الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعلي ـ ــم العالي والبحث العلمـ ـ ـ ــي
الديـ ــوان الوطنـ ـ ــي للخدمات الجامعي ـ ــة

مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

البروتوكول النهائي
املتعلق بالتدابيراإلحترازية للوقاية من مخاطرالعدوى
بفيروس كورونا املستجد كوفيد19 -
خاص بقطاع الخدمات الجامعية سوق أهراس
تم إعداد هداد دلبروتوكول دلخدص قطادصا دلخدا دصج دليدص وقدأ رددددو هرد قندص عى توىقةدأ دي ق
دلوصم لوزدرة دلتوىقم دلوصلي ودلبحث دلوىةي دلوصم رقم . /677و 2020/قتصريخ  2020/07/16قخصددو إاءددص
خاليص حىقأ لةتصقوأ رددقر دختتصم اءددصتصج دلةددنأ دليص وقأ  2020-2019وتحضددقر دلاخول دليص وي -2020
 2021في ظل -كوفقا  -19وكاد تىب وضد قروتوكول حدحي خص قصلوقصيأ تيءدي وقص كورواص دلةةدتيا
عى ةدتو سردةدصج قاصا دلتوىقم دلوصلي بدلبقاديو قص ودلخا صتقأ وفطص لىنةدخأ دلناصيقأ لىبروتوكول دﻹتصر
دلطاصعي دلصدص ر ع وزدرة دلتوىقم دلوصلي ودلبحث دلوىةي قصلتوصون وزدرة دلصدحأ وإحدالا دلةةدتءديقصج
قتصريخ  02أوت .2020
وقصلتنةدددقع دلخىقأ دليرعقأ دلصدددحقأ دلةنب طأ ع دلىينأ دلةحىقأ لةتصقوأ إااص اءدددصتصج دلةدددنأ
دليص وقأ  2020-2019وتحضقر دلاخول دليص وي  2021-2020في ظل -كوفقا  -19ودلتي اصبت ترف
دلةقا اير ص وأ حةا دلءريف ةصعايأ رو هرد قتصريخ .2020/07/22
قص ت دلخىقأ دليرعقأ دلصددددحقأ وعى ادر أربعة إ تةصعصج حوريأ قإعاد دلنظصم دلوةىقصتي ودلنظم
دلتكتقكقأ ودالرتءردفقأ لتابقع دلبروتوكول دلصحي لىينأ دلصحقأ ليص وأ رو هرد عى رحىتق :
المرحلةة أول  ،تم إقتردا ءددددروا قروتوكول ﻹ درة دلكىقدصج ودلةودصهدا و صددددصلة دي دصادأ دلودص دأ
ودلةكتبدصج وقادصا دلخدا دصج دليدص وقدأ وكدل صددددىحدأ ونقدأ ،ورلده قإرد إ رديدط وإعداد دلةخاادصج دلوةىقدأ
دلخصحأ قكل اءصت ،كل حةب دختصصحط و يصل تاخىط.
في مرحلة ثانية ،تم تيصددقل دلنظم دلوةىقصتي ودلتكتقكقأ ودالرددتءددردفقأ لىبروتوكول دلصددحي وتحايا
كقيقأ رقرهص وتيريباص ،وفي ضو دلنتصيج ودلتطققم تم دعتةص ه قصلءكل دلناصيي دلالزم ،دلوىم ن هصتط دلترتقبصج
يةك دن تتإقر قصلنظر إل تاور دلوضوقأ دلصحقأ في دلبال .
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ياداف دلبروتوكول دلخدص قطادصا دلخدا دصج دليدص وقدأ إل تحدايدا دلةبدص ل دلتو قاقدأ دلتي تةك
دﻹقص صج دليص وقأ دتخصر دلتادققر دﻹحتردزيأ دلصدددص رة ع دلةدددىاصج دلةختصدددأ قإرد كصفحأ داتءدددصر
فقرو كورواص كوفقا 19 -في ردفع دلخا صج دليص وقأ و صك دلوةل ،وحةصيأ ححأ دلاىبأ ودلوةصل وضةصن
درتةردريأ دياءاأ دلخا صتقأ ودلبقادعو قأ.
دحتردم وصيقر دلصدحأ ودلةدال أ دخل
وتتوىع هاه دلةبص ل دلتو قاقأ قةختىف دلتادققر دلتي تةك
دلةردفع ،وتحدايداد تىده دلةتوىطدأ قتخاقن وتنظقم دلوةدل ودلنظدصفدأ ،وتبىقغ وتكوي وتحةددددق دلةوظيق ودلوةدصل
قأهةقأ دﻹلتزدم قااه دلتادققر دلود ب تنيقاهص ،وكاد ص يام دلتادققر دلصددددحقأ دلخصحددددأ قصلاىبأ وكل يتود ا
قةردفع دﻹقص صج دليص وقأ ،إضددددصفأ إل تطايم دلو بصج دلإاديقأ دخل فضددددص دج دﻹقص صج دليص وقأ ودليص وأ،
وكقيقأ اطل دلاىبأ وشدددروت ولو ام إل دﻹقص صج دليص وقأ ،وكاد دلتكيل قصيشدددخص دلةءدددكوص في إحدددصقتام
قصلواو .

مسؤولية مدير اإلقامة ،الطلبة والعمال
يوتبر اير دﻹقص أ دليص وقأ دلةةدسول ديول ع حدحأ وردال أ دلاىبأ ودلةةدتخا ق تبطص لىنصدو
دلتءددددريوقدأ ودلتنظقةقدأ دليدصر دلوةدل قادص ،إر ييدب عى داير دﻹقدص دأ دليدص وقدأ دتخدصر ةق دلتدادققر دلالز دأ
لىحيصظ عى ردددال تام وحدددحتام عنا ققص ام قةاص ام تحت إ رتط ،كةص ن ود بط يضدددص تبىقغ وتحةدددق
دلةوظيق ودلوةصل قخصدو دلةطتضدقصج دلطصاواقأ ودلتادققر دلةتوىطأ قصلحيصظ عى دلصدحأ ودلةدال أ في صك
دلوةل ،وكاد عنا كل توايل قا يار عىقاص.
لاداد ،ييدب عى داير دﻹقدص دأ دليدص وقدأ دتخدصر دلتدادققر دلالز دأ لإ ت دصل لإلتزد دصج دلطدصاواقدأ في يدصل دلصددددحدأ
ودلةدال أ في صك دلوةل ،و ن يحر عى ال تاص آخاد قوق دﻹعتبصر دلتادققر دﻹحتردزيأ دلتي وحدت قاص
دلةددىاصج دلةختصددأ لىحا داتءددصر صيحأ كورواص ،وتتيى هاه دلتادققر في وضد إ رد دج حددحقأ خصحددأ
قةخدصتر فقرو كوروادص دلةةددددتيدا وترتقبدصج تنظقةقدأ دايداة وعةىقدصج تبىقغ وتحةددددق لىاىبدأ ودلوةدصل وكداد
قروتوكول لىتكيل قصيشخص دلةصصقق قصلةرد و دلةءكوص في إحصقتام.
اتام ،فإن دلاىبأ ودلوةصل ةددسولون ع رددال تام وحددحتام وكاد رددال أ وحددحأ ديشددخص دآلخري
و
دلةتود اي وام ،لاد فام ىز ون قصردتوةصل ودج دلةدال أ و وادج دلوقصيأ ودلحةصيأ عى احو ردىقم ودحتردم
ةق دﻹ رد دج دﻹحتردزيأ دلةوح قاص ،تبىقغ دلةةسولق في حصلأ دلءه في دﻹحصقأ قصليقرو .
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 .Iخطة العمل
 -1إعداد مخطط الوقاية من كوفيد 19
ييب عى اير كل إقص أ ص وقأ ن يتأكا قءددكل ةددتةر خالل فترة داتءددصر هاد دليقرو
صك دلوةل آ نأ وححقأ قإرد دحتود ه وحةصيأ ححأ دلاىبأ ودلوةصل.

