويضات املوظفيــن )املوظفين(.

ــون  ــة، وأال تك ــذر مرن ــاب املع ــازة والغي ــات اإلج ــون سياس ــب أن تك ■ يج
عقابيــة لألشــخاص الذيــن يأخــذون إجــازة، ويجــب أن تســمح للموظفيــن 

ــًدا عــن اآلخريــن. والطــالب املرضــى بالبقــاء يف املنــزل وبعي
■ يجــب أن تراعــي سياســات اإلجــازة والغيــاب بعــذر املوظفيــن والطــالب 
الذيــن يحتاجــون إلــى البقــاء يف املنــزل مــع أطفالهــم يف حالــة إغــالق 

املدرســة أو رعايــة األطفــال، أو لرعايــة أفــراد األســرة املرضــى.
ــات  ــق مؤسس ــية ومراف ــول الدراس ــى الفص ــودة إل ــات للع ــع سياس ■ وض
التعليــم العالــي بعــد مــرض COVID-19. يمكــن ملعاييــر CDC للتوقــف عــن 

ــة املنزليــة والحجــر الصحــي أن تفيــد هــذه السياســات. العزل

19-نظم االتصاالت:
ضع أنظمة يف مكانها من أجل:
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20-خطة التوظيف االحتياطية:
ــاء  ــن، إنش ــب املوظفي ــاب، تدري ــن والط ــب املوظفي ــة تغي مراقب

ــن. ــن املدربي ــن االحتياطيي ــن املوظفي ــة م قائم

■ تدريب املوظفين ىلع جميع بروتوكوالت السالمة.
التباعــد  الحفــاظ ىلع  مــن  التأكــد  أو  افتراضــي  التدريــب بشــكل   ■

التدريــب. أثنــاء  االجتماعــي 
■ التعرف ىلع العالمات واألعراض الخاصة بفيروس كورونا املستجد.

لوحــظ أن فحوصــات فحــص األعــراض والفحوصــات الصحيــة ال تحــدد 
األشــخاص املصابيــن بــدون أعــراض، أو األشــخاص املصابيــن ولكــن 
لــم تظهــر عليهــم أعــراض بعــد )قبــل األعــراض(، أو األشــخاص الذين 
يعانــون مــن أعــراض خفيفــة غيــر محــددة والذيــن قــد ال يدركــون 
ذلــك، ىلع هــذا النحــو، فــإن الفحــص والفحوصــات الصحيــة ليســت 
ــي،  ــد االجتماع ــل التباع ــرى، مث ــة األخ ــر الحماي ــن تدابي ــًا ع بدي

ونظافــة اليديــن، واســتخدام األقنعــة.
إذا اختــارت مؤسســات التعليــم العالــي اســتخدام الفحوصــات 
الصحيــة، فيجــب إجــراء الفحوصــات بأمــان واحتــرام ووفًقــا ألي 

قوانيــن.

تدريب املوظفين:
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االختبارات:
■ قــد تختبــر مؤسســات التعليــم العالــي الطــالب أو أعضاء هيئــة التدريس 
أو املوظفيــن ألغــراض املراقبــة أو التشــخيص أو الفحــص أو يف ســياق 

تفشــي املــرض. ينبغــي النظــر يف األفــراد وعــرض االختبــار إذا كانــوا:

■ إظهار العالمات أو األعراض املتوافقة مع COVID-19 )تشخيصي(
ــروس  ــه بفي ــتبه بإصابت ــروف أو مش ــخص مع ــث لش ــرض الحدي ■ التع

ــخيصي( ــا )تش ــد مختبريًّ COVID-19 املؤك
ــة أو قســم  ــة الصحي ــل مقــدم الرعاي ــار مــن قب ــة إلجــراء اختب ■ اإلحال

ــخيص(. ــة )التش الصح
■ جزء من مجموعة يوصى بإجراء االختبار لها )يف سياق تفشي املرض(.

