
معًا .. نعود بأمان



الفهرس
المقدمة

كلمة سعادة الدكتور رئيس الجامعة

أوًال : مسؤوليات الطلبة

ثانًيا : إجراءات الصحة والسالمة الوقائية للطلبة أثناء اإلقامة في السكنات:

مهام مشرفي سكنات الطلبة

مهام مسؤول األمن في المجمعات السكنية

مسؤولية إدارة الجامعة 

ثالًثا : إجراءات الصحة والسالمة الوقائية للهيئة األكاديمية، واألكاديمية المساندة، 

واإلدارية، والطلبة في الحرم الجامعي :

مسـؤولية الهيــئات األكاديمية، واألكــــاديمية المساندة، واإلدارية 

مهام شركات النظافة في السكنات

مسؤولية الطلبة 

مسؤولية شركة النظافة 

مسؤولية الشركات المشغلة لمطاعم الجامعة

مسؤولية الزائرين والمراجعين للجامعة

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



المقدمة

والعلوم  التقنية  لجامعة  الوقائية  والسالمة  الصحة  إجراءات  تهدف 

التطبيقية إلى الحّد من انتشار مرض كوفيد 19، وإلى عودة آمنة وصحية 

والسالمة  الصحة  سياسة  تطبيق  خالل  من  الجامعة  منتسبي  لجميع 

الصحة  درجات  أقصى  لضمان  الجامعة  بفروع  المخاطر  إدارة  وسياسة 

وزارة  من  الصادرة  الطبية  اإلجراءات  حسب  المتبعة  العامة  والسالمة 

الناتجة  التطورات  التعامل مع  آلية  ببحث  المكلفة  العليا  الصحة واللجنة 

عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). 
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معًا . . نعود بأمان 

اإلغالقات  سيطرة  تحت  البشرية  عاشته  الذي  ذلك  مألوًفًا  وقًتا  يكن  لم 
أنماطًا  الحياة  اتخذت  حيث   ،-19 كوفيد  كورونا  فايروس  تفشي  عن  الناتجة 
مختلفًة نتيجة لذلك، وتغيرت كثير من الطرق المعيشية المعتادة، وبدا ذلك 

جليًا في كثير من مناحي الحياة وأنشطتها المتعددة.

إدارة الجامعة

ومهما خلفته هذه الجائحة من آثار، سيظل اإلنسان مستمًرا في أداء رسالته 
التي ُخلق من أجلها بإيمان راسخ وعزيمة متجددة، ولكي نعود مجدًدا للحياة 
الجميع  بالتزام  مرهونة  اآلمنة  العودة  أن  الجميع  يدرك  أن  يجب  الطبيعية، 
باإلجراءات االحترازية، وإرشادات السالمة للوقاية من العدوى، وفي جانب آخر 
ترتبط العودة للحياة الطبيعية بمدى وعي المجتمع بتطبيق القرارات الصادرة 
من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار 

فيروس كورونا (كوفيد 19-)
وتوعوي  استرشادي  مرجع  هو  بأمان"  نعود   .. معًا   " إصدار  فإن  وعليه، 
يستهدف االلتزام ببعض اإلجراءات االحترازية في الصحة والسالمة الوقائية 
لمواجهة وتجنب انتشار وتفشي فايروس كورونا (كوفيد 19-) وأي متمحور 

جديد ذا عالقة به.
، وأن  الجميع من كل سوء ومكروه  أن يحفظ  القدير  العلي  المولى  سائلين 

يرفع البالء، ويكتب السالمة للعالمين جميًعا.



معًا . . نعود بأمان 

ظهرت  إذا  المركبات  أو  الحافالت  إلى  الصعود  عدم 
أعراض مرض كوفيد 19.

قبل  اليدين  وتعقيم  الكمام،  ارتداء  على  المحافظة 
الصعود وبعده، وعدم المصافحة بين الطلبة.

أوًال: مسؤوليات الطلبة:

ترك مسافة كافية بين المقعد واآلخر، وااللتزام
بالجلوس في مقعد واحد.