ن

وعىقدط ،ييدب إعاد خان يحدا قاقأ دلتدادققر دلوقصيقدأ دلود ب دتخدصرهص ديخا قوق دﻹعتبدصر دلةخدصتر دلةانقدأ
دل تيندب داتطدصل دلوداو  ،كةدص يتوق عى داير
دلةرتبادأ قنءددددصت إقدص تدط وكداد دلتدادققر دﻹحتردزيدأ دلةتخداة
دﻹقص أ دليص وقأ تطققم خار دلواو في ققئأ دلوةل قق دلاىبأ ودلوةصل وديشددخص دآلخري دلةتود اي قةكصن
دلوةل ب ور ون ،طصولون ...إلخ ودتخصر تادققر تصحقحقأ قءأااص.

 -2محتوى المخطط
يءتةل دلةخان عى دلةحصور دلتصلقأ:

1

تطققم خار دلواو في ققئأ دلوةل

4

تةققر دلةردفع دلةءتركأ لىخا صج
دليص وقأ

2

دلترتقبصج دلتنظقةقأ دلياياة لطاصا
دلخا صج دليص وقأ

5

ودلتكوي

3

دﻹ رد دج دلصحقأ دلخصحأ

6

عةىقصج دلتبىقغ ودلتحةق

دلتكيل قصلءخص دلةصصب
قصلةرد و دلةءكوص في إحصقتط

 -3طرق اإلعداد والتتبع
تم إعاد دلةخان قصلتنةدقع دلخىقأ دليرعقأ دلصدحقأ دلةنب طأ ع دلىينأ دلةحىقأ لةتصقوأ إااص اءدصتصج
دلةدددنأ دليص وقأ  2020-2019وتحضدددقر دلاخول دليص وي  2021-2020في ظل -كوفقا  -19دلتي يتر رددداص
اير ص وأ حةا دلءدريف ةدصعايأ ردو هرد وقةءدصركأ اير دلخا صج دليص وقأ ردو هرد و نةدع
تبدص وحدادج دلادب دلوقدصيي لإقدص دصج دليدص وقدأ وقدصلتودصون دلاقئدصج دلتة قىقدأ لىاىبدأ ودلوةدصل بدلنطدصقدصج
دلاالققأ ودلوةصلقأ  ،دلةة ىون دلنطصققون وقصقي تبص وحادج دلاب دلوقصيي و ارد دﻹقص صج دليص وقأ ،رؤردص
ديقةصم دلةونقأ قصلةايريأ .
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دﻹق دص ددصج دليددص وقددأ بدلةطددصولق ،
وييددب تبىقغ ةق دلاىبددأ ودلوةددصل قةددص في رلدده دلةتوددص ىق
دلةور ي  ...قةحتو هاد دلةخان ودلوةل عى تحققنط قحةدددب تاور دلحصلأ دلوقصيقأ وعنا دالقتضدددص في حصل
حدداور تادققر وقصيقأ اياة ترف دلةددىاصج دلةختصددأ ،كةص يتوق عى اير دﻹقص أ دليص وقأ وض د آلقأ
لتتب  ،تنيقا وتطققم هاد دلةخان دلوقصيي.
وقدا يكون هداد دلةخان وضددددوا تحطقع قصدددديدأ وريدأ ترف هقئدصج دلةردقبدأ بدلىيندأ دلصددددحقدأ
لىيص وأ ،ليصن دخىقأ دلةايريأ و ليصن ركزيأ دلايودن ،ليصن ختىاأ تتكون دلطاصعصج دلةونقأ .

 -4تعيين الشخص المرجعي كوفيد19 -
تبص وحادج
ر وقق
ييب عى اير كل إقص أ ص وقأ ن يوق شدخصدص ر وقص و عاة شدخص
دلاب دلوقصيي ومكتب دي دلادخىي قصﻹقص أ كىيق قصلةدددار عى دحتردم دلتادققر دلةتوىطأ قصلوقصيأ فقرو
كورواص دلةةددتيا دلود ب تنيقاهص تبىقغ دلةايريأ قأرددةصيام ،وفي حصلأ دلوةل قصلتنصوب ،ييب توقق شددخص
ر وي لكل فريع عةل.
كةص ييب ن يتةت هسال ديشددخص
إلقام ،ودلةتة ىأ فقةص يىي:

دلةر وقون قصلصددالحقصج دلالز أ

ل دالضدداالا قصلةاصم دلةوكولأ

 -1دلةار عى تصقوأ وتنظقم خطة تعقيم دلةردفع و صك دلوةل قاريطأ نتظةأ.
 -2ضدددةصن توفقر دلةودر ودلىودزم دلضدددروريأ قصلءدددكل دلكصفي دلا يحطع دﻹ ت صل لىتوىقةصج دلصدددحقأ
دلالز أ.
 -3وضدد د عال صج ليرد دحتردم ةددددصفأ متر واحد عل األقل قق ديشددددخص في دلةكصتب ودلةردفع
ودلورشصج بشرين الحع عى ديرد ،دلحود ز ،تنظقم صك دلوةل ودلةةردج دلادخىقأ  ، ...إلخ .
 -4تنةدددقع دلتادققر دلةاىوب تنيقاهص ودلوةل عى فرد دحترد اص فقةص يتوىع قصلوقصيأ فقرو كورواص
دلةةتيا في حصلأ و و اءاأ ءتركأ.
 -5تحقق قصيةأ قيةق دلةوظيق ودلوةصل دلةو و ي في كصن دلوةل تاوي عنصوينام و رقصم هودتيام.
 -6دﻹرتيصقأ لةالحظصج دلىيصن دلةءتركأ بدلىينأ دلصحقأ لىيص وأ ،ليصن دخىقأ دلةايريأ ودلايودن،
ةددألأ لاص عالقأ قصلوقصيأ كوفقا19 -
ليصن ختىاأ تتكون دلطاصعصج دلوزدريأ دلةونقأ ع
عى ةتو دﻹقص أ.
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 .IIالترتيبات التنظيمية الجديدة لقطاع الخدمات الجامعية
 )1تدابير عامة
 -1دلتبصعا في صك دلوةل دلحا عا ديشدددخص في فضدددص دلوةل حةدددب ةدددصحتط ( 4م 2لكل
شةخص وتوا ديفضدىقأ في دلوةل لىةصدصلة دلحةدصردأ ،في ظل دحتردم دلطوداق دليصر دلوةل قاص
في هاد دلةيصل ،كةص يحا تبقب دﻹقص أ اليحأ دلاىبأ ودلوةصل دلةورضق لخار دلواو قكوفقا 19؛
خالل:
 -2تينب تيةوصج ديشخص
• يىع دي دصك دلةخصددددصددددأ لىردحدأ ودلترفقدط و دلوبدص ة قةدص في رلده دلةكتبدصج ،قدصعدصج
رله دلنود وقصعصج دياترات
دلنءددددصتصج دل طصفقأ ،قصعصج دلريصضددددأ ...ويةددددت ن
ودلةرشصج دلتي رقتم توضقة تريطأ وشروت تةققرهص الحطص؛
• توققف سقت لىةوزعصج دآللقأ لىةءروقصج ودلطاوة ودلةأكوالج؛
• تيص قار دﻹ كصن تيةوصج ديشخص بدﻹ تةصعصج ،دلاوردج دلتكوينقأ ...؛
• في حصلأ ص إرد تبق ن هاه دلتيةوصج ضروريأ ،ييب دحتردم دلطودعا دلتصلقأ:
 oدقتصصر دلحضور فطن عى ديشخص دلضروريق ؛
 oتطىقص اة هاه دال تةصعصج؛
 oتاويأ صك هاه دال تةصعصج بقبل و نص وقوا دال تةصا ؛
تاوي عنصوينام و رقصم هودتيام.
 oوض لودية دلحضور ليةق دلةءصركق
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

ت ةق دلوةل و دلتودحددل ع قوا قصرددتخادم ورددصيل دﻹتصددصل دلةددىكقأ ودلالرددىكقأ و نصددأ دلبريا
دﻹلكترواي لىةايريأ و قةددص اص ،دﻹقص صج دليص وقأ ودلةصددصلة دلتصقوأ لاص ،وض د لقل لااد دلبريا
ل دلتودحل دﻹلكترواي خصحأ دلخصر ي نط؛
قصلةوق دﻹلكترواي لىةايريأ
وفي هاد دﻹتصر ،قص ت خىقأ دﻹعالم دآللي دلتصقوأ لىةايريأ قتصدةقم رضدقأ إلكترواقأ خصحدأ قةتصقوأ
ةدتيادج كوفقا 19ردتةك ةق ديتردف دلةونقأ قتابقع و تصقوأ دلبروتوكول دلصدحي قصﻹتصدصل
دلةبدصشددددر وتبدص ل دلةوىو صج في حقناص ،وهي دآلن في رحىدأ دلتيريب دلنادصيقدأ ورددددقتم إتالقادص قبدل
دلاخول دلةرتطب في .2020/08/23
يةن دلاصلب دلتودحل دلةبصشر دﻹ درة إال في حصالج دلضرورة دلطصو ؛
دلةدوي ﻹلزدم كل تصلب لىحصدول عى قريا إلكترواي لاافق دلتورف عىقط ودلتودحدل وط بعى ن
يصبة دلتحصل عىقط إلزد ي نص تيايا دلاصلب و تةيقىط لىةرة ديول
ن إ رد يأ اءاأ ءتركأ رود لىاىبأ و دلوةصل؛
ن تية دلاىبأ و دلوةصل في رصحصج دﻹقص صج و دلةردفع دلةءتركأ؛
تيندب تبدص ل دلةىيدصج دلورققدأ وتءدددديق دلتبدص ل ع تريع دلبريدا دﻹلكترواي ودلطقدصم قتااقر دلةىيدصج
دلورققأ دلتي ال يةك تبص لاص إلكترواقص؛
توفقر كقدص دلطةدص دأ دلبالرددددتقكقدأ دلتي ييدب يىطادص قدإحكدصم لية دلنيدصيدصج دلتي دلةحتةدل ن تكون
ىو أ بديقنوأ ودلةنص يل ودلطيصزدج  ...؛
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-10

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

دقتندص أجهزة قيةا الحرارة قودا يدأخدا قوق دﻹعتبدصر دﻹقدص دصج دليدص وقدأ ودلةاوةق دلةركزيق
ودلةدادخدل قادص و عداد دلاىبدأ دلةطقةون ،اطدصت ققدص دلحردرة ،دلةداة دلوحداويدأ لطقدص حردرة دلير
دلودحا ،تافع دلاىبأ بتينب دالكتظصظ ؛
توفقر ةتىز صج دلوقصيأ دلخصحأ قصلوةصل دلةكىيق قطقص دلحردرة بدلكةص أ ،دلطنصا ،دلطيصز .
دقتنص دلةضخصج دلقاويأ دلةحةولأ عى دلظار ردج دلضإن دلةنخيض لتوطقم دلةةصحصج دلكبقرة؛
دقتنص دلةضخصج دلير يأ دلخصحأ قصلتوطقم عى ةتو دلةكصتب ،قصعصج دياترات... ،إلخ؛
في دتصر ترشدقا دلنيطصج توا توىقةصج لوص الج دلنظصفأ قوام دلتخىص دلةضدخصج دلبالردقتقكقأ
ل إرتإاللاص كوبودة فر يأ لىتوطقم؛
دلخصحأ قةود دلتنظقف
دلحيصظ عى قودعا درتاد وادج دلوقصيأ دلير يأ حةب تبقوأ دلوةل.
يتو ب عى إ درة دﻹقص أ فتة خصرج دلنياة في ةق دلةبصاي.
يتو ب عى إ درة دﻹقص أ إحالا ةق دلنودفا لضةصن دلتاويأ في ةق دلةردفع و دلةكصتب.

