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 العالي للدراسات التحضيريةدليل إجراءات خاص باملعهد 

 في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة متعلق بكيفية  

 19تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد

 

 

بين وزارات الصّحة، التربية  2020أوت  27املشتركة املوقعة يوم  عمال بمقتضيات اإلتفاقية مقدمة:

والتعليم العالي والبحث العلمي، املرأة واالسرة والطفولة وكبار السن، الشؤون الدينية، التكوين املنهي 

والتشغيل والشؤون االجتماعية واملتعلقة بالبروتوكول الصحي العام الخاص بالعودة املدرسية 

 . 2021-2020والجامعية 

وتطبيقا للتوصيات الصحية الواردة بهذا البروتوكول تّم إعداد دليل إجراءات خاص باملعهد العالي  

للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة بعد أخذ رأى املجلس العلمي وخلية األزمة 

 املكلفة بمتابعة التوقي من عدوى كورونا باملعهد.

خاص اإلجراءات التالية امللزمة لجميع املتواجدين باملعهد واملتعاملين معه من وقد تضمن الدليل ال

 طلبة وأساتذة وأعوان ومزودين.

 

 الحمالت التحسسية: .1

 معلقات بكامل أرجاء املعهد تتعلق بضرورة وكيفية غسل اليدين باملاء والّصابون. -

 كيفية تدليك اليدين بالجال املطهر.  -

 الكمامة والطريقة اآلمنة إلرتدائها. إجبارية إرتداء -

 ضرورة إحترام التباعد الجسدي وعدم املصافحة والتقبيل. -

اقبة عند دخول املعهد: .2  املر

 قيس حرارة الجسم عند الباب الرئيس ي.  -

 منع الدخول لكل من ال يحمل كمامة. -

 الجمهورية التونسية
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  
 

 جامعة قرطاج

 

 
 

 وزارة الفالحة والموارد المائية 
 والصيد البحري

 

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
 

البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة المعهد العالي للدراسات التحضيرية في  
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 منع إستعمال البصمة لتسجيل الحضور بالنسبة لألعوان.  -

 وحفظ الصحة: توفير مستلزمات الوقاية .3

 تّم توفير املستلزمات التالية:  

 الصابون األخضر والصابون السائل في كامل دورات املياه. -

 على الجدران. ةالجال املطهر في كافة أرجاء املعهد عن طريق موزعات مثبت -

 توزيع الكمامات والجال املطهر على كافة األعوان. -

 توفير سالت فضالت بالعدد الكافي.  -

 مستلزمات التطهير وخاصة الجفال.توفير  -

 ل للقيام بعملية التعقيم. 20( ذات سعة  pulvérisateursإقتناء مرشات كبيرة ) -

 الفضاءات وقاعات التدريس: .4

مجهزة بمحلول ماء الجفال ) خلط  ( pulvérisateursالقيام بعملية التعقيم عبر مرشات ) -

صباحا لكل قاعات التدريس  7وحدات ماء( مّرة في اليوم على الساعة  5وحدة جفال مع 

 والفضاءات املشتركة املتواجدة باملعهد )املشرب، اإلدارة، الساحات(.

القيام بعملية التطهير املباشرة بواسطة التعقيم ومسح الطاوالت والكراس ي. واالبواب  -

صباحا واألخرى بين الحصتين  8قفال والشبابيك مرتين في اليوم واحدة على الساعة واال

 الصباحية واملسائية.

 (data show, rétroprojecteurs ,commandes  … ectتعقيم جميع مستلزمات التّدريس )     -

 تهوئة فضاءات التدريس على كامل اليوم.  -

ع إحترام التباعد الجسدي بين الطلبة قدر إلزامية إرتداء الكّمامة في قاعات التدريس م -

 اإلمكان )حسب مساحة فضاءات التدريس(.

تثبيت األفواج في قاعات التدريس قدر اإلمكان أي وضع قاعة فقط على ذّمة كل فوج طيلة  -

ساعات التدريس واالقتصار على تنقل األساتذة مع توفير كل مستلزمات التدريس البصرية 

 (.show Dataت بالحاسوب  جهاز عرض البيانا)خاصة 

 19كيفية التصرف عند ظهور حالة أو حاالت مؤكدة لكوفيد. 5

 إشعار اإلدارة الجهوية للصحة بهذه املستجدات.  -

 جرد قائمة املخالطين اللصيقين.   -

 أيام إنطالقا من تاريخ ظهور األعراض. 10إخضاع الحالت للحجر الصحي الذاتي ملدة   -

 العودة بعد اإلدالء بشهادة مسلمة من مصالح اإلدارة الجهوية للصحة.  -