■ يتطلب فحص الدخول )اختبار الدخول كجزء من الفحص(.
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■ تشمل اختبارات املراقبة النشطة
■ إذا كان يف مجتمــع يوصــي فيــه مســؤولو الصحــة العامــة بإجــراء 
اختبــار موســع ىلع أســاس طوعــي بمــا يف ذلــك اختبــار عينــة مــن 
األفــراد الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض، خاصــة يف مناطــق انتقــال 

املجتمــع املعتــدل إلــى املرتفــع )الفحــص(.
ــاره مــن أجــل مراقبــة حــدوث الحــاالت ومعــدل  ■ تطــوع ليتــم اختب

ــة(. ــة )املراقب اإليجابي
ــن  ــراض، م ــل األع ــراض وقب ــدون أع ــدوى ب ــال الع ــال انتق ــًرا الحتم ■ نظ
املهــم أن يتــم تحديــد جهــات االتصــال )املخالطيــن( لألشــخاص الذيــن 
تــم تشــخيص إصابتهــم بـــ COVID-19 بســرعة. مــن املحتمــل أن يختلــف 
ــم  ــار جهــات االتصــال الوثيقــة باختــالف مؤسســات التعلي ــد واختب تحدي

ــي. ــي والســياق املحل العال
باإلضافــة إلــى ذلك، وفًقــا للقوانيــن واللوائــح الحكوميــة واملحلية، 
يجــب ىلع مؤسســات التعليــم العالــي العمــل مــع مســؤولي 
ــوا ىلع اتصــال وثيــق  ــن كان ــاغ أولئــك الذي الصحــة املحلييــن إلب
مــع شــخص تــم تشــخيصه بـــ COVID-19 بالحجــر الصحــي يف أماكن 
معيشــتهم أو مــكان مخصــص للســكن، واملراقبــة الذاتيــة لألعــراض 

ملــدة 14 يوًمــا.



2021 - 202041

21-تتبع جهات االتصال )املخالطين(:
■ تتبــع جهــات االتصــال هــي عمليــة إخطــار األشــخاص )جهــات االتصــال( 
بالتعــرض املحتمــل لـــ SARS-CoV-2 ومناقشــة املعلومــات حــول الفيروس 

وتاريــخ األعــراض واملعلومــات الصحيــة األخــرى ذات الصلــة. 
ــع  ــن يف من ــع املخالطي ــة وتتب ــق يف الحال ــات التحقي ــاعد عملي ■ تس
املزيــد مــن انتقــال املــرض عــن طريــق فصــل األشــخاص الذيــن لديهــم 
)أو قــد يكــون لديهــم( مــرض معــٍد عــن األشــخاص غيــر املصابيــن بــه. 
ــد الفــوري والحجــر الذاتــي الطوعــي ومراقبــة  ــؤدي التحدي ■ يمكــن أن ي
املخالطيــن املعرضيــن لـــ SARS-CoV-2 إلــى كســر سلســلة االنتقال بشــكل 

فعــال ومنــع انتشــار الفيــروس يف املجتمــع.
■ تحتــوي إعــدادات مؤسســات التعليــم العالــي ىلع مجاميــع مختلطــة 
مــن الطــالب واملوظفيــن تتــراوح مــن الشــباب إلى كبــار الســن املترابطين 
ــول  ــل الفص ــة، مث ــددة ومتقارب ــال متع ــبكات اتص ــر يف ش ــكل كبي بش
الدراســية وقاعــات املحاضــرات والفــرق الرياضيــة والنــوادي. نتيجــة لذلــك، 
قــد تتســبب هــذه اإلعــدادات القريبــة يف أن يكــون هــوالء أكثــر عرضــة 

.SARS-CoV-2 لزيــادة انتقــال فيــروس
■ اإلدارات الصحيــة هــي املســؤولة عــن قيــادة التحقيقــات يف الحــاالت، 

وتتبــع املخالطيــن، والتحقيقــات يف تفشــي املــرض. 
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22-دعم التأقلم واملرونة:
■ تشــجيع املوظفيــن والطــالب ىلع تنــاول الطعــام الصحــي وممارســة الرياضــة 

والنــوم وإيجــاد وقــت لالســترخاء.
ــون  ــن يثق ــخاص الذي ــع األش ــدث م ــالب ىلع التح ــن والط ــجيع املوظفي ■ تش

ــعرون. ــف يش ــم وكي ــأن مخاوفه ــم بش به
ــات  ــول خدم ــالب ح ــن والط ــس واملوظفي ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــل م ■ التواص

دعــم الصحــة النفســية.
■ وجــود برنامــج ملســاعدة املوظفيــن يمكــن مــن خالله ألعضــاء هيئــة التدريس 

