البروتوكول الصحي للعودة الى الدراسة في حرم الكلية
عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب:

سالمتك في وعيك والتزامك
نهنئك بالعودة الى الدراسة وانضمامك الى اسرة كلية مجتمع المرأة برام هللا – الطيرة ،ونؤكد عليك أن سالمتك هي
مسؤوليتك اولا والتزامك بإجراءات الوقاية والسالمة الشخصية والتعليمات المقرة من قبل ادارة الكلية.
 .1سالمتك ف حال شعرت/ي بارتفاع ف درجة حرارتيك او أي مين اعيرا

النفليونزا وانيت في بيتيك عيدم

الحضور الى الكلية وابالغ الدارة هاتفيا .022956533
 .2سالمتك باللتزام بقياس درجة حرارتك عند دخول بوابة الكلية من قبل الموظف.
 .3سييالمتك بالتزامييك بيياجراءات الوقاييية الصييحية ميين اسييتخدام (الكفييوف ،الكماميية ،المعقييما الخييا

بييك وعييدم

مشاركتها مع الخرين واحضارها معك.
 .4سالمتك بالتزامك والحفاظ على ترك مسافة متر على القل عند التعامل مع الخرين.
 .5سالمتك بتجنب المصافحة والتقبيل لزميالتك.
 .6سالمتك باستخدام المنديل (محارما عند السعال او العطس.
 .7سالمتك بتجنب مشاركة الخرين اغراضك الخاصة.
 .8سالمتك ف شرب الماء من قنينتك الخاصة.
 .9سالمتك ف تجنب مالمسة السطح داخل القاعات وف المرافق.
خاص بطلبة السكن الداخلي:
 .10نعلمك ان اقامتك ف السكن ستكون لمدة ليلة واحدة فقط ف السبوع ،طالبيات سينة اوليى مبييت مسياء الحيد
ومغادرة يوم الثنين بعد انتهاء الدوام ،وطالبات سنة ثانية مبيت مساء الثالثاء ومغادرة يوم الربعياء بعيد انتهياء
الدوام ،اما طالبات (تجميل ثانية ،تجميل اولى ،تصوير ،ازياءا مبيت ايام الحد والثنين والثالثاء ومغيادرة ييوم
الربعاء بعد انتهاء الدوام.

 .11سالمتك بالمواظبة على تطبيق اجراءات الوقاية والسالمة الصحية داخل السيكن (الكفيوف ،الكمامية ،المعقيما
والتخل

من المستخدم منها بوضعها ف سلة المهمالت مباشرة.

 .12سالمتك ف تجنب مالمسة السطح داخل الغرف.
 .13سالمتك بالتزام النوم ف سريرك طيلة اقامتك ف السكن وعدم تبديله او مشاركته مع زميالتك.
 .14سالمتك ف نظافة جسمك ومالبسك وسريرك وغرفتك تهويتها وشطفها.
 .15سالمتك بتنظيف دورة المياة بعد استخدامها وتركها كما تفضل ان تستلميها.
 .16سالمتك بتجنب احضار الطعمة المعلبة والت تصدر رائحة.
 .17سالمتك بترك الخزائن نظيفة عند مغادرة السكن ،وعدم ترك مالبسك واغراضك.
 .18سالمتك بالتزامك بفك وارسال الشراشف الى قسم الغسيل ،طالبات سنة اولى ف صباح يوم الثنين وطالبات
سنة ثانية ف صباح يوم الربعاء.
 .19نعلمك أنك ستتناولين وجبتي الفطيار والغيداء في قاعية الطعيام ،ووجبية العشياء سيتخخيينها معيك بعيد وجبية
الغداء.
 .20خاص بالطالب الذكور ستتناولون وجبة الغداء في قاعة الطعام فيي مطيبك كليية مجتميم المير ة بيرام ه –
الطيرة.
 .21التزامك ف تنظيف طاولة الطعام بعد كل وجبة.
 .22نعلمك بعدم خروجك الى (السوبر ماركت ،المخبز ،الطلعة الى رام هللاا خالل تواجدك ف حرم الكلية.
 .23يتوجب عليك التعاون والتصرف بمسؤولية عند حدوث اي طارئ داخل السكن وابالغ المشرفات فورا.
كونوا على قدر المسؤولية في التزامكم بمواعيد دخول السكن والخروج منه والوجبات وتسليم الشراشف
وحصص الدراسة.
مديرة القسم الداخل
سميه عبد هللا