 )2التعقيم و الوقاية
-

توفقر خزداصج لىةقصه خصحأ قصلتوطقم بقتحويل دلةو و ة ،و درتحادث خر ؛
ل ضددددبن رزاص أ ققطأ لبراص ج
دلتنةددددقع دلاقئصج دلخصر قأ دلةختصددددأ بالجزائرية للمياه
دلتةوي قصلةص عى ةتو دالقص صج دليص وقأ ودلةاصعم دلةركزيأ؛
ل دلطقصم
دلتنةددددقع دلاقئدصج دلخصر قأ دلةختصددددأ بالبلدية ،الحماية المدنية ،محافظة الغابات
قوةىقأ توطقم ودروأ لةردفع دﻹقص صج دليص وقأ ودلةاصعم دلةركزيأ بصشرة قبل خول دلاىبأ؛
إشدددردف دلةصدددصلة دلتطنقأ ووحادج دلاب دلوقصيي عى عةىقصج تنظقف وحدددقصاأ خزداصج دلةقصه لتكون
صهزة لإرتوةصل في قرب دآل صل.
تحايا اوعقأ دلةود دلتي رتةتوةل في عةىقأ دلتوطقم قةءصركأ وحاة دلاب دلوقصيي؛
توصية :
• ينصدة قصردتوةصل ص صفقل دلةخيف  °13ب و ص ة خر قل تكىيأ و فوصلقأ نط ورله قوضد 1ل
صفقل في  4ل ص .
• في إتدصر ترشددددقدا دلنيطدصج واظرد لطىدأ دلةودر دلةدصلقدأ ،يوحدددد قدصقتندص ود دلتوطقم قوحدادج كبقرة
دلةوأ لةورهص دلةنخيض ب ال وحاة  20لتر صفقل قال قصرورة  1لتر. ..... ،

 تتكيل صىحأ دﻹ درة ودلورصيل قإحصص ورصيل وكةقصج ود دلتوطقم عى ةتو دﻹقص أ وإعاد كءفود دلتوطقم حةب خاأ دلتوطقم قكل إقص أ؛
كةي واوعي لاله؛ وتحايا دلكةقصج دلالز أ
ود دلتوطقم ،و كاد دلاريطأ ودلوقت دلالزم لكل
 ضدددرورة دردددتءدددردف دلكةقصج دلوحاويأ دلالز أعةىقأ وحاويأ ب نصا  ،اوم  ،اص  ،كتب ، ...ورله حت يتةددددن ضددددبن قراص ج دلتوطقم ودلوقصيأ
قءكل فوصل يضة دلةقر دلحة لىنءصتصج دلخا صتقأ ودال دريأ؛
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-

-

تحدايدا ةددددتىز دصج دلوقدصيدأ بديقنودأ ،دلكةدص دصج ،دلطيزدج ...ودلكةقدصج دلالز دأ حةددددب دليئدصج دلوةدصلقدأ
ودلةصددددصلة دلتي تةددددتاعي دلتكيل قاص ب عودن دي  ،عةصل دلنظصفأ ،ديعودن توا دلخا صج ،عةصل
قصعصج دياترات ..قةءصركأ صىحأ دﻹ درة ودلورصيل ووحاة دلاب دلوقصيي؛
ضرورة ديخا قوق دﻹعتبصر توفقر ود دلتنظقف ودلوقصيأ ليةق دلوةصل ودلةصصلة؛
تخصقص صك لإةل دييا تحت تصرف دلاىبأ ودلوةصل عنا اخل دﻹقص أ ،دلةاوم ،دلنص  ...،؛
ضصعيأ اطصت يةل دلقاي بخزداصج دلةقصه ودلصصقون دلةصيل ؛
توفقر نصشف ورققأ لتييقف دييا و ن درتخادم يييصج دلكارقصيقأ؛
وض نصشف وطةأ قةص ة دليصفقل عنا كل دلةادخل لتااقر ديحايأ؛
وض خان ليىو دلاىبأ في دلةاصعم ودلنود وقصعأ دياترات ،حصفالج دلنطل...إلخ؛
ضدبن رزاص أ ققطأ لىتوطقم بخطة التعقيم خصحدأ قكل إقص أ ،توا وتحضدر ةدبطص "دﻹااال  ،دلرزاص أ،
دلةتاخىق  "...بفي المرفقات .
صددددصلة دلدايودن دلوتني لىخدا دصج دليدص وقدأ ضددددبن دﻹحتقدص دصج دلودص دأ دلةاار
تم قدصلتنةددددقع
الهيةدروألكولية " "Solution Hydro Alcooliqueدلتي دلةنتظر ن يزو ادص قادص ركز دلبحدث
دلوىةي ودلتطني في دلتحصلقل دليقزيصيقأ ودلكقةقصيقأ ب CRAPCبفي المرفقات .

 )3تنظيم فضاءات العمل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

تنظقم فضددددص دج دلوةل ب كصتب ،اصقخ ،اود  ،قصعصج دياترات ،دلةرشددددصج قاريطأ تةك
دلحيصظ عى ةصفأ  1متر عل األقل قق شخصق في ةق دلظروف؛
تطةقم دلةاصم في دليضص دج دلةإىطأ خالل وض حود ز بهقصكل خيقيأ ،حص ز قالرتقكي  ...؛
عزل نصتع دلوةل ع نصتع دلةرور قوض عال صج عى ديرد لضةصن دلتبصعا دليةا ؛
تينب تبص ل و دﻹرتوةصل دلةءترص لتياقزدج و ودج دلوةل؛
ن خول دلزودر و شخص يقر رخص لط إل كصن دلوةل ب اوم ،ورشأ  ،كتب ...؛
إعص ة تنظقم دلتافطصج دلةختىيأ بلألشدخص ودلةركبصج لتينب تالقي وتطصقل ديشدخص  ،وكاد فصدل
تافطصج دلاخول ودلخروج في دي صك ردج دلتافع دلاديم ودلك قف ب اخل دﻹقص أ ،دلةاوم ...،؛
دلوةل "قار دﻹ كصن" عى درددددتبادل دلةطصقالج و اص لو ط قصلةكصلةصج دلاصتيقأ؛ و قررددددصيل دلبريا
دﻹلكترواي و قصال تةصعصج ع قوا؛
قصلنةبأ لةودق دلوةل دلتي تتاىب دﻹتصصل دلوص أ ب ال :دلةكىف قصﻹرتطبصل ،دلةنة ،دلةصيع :
عزل دلوص ل وإن توار رله ،تزوياه قطنصا ودقي شص ل لىو ط،
▪ وض حود ز ص يأ تةك
قيصزدج ،اار هقاروكحولي؛
▪ وض ريل خص قصيرةص و دلبقصاصج دلءخصقأ دلةتوىطأ قصلاخول ودلخروج؛
وضدد اظصم لإعالاصج ودﻹعالم ،ياكر قصلتوحددقصج دلوقصيقأ قصلتنةددقع قق وحادج دلاب دلوقصيي،
كصتب دي دلادخىي ،صصلة دلنءصتصج دل طصفقأ دلريصضقأ ودلوىةقأ؛
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 .10وضد نظام صةحي داخلي بفي المرفقات وفع دلبروتوكول دلصدحي يءدةل بإ بصريأ دلكةص أ ،ن
دلتيةودصج ...تحت شرتتتت ش كتدب دي دلدادخىي ووحداة دلادب دلوقدصيي وفرد عطوقدصج عى
دلةخدصليق قتابقع حكدصم النظةام الةداخلي العةام "دلوطوقدصج دلدار دأ ديول في دلنظدصم دلدادخىي دلودصم
ودلوطوقدصج دلدار دأ دل دصاقدأ في حدصلدأ دلتكردر" وييدب توىقع هداد دلنظدصم دلصددددحي دلدادخىي في
دي صك دلتي يةال عى دلاىبأ ودلوةصل دﻹتالا عىقاص.
توصية :
• دايصز اظصم حدحي دخىي في شدكل قردفقه ب Graphiqueتطام لكل دلاىبأ دلةطقةون ودلوةصل في
شكل اويأ نص إلتحصقط قصﻹقص أ.