معًا . . نعود بأمان 

توفير جهاز فحص الحرارة عند دخول الطلبة إلى السكنات.

عـــــدم السماح بالــــدخول لمن لم يتلق جـــرعتي لقاح كوفيد 19 بدًءا من 

١٦ أكتوبر٢٠٢١م.

توفير المعقمات في جميع مرافق السكن.

منع الطلبة من التجمعات في الغرف وقاعات الطعام والترفيه.

وضع منشورات في أرجاء السكن حول التدابير واإلجراءات االحترازية للحد 

من انتشار مرض كوفيد 19.

األولى  الدرجة  من  األقارب  على  واقتصارها  األمور  أولياء  زيارات  تقنين 

للضرورة فقط. 

الصحية حسب  اإلجراءات  واتباع  المؤقت،  الصحي  للعزل  غرفة  تخصيص 

التوصيات الصادرة من وزارة الصحة.

ثانيًا:إجراءات الصحة والسالمة الوقائية للطلبة أثناء
اإلقامة في السكنات:

مهام مشرفي سكنات الطلبة:
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مهام مسؤول األمن في المجمعات السكنية:

األمور  ألولياء  السماح  عدم 
الســــــــكنات  إلى  بالــــــدخول 
الـــــقاعات المــــــهيئة  باســـتثناء 
لالســـــــتقبال، ولشـــــخص واحد 

فقط.

أي  بدخول  السماح  عدم 
البطاقة  يحمل  ال  شخص 

الجامعية.

عدم السماح لشركات التوصيل 
بالتعامل المباشر مع الطلبة.

لم  لمن  بالدخول  السماح  عدم 
 19 كوفيد  لقاح  جرعتي  يتلق 

بدءًا من ١٦ أكتوبر٢٠٢١م.
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مهام شركات النظافة في السكنات:
مستمر  وبشكل  السكنات  مرافق  لجميع  دورية  بصورة  التنظيف 

باستخدام أدوات التنظيف والمعقمات الصحية.

التطهير بصورة دورية لألسطح التي يتم مالمستها بشكل متكرر.

االلتزام بتفريغ سالل المهمالت بصورة دورية.

يجب المحافظة على تهوية جميع المرافق التابعة للسكن قدر اإلمكان.

االلتزام بتوفير معقمات اليدين في جميع مرافق السكن.



الحاالت  مع  للتعامل  والسالمة  والصحة  المخاطر  لجنة  أدوار  تفعيل 
المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ضمن خطة عمل واضحة.

الهيئات  كافة  على  الوقائية  والتعليمات  النشرات  بتعميم  االلتزام 
األكاديمية، واألكاديمية المساندة، واإلدارية، والعاملين، والطلبة.

توظيف كافة الوسائل والطرق اإلعالمية المحددة في سياسة التواصل 
إليصال مضامين النشرات التوعوية.

والمعقمات في جميع مرافق  والمنظفات  الحراري  القياس  أجهزة  توفير 
أفرع الجامعة.

وإنشاء  بالمرض،  االشتباه  حاالت  عن  الصحة  لوزارة  الصحية  المراكز  إبالغ 
سجل خاص لرصد الحاالت المصابة أو المشتبه بها.

تطبيق اللوائح والقوانين على الحاالت المخالفة، وغير الملتزمة بالتعليمات 
الصادرة عن اللجنة العليا.

والعاملين،  واإلدارية،  المساندة،  واألكاديمية  األكاديمية  الهيئات  التزام 
والطلبة بفروع الجامعة باإلجراءات االحترازية الصادرة من الجهات المختصة 

كلبس الكمامات، والتباعد الجسدي ...الخ.
والعاملين،  واإلدارية  المساندة،  واألكاديمية  األكاديمية،  الهيئات  التزام 
والطلبة بأفرع الجامعة بإجراء الفحص الحراري، وإبراز ما يثبت تلقي جرعات 

لقاح كوفيد19 حسب قرارات اللجنة العليا عند الدخول من بوابة الكليات.
باإلجراءات  الجامعة  حرم  إلى  الدخول  عملية  بتنظيم  األمن  أفراد  التزام 

االحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

بإصابتها  المشتبه  للحاالت  رصد  استمارة  بتعبئة  األمن  أفراد  التزام 
بالفيروس حسب نتائج جهاز الفحص الحراري.