واملوظفيــن الحصول ىلع املشــورة.
■ مشــاركة الحقائــق حــول COVID-19 بانتظــام مــع الطــالب وأعضــاء هيئــة 
التدريــس واملوظفيــن مــن خــالل مصــادر موثوقــة للمعلومــات ملواجهــة انتشــار 

ــوف. ــف الخ ــار وتخفي ــة الع ــل وصم ــة وتقلي ــات املضلل املعلوم

■ تشجيع الرسائل اإليجابية واالستباقية والتعليم ونماذج األدوار.
■ التحــدث ضــد الســلوكيات الســلبية التــي توصــم األفــراد الذيــن ثبتــت إصابتهــم 
ــائل  ــلبية ىلع وس ــات الس ــك البيان ــا يف ذل ــه ، بم ــوا ل بـــ COVID-19 أو تعرض
ــط  ــي ال تثب ــة الت ــائل اإليجابي ــج للرس ــالل التروي ــن خ ــي، م ــل االجتماع التواص

ــار. ــف واالختب ــلوكيات التخفي س
■ ضمان استمرارية خدمات الصحة النفسية، مثل تقديم االستشارات عن بعد.
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23-االستعداد عندما يمرض شخص ما:
ــى  ــالب املرض ــن أو الط ــس أو املوظفي ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ■ ال ينبغ
ــي، أو  ــى الفصــول الدراســية أو مرافــق مؤسســات التعليــم العال العــودة إل
إنهــاء العزلــة حتــى يســتوفوا معاييــر CDC لوقــف العزلــة املنزليــة )3 أيــام 

بعــد اختفــاء األعــراض بــدون أدويــة أو عــالج تخفيــض الحــرارة(.
■ التأكــد مــن أن أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن والطــالب يعرفــون 
أنهــم ال ينبغــي أن يأتــوا إلــى مؤسســات التعليــم العالــي إذا كانــوا مرضــى، 
ــوا  ــي إذا أصيب ــم العال ويجــب عليهــم إخطــار مســؤولي مؤسســات التعلي
بأعــراض COVID-19، اختبــار إيجابــي لـــ COVID-19، أو تعرضــوا لشــخص 

ــا. ــتبه به ــدة أو مش ــة مؤك ــراض COVID-19 أو حال ــاب بأع مص
■ عــزل أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن والطــالب الذيــن يعانــون مــن 
أعــراض COVID-19 ىلع الفــور )مثــل الحمــى أو الســعال أو ضيــق التنفــس(.
■ يجــب ىلع األفــراد املرضــى العــودة إلــى املنــزل أو إلــى مرفــق الرعايــة 
الصحيــة، اعتمــاًدا ىلع مــدى شــدة أعراضهــم، واتبــاع إرشــادات مركــز 

ــى.  ــن املرض ــس واآلخري ــة بالنف ــراض )CDC( للعناي ــيطرة ىلع األم الس
■ يجــب ىلع مســؤولي مؤسســات التعليــم العالــي توفيــر خيــارات ىلع 
الفــور لعــزل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أعــراض COVID-19 مــن خــالل 
توفيــر خيــارات التعلــم عــن بعــد، وغــرف العــزل الذاتــي يف مرافــق 

ــكان. اإلس
■ يجــب ىلع مديــري مؤسســات التعليــم العالــي ومقدمــي الرعايــة 
الصحيــة تحديــد غرفــة العــزل أو املنطقــة أو املبنــى / الطابــق )للســكن 
 .COVID-19 داخــل الحــرم الجامعــي( لفصــل أي شــخص تظهــر عليــه أعــراض
■ يجــب ىلع مقدمــي الرعايــة الصحيــة يف مؤسســات التعليــم العالــي 
اســتخدام االحتياطــات القياســية واالحتياطــات القائمــة ىلع النقــل عنــد 

رعايــة املرضــى.
■ وضــع إجــراءات لنقــل أي شــخص مريــض بأمــان إلــى مــكان يمكــن 
ــى  ــن أو إل ــس واملوظفي ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــن الط ــه ع ــه عزل في
الرعايــة الصحيــة إذا كنــت تتصــل بســيارة إســعاف أو تحضــر شــخًصا إلــى 
ــخص  ــون الش ــد يك ــأن ق ــم ب ــال أوال لتنبيهه ــاول االتص ــفى، فح املستش