 )4تنظيم أوقات العمل
 )1تنظيم أوقا شلعمل بركل يسمح بتفادي وجود عدد كبي من شألرخاص في فضاءش شلعمل وموشقع
شلدخول؛
 )2تجنب تالقي وتقابل عمال شلف ق شلمتناوبة (ف ق شألمن ،شإلطعام شلمصالح شلتقنية )...؛
 )3تخصيص فت ة زمنية لتنظي وتطهي أماكن شلعمل بين شلف ق شلمتناوبة.

 )5تسيير الحركة والتدفق
تسيير الحركة والتدفقات البشرية والميكانيكية من وإل اإلقامة يكون باحترام التعليمات التالية:
 -1تحدد كل إقامة مخطط الحركة (السيرر) شلخاص بالطلبة وشلعمال وفق شلب وتوكول شلصتحي مع تحديد
أماكن شللوحا شلتوجيهية وشإل رتتتادية بالوستتتاال شلمتوف ة (شلدخول وشلخ وج من شإلقامة ،شلمطعم،
شلنادي ،قاعة شألنت ن ) تح شر ش مكتب شألمن شلدشخلي ووحدة شلطب شلوقااي بفي المرفقات ؛
 -2تودع كل إقامة جامعية نسخة من شلمخطط شلمفصل للح كة وشلسي لدى شلخلية شلمحلية للمتابعة؛
 -3شجبا ية شلعمل على شلقياس عن بعد لد جة ح ش ة شلطلبة وشلعمال قبل شلدخول إلى شإلقامة؛
 -4تحايا ققع لنقاط قيا الحرارة و دلةةددسولق ع دلوةىقأ وضدد سشددردج لىتبصعا في تودققر
دﻹاتظصر ب اةأ كتب دي دلادخىي ووحاة دلاب دلوقصيي قصلتنةقع دلةصىحأ دلةونقأ .
 -5منع أي رتتتتتخص تظه عليت أع شض شلم ض من ولوج شإلقتامتة (شلحمى وشلستتتتعتال وصتتتتتعوبتة
شلتنفس )...وتبيلغ طبيب شإلقامة شلمكل بذلك؛
 -6تخصتتتتتيص قتاعتة للحج شلصتتتتتحي في كتل إقتامتة مجهزة بوستتتتتااتل شلتطهي وشلتعقيم وشلحمتايتة ليتم
شستعمالها عند شلض و ة في حال تبين وجود حاال مصابة أو مرتب بإصابتها بالم ض.
 -7منع شستقبال شلزوش شلخا جيين قد شإلمكان ،حيث يفضل شستعمال أدوش شالتصال عن بعد؛
 -8وضتتتع شلملصتتتقا شلتي تتضتتتمن تعليما شلستتتالمة وشلتدشبي شلوشجب شتخاذها عند مدخل شإلقامة
ومدشخل شلم شفق شلمرتت كة (شألجنحة ،شلمطاعم ،شلنوشدي ،قاعا شألنت ن  ،شلحافال  )...مع شلنرت
شلوشسع عب شلصفحا شل سمية بموشقع شلتوشصل شإلجتماعي؛
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 -9تجنب تسجيل شلدخول إلى شإلقامة أو شلمطعم ببصمة شألصبع (قا ئ شلبصما )؛
 -10شلتنظي شلمنتظم للمدشخل (قاعا شإلستقبال ،وأنظمة م شقبة شلدخول)...؛
 -11تخصيص "كلما كان ذلك ممكنا" مم ش منفصلة للدخول وشلخ وج؛
 -12منع شلتجمعتا عنتد شلتدخول أو عنتد شلخ وج ،وشلح ص على تنظيم شلتتدفقتا في شتجتاا وشحتد مع
شحت شم شلتباعد شلجسدي.
 -13إعدشد وتحيين بصفة يومية ،سجل مفصل لتتبع وضعية شألرخاص شلموجودين في مكان شلعمل؛
 -14شحت شم مبدأ شلتستليم بدون تالمس ،من خالل (إيدشع شألظ فة على ستطح نظي  ،وتجنب شلتبادل يدش
بيد ،وشنتظا بضع ساعا إن أمكن قبل تدشول شألظ فة)؛
 -15وضتتتتع حوشجز مادية أو عالما على شأل ض بإستتتتتعمال طالء لون أحم أو أصتتتتف إلحت شم
شلمسافة شلمادية عند كل نقطة تجمع محتملة للطلبة أو شلمستخدمين؛
 -16تجنب ،قد شإلمكان ،وضع شأليدي على أسطح وشجها شإلستقبال ،حوشجز شألد شج...؛
 -17توفي شستتبيان حول شلترتخيص شلصتحي قبل شستتانا أي مستتخدم (شستتانا شلعمل بعد إجازة أو
طبيب شإلقامة.
عطلة م ضية أو مهمة  )...ويجب شلتصديق على هذش شإلستبيان من ط

 .IIIالتدابير الصحية الخاصة
 )1التصرفات الوقائية
يجة عل المةدير اإلقةامةة الجةامعيةة التحقق من أن المسةةةةتلزمةات العةامةة ال مةة إلحترام التعليمةات
الصةحية متوفرة بكميات كافية ،كما يتعين عليه اسةتشارة أطباء وحدات الط الوقائي إلختيار المواد المناسبة
ومحتوى رسةائل التوعية ،ولل وفقا للتدابير التي أوصة بها و ارة الصةحة وإصة ا المسةتشة يات للحد من
انتشار فيرو كرونا المستجد:
خالل:
 -1تنيقا قودعا دلتبصعا دليةا
 oتينب دلةصصفحأ قصلقا و تبص ل دلتحقأ ع تريع دلتطبقل وديخا قصيحضصن؛
 oدحتردم ةصفأ دي صن قءكل ال يطل ع تر ودحا عى ديقل قق شخصق ؛
 -2يةل دلقاي قصاتظصم قصلةص ودلصصقون و درتوةصل اار كحولي؛
 -3درتاد قنصا نصرب بكةص أ وتإققره قءكل نتظم وفطص لنوعط؛
 -4درتاد وادج دلوقصيأ دلةنصربأ لىةخصتر حةب وق وتبقوأ دلوةل بقيصزدج ،قنصا ودقي لىو ط ،كةص أ،
اظصردج ...؛
 -5تينب لة دلو ط وخصوحص دياف ودليم؛
 -6دلةوصل ودلوا في دلةرفع و درتوةصل نايل ورقي يةك دلتخىص نط و ر قط في حصويأ إىطأ
لىنيصيصج قاون لة تيتة قصير ل؛
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 -7دلبطدص في دلةنزل في حدصلدأ ظاور عردد رضددددقدأ توحي قكوفقدا  19برددددودصل ،حددددووقدأ دلتني
ودلحة  ، ...،و تبىقغ داير دﻹقدص دأ في هداه دلحدصلدأ وكداد في حدصلدأ خدصلادأ شددددخص بتدت إحددددصقتدط قاداد
دلةرد.