مسؤولية إدارة الجامعة:
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ثالًثا: اجـــراءات الـــصـــحة والســــالمـة الـــوقـــائية للهـــيئة
األكاديمية، واألكاديمية المساندة، واإلدارية، والطلبة 

في الحرم الجامعي:



معًا . . نعود بأمان 

مســــــؤولية الهيــــــئات األكاديمية، واألكــــاديمية المساندة
واإادارية:

تنظيم دخول الطلبة إلى القاعات الدراسية، والورش، والمختبرات، وذلك 

لمنع التزاحم عند األبواب.

فيروس  انتشار  من  للحد  الصحية  والممارسات  بالسلوك  الطلبة  تعريف 

كورونا.

االلتزام بالتبــــــاعد الجسدي في جلوس الطــــلبة بما ال يقل عن متر ونص.

توجيه الطلبة بعدم تبادل األوراق والملفات والمذكرات بينهم. 

لجنة  إلى  بالفيروس  المصابة  الحاالت  ورفع  الغياب  أسباب  من  التأكد 

المخاطر والصحة والسالمة.

التأكد من توفير التهوية المــــــناسبة داخـل القاعات والمختبرات والورش.

اإلشراف على تنظيف وتعقيم المعدات في الورش واألدوات المختبرية 

المستخدمة من قبل الطلبة.
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إبراز ما يثبت تلقي جــــــرعتي لقاح كــوفيد 19 بدًءا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢١م.
االلتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بشكل مستمر.

االلتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التجمع في مرافق الجامعة.
الحرص على تغطية األنف والفم عند العطس والسعال بالمحارم الورقية 

أو بمرفق اليد.
تجنب مشاركة األدوات الخاصة مع اآلخرين.

سلة  في  األوساخ  ورمي  الجامعة،  مرافق  نظافة  على  المحافظة 
المهمالت.

تجنب مالمسة األسطح العامة التي تلمس بشكل متكرر من اآلخرين.
الجامعة  إبالغ عيادة  يرجى  أعراض لمرض كوفيد19  في حالة ظهور أي 

وتجنب مخالطة اآلخرين.

مسؤولية الطلبة
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يجب أن يتلقى جميع العاملين جرعتي لقاح كوفيد 19 بدًءا من ١٦ أكتوبر 
٢٠٢١م.

التنظيف بصورة دورية لجميع مرافق الجامعة باستخدام أدوات التنظيف 
والمعقمات الصحية.

يجب إجراء تعقيم وتنظيف لكافة مباني الجامعة ومرافقها في نهاية كّل 
يوم.

التعقيم بصورة منتظمة لألسطح التي يتم مالمستها بشكل متكرر مثل: 
مقابض األبواب، والدرج، والطاوالت، وما شابه ذلك.

االلتزام بتوفير معقمات اليدين في جميع مرافق الجامعة.
تطبيق عمال شركات النظافة اإلجراءات الوقائية والصحية. 

متابعة ضمان تهوية كافة مرافق الكلية.

مسؤولية شركة النظافة:
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يــــــجب أن يتلقى جـــــميع الـــــعاملين جــــــرعتي لـــــقاح كــوفيد 19 بدًءا من 
١٦ أكتوبر ٢٠٢١م.

واستخدام  دورية،  بصورة  والصابون  بالماء  اليدين  بغسل  العاملين  التزام 
المعقمات الصحية.