.COVID-19 ــا بـــ مصاًب
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ــي خطــة للطــالب للبقــاء يف  ــم العال ■ يجــب أن تضــع مؤسســات التعلي
ــي  ــرم الجامع ــارج الح ــة خ ــن إقام ــب أماك ــي أو ترتي ــم الحال ــكان إقامته م

ــة. ــدروس االفتراضي ــور ال ــزل وحض للع
■ يجــب أن تتنــاول هــذه الخطــة أيًضــا الخدمــات املطلوبــة بمــا يف ذلــك 
خطــط اإلقامــة والعــزل للطالب املصابيــن بفيــروس COVID-19 أثناء تفشــي 

املــرض باإلضافــة إلــى خطــط الحجــر الصحــي لجهــات االتصــال الوثيقــة.
■ التنظيف والتطهير:

■ غلــق املناطــق التــي يســتخدمها املريــض وال تســتخدم هــذه 
املناطــق إال بعــد تنظيفهــا وتطهيرهــا.

■ انتظار 24 ساعة ىلع األقل قبل التنظيف والتطهير. 
ــرة  ــا ملــدة 24 ســاعة، االنتظــار ألطــول فت ــك ممكًن ــم يكــن ذل ■ إذا ل

ــة. ممكن
ــف  ــات التنظي ــن منتج ــح وتخزي ــن والصحي ــتخدام اآلم ــان االس ■ ضم
ــن املنتجــات  ــك تخزي ــا يف ذل ــز الخارجــي، بم ــر حســب الرم والتطهي

ــًدا عــن األطفــال. بشــكل آمــن بعي
■ إباغ مسؤولي الصحة واملخالطين.

ــي  ــم العال ــات التعلي ــب ىلع مؤسس ــح، يج ــن واللوائ ــا للقواني ■ وفًق
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  املحلييــن  الصحــة  مســؤولي  إخطــار 
 COVID-19 ــاالت ــن ح ــة م ــأي حال ــور ب ــالب ىلع الف ــن والط واملوظفي

مــع الحفــاظ ىلع الســرية.
■ إبــالغ أولئــك الذيــن كانــوا ىلع اتصــال وثيــق بشــخص تم تشــخيصه 
بـــ COVID-19 بالبقــاء يف املنــزل أو يف أماكــن معيشــتهم واملراقبــة 
الذاتيــة لألعــراض، واتبــاع إرشــادات مركــز الســيطرة ىلع األمــراض يف 

حالــة ظهــور األعــراض.
■ قــد يحتــاج التعليــم العالــي إلــى تنفيــذ إجــراءات إغــالق قصيــرة األجــل. 
ــي  ــم العال ــات التعلي ــل مؤسس ــب أن تعم ــك، يج ــدوث ذل ــة ح يف حال
مــع مســؤولي الصحــة العامــة املحلييــن لتحديــد مــا إذا كانــت الفصــول 
الدراســية الشــخصية بحاجــة إلــى إلغــاء أو نقلها إلــى التوصيــل االفتراضي 

و / أو إغــالق املبانــي واملرافــق.
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ــخصية  ــية الش ــول الدراس ــل للفص ــر األج ــي قصي ــق األول ــح التعلي ■ يتي
وإلغــاء األحــداث واألنشــطة )ىلع ســبيل املثــال، اجتماعــات النــادي؛ 
ــا  ــيقى( وقًت ــرح واملوس ــي واملس ــرم الجامع ــة يف الح ــداث الرياضي األح
ملســؤولي الصحة املحليين الكتســاب فهم أفضل لـ COVID- 19 ومســاعدة 
مؤسســات التعليــم العالــي يف تحديــد الخطــوات التاليــة املناســبة، بمــا 
يف ذلــك مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى فتــرة تعليــق ممتــدة لوقــف أو 

 .COVID-19 إبطــاء انتشــار املزيــد مــن
ــن  ــالب الذي ــة للط ــع خط ــي وض ــم العال ــات التعلي ــب ىلع مؤسس ■ يج
تظهــر عليهــم أعــراض، أو تظهــر نتيجــة اختبارهــم إيجابيــة، أو ىلع 