 )2النظافة الشخصية
1
2
3

4
5

تزويا دلةةدتخا ق "حسة اإلمكانيات المتاحة" قصلةود ودلةوادج دلالز أ لإةدل دلقاي بحدصقون ردصيل،
اار كحولي ،قنصا ،نص يل ورققأ و نصشف ردج دﻹرتوةصل دلودحا ،ضخصج فر يأ لىتوطقم ...؛
توفقر ردفع اظقيأ لإةدل دلقاي و يازة قصدصقون ردصيل و نصشدف يةك دلتخىص ناص وحصويصج دلطةص أ
إىطأ وقاون لة ودلتحطع قصاتظصم دﻹشتإصل دلةىقم لحنيقصج دلةقصه ودرتوةصل حنيقصج Mitigeur؛
تركقدب وزعدصج دلصددددصقون دلةددددصيدل و دلةاار دلكحولي إن ك في دصك قدصرزة في كدصن دلوةدل
ىئ هداه دلةوزعدصج قدصاتظدصم ،و دلةددددار عى تحدايدا
و تبدصعداة فقةدص يكيي لتيندب دلتيةودصج ،ودلتدأكدا
وق هاه دلةوزعصج قوال صج و ىصطصج ودضحأ؛
ضرورة درتاد قنصا ودقي ،يتم تإققره وفطص لتوىقةصج دلةال أ دلصحقأ؛
ضرورة يةل دلقاي قصاتظصم:
* قبل دلاخول إل كصن دلوةل ودلخروج نط؛
* قبل دلءروا في دلوةل وقوا دالاتاص نط؛
* قق كل تإققر لىةوادج و دي ودج؛
* قبل خول و إص رة دلةردفع دلصحقأ ودليضص دج دلةءتركأ بقصعأ دﻹتوصم ،قصعأ دال تةصعصج. ...

 )3تنظيف و تطهير أماكن العمل
 .1تنظقف وتااقر ةق ةدددصحصج دلوةل قصلةود دلةنصردددبأ ب ص دليصفقل تركقزه  °13دلةخيف قصلةص
قنةبأ  01لتر صفقل لكل  04لتر ص ؛
 .2تك قف عةىقصج دلتنظقف ك ر دلةوتص لأل صك وليةق ديرداة دلةال ةدأ لىقاي ب طبض دلبصب،
طصقض دي ردج ،.... ،دلخ ؛
 .3تااقر دلةوادج ردج دﻹرتوةصل دلةءترص قصاتظصم بآالج دلنةخ ودلاصقوصج ...؛
 .4تااقر دليضص دج دلةءتركأ قصاتظصم بقصعصج دﻹتوصم ،قصعأ دال تةصعصج ،دلةخصزن  ...؛
 .5تاويأ صك دلوةل عاة ردج في دلقوم خصوحص دليضص دج دلةإىطأ؛
 .6تيضقل دلتاويأ دلابقوقأ ،وفتة ديقودب ودلنودفا؛
 .7ن درتخادم دلةكقيصج ودلةردوا دلير يأ دلتي دلةحتةل ن تنءر دليقرو ؛
 .8دلحيدصظ عى إ داد دج دلاود دلخدصر ي ،و تيندب قدار دﻹ كدصن إعدص ة تداوير دلاود قدصلنةددددبدأ لىةردفع
دلةيازة قةبر ركز ؛
 .9توفقر حصويصج ايصيصج قاون ال ةأ لىتخىص دلةنص يل ودلطيصزدج و ياقأ دلر وديقنوأ؛
صصلة دلبىايأ.
 .10ضةصن دلية دلةنتظم لحصويصج دلنيصيصج ودلتخىص ناص قصلتنةقع
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 )4اآلالت والمعدات وأدوات العمل
دردددتخادم ءدددترص لىةودددادج دلةتنطىدددأ ودلوةدددل عىدد ودددل دلةودددادج
 -1دلحدددا دددص كدد  ،دد
و ودج دلوةددل شخصددقأ و ةددتخا أ دد قبددل ايدد دلةةددتخام يتددول فتددرة ةكنددأ ،وفددي
حصلددأ عددام دﻹ كددصن ،دلطقددصم قتنظقددف وتوطددقم دي ددزد دلةىةورددأ عنددا كددل تإققددر لىةةددتوةل
قودراأ نص يل اارة و ااردج نصربأ؛
 -2إ رد دلتنظقف دلقو ي لىةوادج دلةتنطىأ.
 -3في حصلأ دﻹردتخادم دلةءدترص لىةدقصردج دﻹ دريأ ،و ب دلطقصم عنا كل تإققر لىةدصيع قتاويأ دلةدقصرة
ودلتدأكدا تنظقف كدصن دلطقدص ة و ةق عندصحددددر دلتحكم بديزردر ،ازة دلتحكم ،دلنودفدا ،لوحدأ
دلطقص ة ،طصقض ...قودراأ نص يل اارة و ااردج نصربأ؛
فقرو
 -4إلزد قأ تزويا عص الج دلنظصفأ قورددصيل دلحةصيأ خصحددأ الق ا ات الدائمة لحةصيأ دييا
كورواص حنص درتوةصل دلةنءيصج؛