التزام العاملين بالشركة بلبس الكمامات والقفازات، وغطاء شعر الرأس.
التنظيف والتعقيم بصورة منتظمة لألسطح التي يتم مالمستها بشكل 
البيع، مقابض األبواب، والدرج، والطاوالت، وما شابه  متكرر مثل منافذ 

ذلك.
التأكد من محافظة الموظفين والطلبة على التباعد الجسدي مسافة متر 

واحد أثناء تناول الطعام.
التخلص من جميع النفايات في األماكن المخصص لها

مسؤولية الشركات المشغلة لمطاعم الجامعة:
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إبراز ما يثبت تلقي جرعتي لقاح كوفيد 19 بدًءا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢١م.
االلتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي واإلجراءات االحترازية األخرى 

الصادرة عن الجهات المختصة.
االلتزام بإجراء الفحص الحراري عند الدخول من بوابة الجامعة.

مسؤولية الزائرين والمراجعين للجامعة:



جميع المـــــعلومات الواردة في هـــــذا الدليل اإلرشادي قابلة للتحديث 

وفًقا للقرارات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع 

التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). 
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Returning Safely Together



Responsibilities of the student housing supervisors. 

Responsibilities of security officers in residential complexes.

Responsibilities of university administration. 

 

Content:
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Speech of His Excellency, Vice Chancellor of the University of
 Technology and Applied Sciences.

Responsibilities of the cleaning companies in residential complexes.
Third: Preventive health and safety measures for the academic,
academic support, administrative staff and students in campus
university

First: Responsibilities of students.
Second: Preventive health and safety measures for students while
staying in residential complexes. 

Responsibilities of students. 

Responsibilities of the cleaning companies. 

Responsibilities of companies operating university restaurants.

Responsibilities of the university visitors and customers.

Responsibilities of academic, academic support and administrative
staff.



Introduction
The preventive health and safety measures of the University of 

Technology and Science aim to limit the spread of Covid 19 dis-

ease and to a safe and healthy return for all university employees 

through the application of the health and safety policy and the 

risk management policy in the university’s branches in order to 

ensure the highest levels of health and the general safety fol-

lowed according to the medical protocols issued by the Ministry 

of Health and the Supreme Committee in charge of examining a 

mechanism for dealing with the developments resulting from the 

spread of Corona Virus (Covid 19).
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Whatever effects and consequences this pandemic left behind, 

man will continue performing his mission for which he was creat-

ed with firm faith and renewed determination. And in order to 

return again to normal life, everyone must realize that the safe 

return is contingent on everyone’s commitment to precautionary 

measures and safety guidelines to prevent infection. On the other 

hand, the return to normal life is linked to the extent of society’s 

awareness in implementing the decisions issued by the Supreme 

Committee in charge of examining a mechanism for dealing with 

the developments resulting from the spread of Corona Virus 

(Covid 19).

Accordingly, the issuance of “Returning Safely Together” is a guid-

ing and awareness reference aimed at adhering to some precau-

tionary measures in health and preventive safety to confront and 

avoid the spread of the Corona virus (Covid-19) and any new vari-

ant related to it.

We pray to Almighty God to protect everyone from all harm, and to 

remove the affliction and keep you all safe.

It was not a familiar time that humanity lived under the control of 

the closures resulting from the outbreak of the Corona virus, Cov-

id-19, as life took different patterns, and many of the usual ways of 

living changed, and this was evident in many aspects of life and its 

multiple activities.

Returning Safely Together
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Responsibilities of students

Do not ride buses or vehicles if
symptoms appear.

Always wearing a mask, sterilizing
hands before and after riding, and
not shaking hands between students.

Leave enough space between the seat
and the other and adhere by sitting in
one seat.
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Providing a temperature check device when students enter the 
residential complexes. 

No entry for those who did not receive two doses of the Covid 19 
vaccine, starting from October 16, 2021.

Providing sterilizers in all housing facilities.

Prevent students from gatherings in rooms, dining halls and en-
tertainment.

Putting leaflets around the residence about the precautionary 
measures to limit the spread of COVID-19.

Legalizing parental visits and limiting them to first-degree rela-
tives “Only for necessity”. 