.COVID-19 ــاب بـــ ــخص مص ــق بش ــال وثي اتص
■ يجــب ىلع الطــالب العزلــة أو الحجــر الصحــي يف مــكان إقامتهــم 
ــه  ــرب من ــي أو بالق ــرم الجامع ــة يف الح ــن إقام ــب أماك ــي، أو ترتي الحال

ــا. ــة وحضوره ــول االفتراضي ــزل الفص لع
■ يجــب أن تتنــاول هــذه الخطــة ربــط الطــالب بأي خدمــات دعــم تقدمها 
إداراتهــم الصحيــة. إرســال األشــخاص املصابيــن بـــ COVID-19 إلــى منــازل 

بعيــدة أمــر غيــر مرغــوب فيــه ألنــه قــد يــؤدي إلــى انتشــار املجتمــع.
■ يجــب إجــراء توصيــات مســؤولي الصحــة املحلييــن بشــأن مــدة ومــدى 
تعليــق الفصــول الشــخصية، وإغــالق املبانــي واملنشــآت، وإلغــاء األحداث 
والنشــاط ىلع أســاس كل حالــة ىلع حــدة باســتخدام أحــدث املعلومات 
ــال  ــاالت، واالنتق ــداد الح ــي، وتع ــوع املحل ــياق الوق ــول COVID -19 وس ح

املســتمر يف املجتمــع.
ــر  ــن لخط ــة أو املعرضي ــالب ذوي اإلعاق ــة للط ــارات إضافي ــع اعتب ■ وض

ــد -19. ــن كوفي ــديد م ــرض ش ــة بم اإلصاب
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24- التخطيــط للتجهيــزات والتعديات واملســاعدة للطاب 
ذوي اإلعاقــة واحتياجــات الرعاية الصحيــة الخاصة:

 COVID-19 قــد يكــون مــن الضــروري اتبــاع نهــج فــردي لـــ       
ــات  ــال، احتياج ــبيل املث ــة. ىلع س ــخاص ذوي اإلعاق ــض األش لبع
األشــخاص الذيــن لديهــم قــدرة محــدودة ىلع الحركــة، أو صعوبــة 
ــة أو ســمعية  ــى املعلومــات بســبب إعاقــات بصري يف الوصــول إل
أو غيرهــا، أو تتطلــب اتصــاال وثيًقــا بمقدمــي الخدمــات املباشــرين، 
ــات  ــون صعوب ــات، أو يواجه ــم املعلوم ــكلة يف فه ــم مش أو لديه
ــة  ــرى ذات صل ــاوف أخ ــم مخ ــن، أو لديه ــرات يف الروتي يف التغيي

ــي: ــا يل ــبان م ــج يف الحس ــذا النه ــذ ه ــب أن يأخ ــم. يج إلعاقته

■ قــد يكــون ارتــداء األقنعــة أمــًرا صعًبــا بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الحســية )مثــل البصــر أو الســمع( أو اإلعاقــات اإلدراكيــة أو املشــكالت 
الســلوكية، أو األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت صحيــة مزمنــة تســبب 

صعوبــات يف التنفــس. 
■ يجــب أن يتشــاوروا مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة للحصــول ىلع 
ــاص  ــكل خ ــن بش ــوا منتبهي ــة وأن يكون ــداء األقنع ــأن ارت ــورة بش املش

للتباعــد االجتماعــي.
■ قــد يحتــاج األشــخاص الذيــن يعانون مــن إعاقة ســمعية إلى املســاعدة 

يف فهــم من يرتــدون أقنعــة الوجه.
■ قــد يحتــاج الطــالب إلــى مســاعدة أو تذكيــرات مرئيــة ولفظيــة لتغطية 
ــل يف ســلة املهمــالت وغســل  ــل ورمــي املندي فمهــم وأنفهــم بمندي

أيديهــم بعــد ذلــك.
■ عنــد اســتخدام حيوانــات الخدمــة أو العــالج، اســتخدم اإلرشــادات 

.COVID-19 لحمايــة الحيــوان مــن
■ قــد يؤثــر التنظيــف والتطهيــر ىلع أولئــك الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 

حســية أو تنفســية.
■ قــد يتطلــب غســل اليديــن باملــاء والصابــون ملــدة 20 ثانيــة ىلع األقل 
أو باســتخدام مطهــر لليديــن )يحتــوي ىلع 70٪ كحــول ىلع األقــل( 

مســاعدة أو إشــراف.
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