 .IVتسيير المرافق المشتركة للخدمات الجامعية
 )1أجنحة اإليةواء
 .1دحتردم وقصر دﻹركصن دلةحا في دلبروتوكول دﻹتصر كةصيىي:
▪  6م 2لكل تصلب؛
▪  12م 2لكل تصلبق ؛
▪  18م 2لكل ال أ تىبأ؛
 .2إعاص هةقأ خصحأ لىنظصفأ دخل دي نحأ و وردج دلةقصه وتااقرهص قءكل ور ؛
 .3دلةتصقوأ دلقو قأ لوضوقأ دي نحأ ترف رؤرص صصلة دﻹيود و تبص وحادج دلاب دلوقصيي؛
 .4دلتاويأ دلاديةأ لألروقأ خالل فتة ةق دلنودفا قإرتةردر؛
 .5تيص تالقي دلاىبأ خالل تخصقص كصن لىاخول وآخر لىخروج إن ك رله؛
 .6فتة ةق دلةادخل و ادخل دلنياة ،لتوفقر دلتاويأ؛
 .7توفقر اطصت لإةل دي قصلصصقون دلةصيل عنا اخل كل نصا؛
 .8توفقر حصويصج ايصيصج قاون ال ةأ في كل تصقع لىتخىص دلةنص يل ودلطيصزدج ودلكةص صج؛
 .9إلزدم دلاىبدأ قدإحتردم برنةام اإللتحةاق بةاإلقةامةات الجةامعيةة بفي المرفقةات دلةودا ةددددبطدص قدصلتنةددددقع
صددددصلة دلبقاديو قص ودلةوى عنط في حدددديحصج دلتودحددددل دﻹ تةصعي دلررددددةقأ لىةايريأ ودﻹقص صج
دليدص وقدأ ،توادا دلاىبدأ دلةطةقون قةإدص رة دﻹقدص دصج دليدص وقدأ اادصيدأ دلةداة دلةخصددددصدددددأ لىتوىقم
دلحضور و فترة دﻹ تحصاصج بدلاورة ديول و دل صاقأ ؛
 .10توىقع دلنظصم دلصحي دلادخىي وتوىقع ىصطصج تحةقةقأ لىحث عى دﻹلتزدم قصلتوىقةصج دلصحقأ.
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 )2قاعات األنترن
دلولوج إل ديرضددددقدأ

 .1فتة قدصعدصج دياترادت وتوفقر ازة دﻹعالم دآللي لتةكق دلاىبدأ دلةطقةون
دلرقةقأ دلخصحأ قصلتوىقم ع قوا دلخصحأ قصليص وأ؛
 .2وضد قراص ج عةل ارو يردعي عا دلاىبأ دلةطقةون وعا دي ازة ،ويةك تحايا توققت دﻹردتيص ة
لكل ةددتوةل و حصددر درددتوةصل قصعصج دياترات عى تىبأ ديتودر دلناصيقأ إرد كصن عا دلاىبأ ييو
قك قر دلطاردج دلةتصحأ؛
 .3فرد ةصفأ دلتبصعا عى ديقل  1متر قق صك دليىو ؛
 .4تةخقر عودن كىيق قتةققر قصعصج دياترات قصلتنودب وتابقع إ رددج دلوقصيأ دلصحقأ؛
 .5توفقر ةتىز صج دلوقصيأ لىوةصل عى ةتو قصعصج دياترات بدلكةص أ ،دلةاار دلكحولي ،دلطيصز ؛
 .6توفقر كصن لإةل دييا قصلصصقون دلةصيل عنا دلةاخل؛
 .7فرد يةل دييا عى دلاىبأ قبل دلاخول وفرد درتاد دلكةص أ؛
 .8ييدب توطقم ازة دﻹعالم دآللي قودا كدل درددددتوةدصل قبدل دلوون دلةكىف بقدصيخص ردددداة دلادصولدأ
ودلكرري ،لوحأ دلةيصتقة ،دليأرة ؛
 .9دلتاويأ دلاديةأ لطصعصج دياترات خالل فتة دلنودفا وديقودب تقىأ فترة دلنءصت؛
 .10درتإالل خا أ  WIFIفي ةق فضص دج دﻹقص أ لىولوج إل دياترات و تينب دﻹكتظصظ.
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 )3المرافق الصحية
أ /غرف تغيير الم بس
 1تطىقص عا دلوةصل دلةو و ي في يرف تإققر دلةالق "قار دﻹ كصن" ودلوةل عى تاريج دلاخول
ودلخروج ،ودحتردم قودعا دلتبصعا دليةا بوض ىصع عى قصب دلإرف لىتاكقر قاله ؛
 2تاويأ وتنظقف يرف تإققر دلةالق قصاتظصم في قاديأ وااصيأ كل يوم؛
 3دلطقصم قتااقر وتوطقم يرف تإققر دلةالق قصاتظصم ،وييضل ن يكون رله يو قص؛
 4تنظقم تإققردج دلير دلةتنصوقأ قحقث ال يكون هنصص دتصصل ةا ققنام دخل يرف تإققر دلةالق ؛
 5وض ىصطصج لىحث عى دﻹلتزدم قإةل دلقاي قبل وقوا درتخادم يرف تإققر دلةالق ؛
دليصل دلةص  ،ييب دحتردم ةصفأ ال تطل ع 1متر قق دلةةتخا ق :
 6في حصلأ عام دلتةك
◘ وض هاه دلةةصفأ عى ديرد ودلتي ال تطل ع متر واحد ،خالل الحع و تال حةر.
نبص إل
◘ درددتبادل دلةطصعا دلةخصددصددأ لواة شددخص قكردرددي فر يأ لتينب ىو ديشددخص
نب ،و ت بقت حص ز ص لتينب دلتال .

ب /المرشات
◘
◘
◘
◘
◘
◘

تحديد عدد شلطلبة شلمسموح توشجدهم في هذا شلم شفق؛
تنبي شلطالب شلذي يستعمل شلم ش إلى ض و ة تنظيف جيدش وسه شلعون شلمكل على ذلك؛
توفي ةتىز صج دلوقصيأ لىوةصل عى ةتو قصعصج دياترات بدلكةص أ و دلطنصا ،دلطيصز ...؛
توفي شلنظافة وشلتهوية شلراملة طيلة فت ة عمل شلم ش؛
توفي حاويا نفايا مغلقة وبدون لمس؛
تنظيم تدفقا شلدخول وشلخ وج وفصل شلمدشخل عن شلمخا ج.

ج /المراحيض
◘
◘
◘
◘
◘

توفي حاويا نفايا مغلقة وبدون لمس؛
توفي صابون ساال ومنار أو مناديل و قية ،وتجنب شستخدشم مجففا شأليدي شلكه بااية؛
توفي شلتنظي وشلتهوية شلراملة على فت ش منتظمة؛
إغالق بعض شلم شحيض إذش لزم شألم إلحت شم مسافة شألمان؛
ضمان شلتهوية وشلصيانة شلدو ية.