Allocating a room for temporary sanitary isolation and following 
the health protocol according to the recommendations issued by 
the Ministry of Health

Responsibilities of the student housing supervisors.

Second: Preventive health and safety measures
for students while staying in residential complexes. 
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Do not allow delivery companies 
to deal directly with students.

No entry for those who did not 
receive two doses of the Covid 19 
vaccine, starting from October 16, 
2021.

Do not allow parents to enter the 
housing except for the equipped 
halls specified for reception and 
for one person only.

Do not allow the entry for anyone 
who does not hold the university 
card.

Responsibilities of security officers in residential complexes.
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Regular cleaning of all housing facilities and on an ongoing basis by 

using cleaning tools and sanitizers. 

Regular disinfection of frequently touched surfaces. 

Commit to emptying trash on a regular basis.

All housing facilities must be kept as ventilated as possible.

Obligation to provide hand sanitizers in all housing facilities

Responsibilities of the cleaning companies in residential 
complexes.
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Responsibilities of university administration. 

Third: Preventive health and safety measures for the
academic, academic support, administrative staff and
students in campus university.
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Organizing the entry of students into the classrooms, workshops and 
laboratories to prevent crowding at the doors.

Introduce students to healthy behavior and practices to reduce the 
spread of the virus Corona.

Commitment to physical distancing of at least one and a half meters in 
the sitting of students.

Directing students not to exchange papers, files and notes between 
them.

Verify the reasons for absence and refer the cases infected with the virus 
to the Risks, Health and Safety Committee.

Ensure that adequate ventilation is provided inside the halls, laborato-
ries and workshops.

Supervising the cleaning and sterilization of equipment in the work-
shops and laboratory tools used by students.

Responsibilities of academic, academic support and
administrative staff.
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Show proof of receiving two doses of the COVID-19 vaccine starting 
from October 16, 2021. 

Commitment to wearing masks and sanitizing hands regularly. 

Commitment to physical distancing and not gathering in university 
facilities. 

Make sure to cover the nose and mouth when sneezing and coughing 
with a tissue or the elbow of the hand.

Avoid sharing private tools with others.

Maintaining clean university facilities and throwing dirt in the trash.

Avoid touching public surfaces that are frequently touched by others.

In the event of any symptoms of Covid 19 disease, please inform the 
university clinic and avoid contact with others.

Responsibilities of students
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Responsibilities of the cleaning companies

All workers must receive two doses of the COVID-19 vaccine starting 
from October 16, 2021. 

Periodic cleaning of all university facilities using cleaning tools and 
Sanitary ware.

 Sterilization and cleaning of all university buildings and facilities to be 
carried out at the end of each day.

Regular disinfection of frequently touched surfaces such as door han-
dles, drawers, tables, and the like. 

Commitment to provide hand sanitizers in all university facilities.

Cleaning company workers shall apply preventive and sanitary meas-
ures.

Follow up on ensuring the ventilation of all college facilities.
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Responsibilities of companies operating university 
restaurants.

All workers should receive two doses of the COVID-19 vaccine starting 
from 16 October 2021 AD.

Workers’ obligation to wash hands with soap and water periodically and 
use Sanitary sanitizers.

The company's employees are obligated to wear masks, gloves and a 
head covering.

Clean and sanitize regularly and frequently touched surfaces Frequently 
such as outlets, door handles; Drawers, tables, etc.

Ensure that staff and students maintain physical distance One meter 
while eating. 

Dispose of all waste in the designated areas.

Returning Safely Together



Responsibilities of the university visitors and customers

Show evidence of receiving two doses of COVID-19 vaccine, starting from 

October 16, 2021. 

Commitment to wearing masks, physical distancing and other precau-

tionary measures issued by the competent authorities. 

Commitment to conduct the thermal examination upon entering the uni-

versity gate.
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All information in this guide is subject to update in accordance 
with the decisions issued by the Supreme Committee in charge of 
examining the mechanism of dealing with developments result-
ing from the spread of the Corona virus (Covid 19).
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