د /م بس العمل
◘ شلحفاظ على شلقوشعد شلمطبقة على شلعمال شلملزمين با تدشء مالبس شلعمل؛
◘ وضع ب وتوكول دشخل شإلقامة لغسل مالبس شلعمل شلتي توف ها شإلقامة لتجنب عودة هذا
شلمالبس إلى منزل شلعامل؛
◘ ب مجة غسل مالبس شلعمل من م ة إلى م تين في شألسبوع على مستوى بياضة شإلقامة.
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 )4المطاعم الجامعية
دﻹعتةدص بدايقدص عى تطدايم دلو بدصج في ديتبدص دلةودااقدأ وفطدص لبروتوكول خدص قتطدايم دلو بدصج
عى ةدددتو دلةاصعم دلةا يأ ودلةركزيأ وفي حصلأ توفر إعتةص دج صلقأ إضدددصفقأ ردددقتم دردددتوةصل دلو بصج
دلةنطولأ ودلةواة ةبطص في عىب و وداي قصقىأ لىتخىص ،وقااد دلصا ييب:
 .1توزي دلو بصج دلإاديقأ ييب ن يتم قإحتردم دلةوصيقر دلصحقأ وقصرد أ تص أ؛
 .2توحددددقدأ دلاىبدأ ودلوةدصل عى ىدب حدص دل دلو بدصج دلةندصزل  ،Porte Mongéوتءدددديقوام عى
دحضصر دلو بصج دلةنزلقأ وام؛
 .3إعاص هةقأ خصحأ لىنظصفأ دخل فضص دج دﻹتوصم وتااقرهص وتاويتاص؛
ل تةايا وقت تافع دلاىبأ ودلوةصل
 .4تةايا دليتردج دلز نقأ دلةخصدددصدددأ لتوزي دلو بصج دلإاديقأ
عى فتردج تبصعاة ،وتطىقص عا ديشخص دلةو و ي في وقت ودحا في فضص دج دﻹتوصم؛
 .5زيص ة عا اطصت توزي دلو بصج قار دﻹ كصن لتيص تودققر دلاىبأ؛
 .6توىقع ىصطصج لىحث عى دﻹلتزدم قصلتوىقةصج دلصحقأ عنا ادخل قصعصج دﻹتوصم ؛
 .7إلزد قأ يةل دلقاي قصلةص ودلصصقون و قصلةاار دلكحولي قبل خول قصعصج دﻹتوصم؛
 .8فرد درتاد دلكةص أ عى دلاىبأ ودلوةصل قبل دلاخول إل دلةاوم؛
دحتردم ةصفأ دي صن ،ودلتي تيو دلةتر دلودحا؛
 .9وض دلاصوالج ودلكردري قاريطأ تةك
 .10ردعصة عدد شلطلبة شلمتوشجدين بقاعة شلمطعم حسب مساحتها وشلذي يكون في حدود 4م / 2شخص.
 .11تينب ىو شخصق و اص لو ط ،و إرد توار رله ،وض فصحل ص ققناةص؛
 .12تاكقر دلاىبأ ودلوةصل قوام تبص ل ديتبص وديوداي.
 .13تنظقف وتااقر دلاصلوالج قةص دليصفقل تركقزه  °13دلةخيف ب 01لتر صفقل لكل  04لتر ص ؛
 .11تك قف عةىقصج دلتنظقف ك ر دلةوتص لأل صك وليةق ديراة دلةال ةأ لىقاي بدلاصلوالج ،طصقض
ديقودب ،دلحنيقصج ،حصشقأ دلاودققر....دلخ ؛
 .14تاويدأ قدصعدصج دﻹتودصم عداة ردج قدصرددددتةردر تيضددددقدل دلتاويدأ دلابقوقدأ ،وفتة ديقودب ودلنودفدا
وتينب إعص ة تاوير دلاود قصلنةبأ لىةردفع دلةيازة قةبر ركز ؛
 .15دلحيصظ عى إ اد دج دلاود دلخصر ي و ن درتخادم دلةردوا دلير يأ دلتي قا تنءر دليقرو ؛
 .16توفقر حصويصج ايصيصج قاون ال ةأ لىتخىص دلةنص يل ودلطيصزدج ودلكةص صج؛
 .17توفقر ةتىز صج دلوقصيأ لىوةصل عى ةتو قصعصج دﻹتوصم بدلكةص أ و دلطنصا ،دلطيصز ...؛
 .18ضصعيأ عا حنيقصج يةل دييا و وىاص تبصعاة؛
 .19توفقر دلصصقون دلةصيل ودلةنءيصج دلورققأ وتينب دلةيييصج دلكارقصيقأ؛
 .20تخصقص كصن لىاخول وآخر لىخروج إن ك رله لتيص تالقي دلاىبأ؛
 .21فتة ةق دلةادخل ،ادخل دلنياة ودلنودفا تقىأ فترة عةل دلةاصعم لضةصن تاويأ قاة؛
 .22وضد حوشجز مادية أو عالما على شأل ض بإستتعمال رت يط الصتق أو طالء لون أحم أو أصتف
إلحت شم شلمسافة شلمادية عند كل نقطة تجمع محتملة للطلبة.
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مالحظة هامة :تخضتتتع شلنوشدي شلتابعة لمقاما شلجامعية لنفس شلرتتت وط شلصتتتحية شلخاصتتتة بالمطاعم
شلجامعية ،وي خص لها بالنراط في حالة إلتزشم شلمتعامل بالر وط شلمذكو ة.

 )5حاف ت نقل الطلبة
دلتدادققر دلةيروضدددددأ عى

تودص ىي دلنطدل دلوةو ي

 .1إلزدم تودص دل دلنطدل دليدص وي عى دحتردم اي
ودلخص ؛
إ درة دليص وأ عى ققص حردرة دلاىبأ قبل ركوب
 .2في إتصر دﻹرتإالل دي ل لىورصيل تم دﻹتيص
دلحصفىأ بودلةحا ة قد  °38وتخصقص ةر خص قام عى ةتو اخل دليص وأ لتينب إعص ة ققصراص
رة خر وتينبص لإكتظصظ كاله؛
 .3عى توص ل دلنطل دليص وي تخصدقص حصفىأ لكل ردصيع ،وفي حصلأ دﻹردتوةصل دلةءدترص لني دلحصفىأ
ترف عداة شددددخدص ييدب عندا كدل تإققر لىةددددصيع دلحر عى تااقر دلةطودا ،دلةيدصتقة ودلةطدصقض
ودلةطو و طبض اصقل دلحركأ ولوحأ دلطقص ة؛
 .4إلزدم توص ل دلنطل دليص وي عى توطقم طصعا دلحصفالج وتاويتاص قوا قبل كل عةىقأ اطل؛
 .5ييدب عى دلةتودص دل توفقر دلوداة دلتي يدأخداهدص كدل رددددصيع قبدل قدا دلوةدل :بديقنودأ ،دلكةدص دصج ،اار
كحولي ،نص يل بىىأ ...؛
 .6وض حص ز قالرتقكي فصحل قق دلةصيع ودلاىبأ؛
 .7دلحا عا دلاىبأ دخل دلحصفىأ ب 25طال في كل حافلة  ،دحتردم ةصفأ تر ودحا عى ديقل
قق كل تصلبق بتإققر خان دلنطل ،وتءيق دلاىبأ عى درتخادم دلةركبصج دلءخصقأ ؛
 .8تحديد أماكن شلجلوس ووقو شلطلبة في شلحافلة بركل يضمن شلتباعد شلجسدي وعدم شلتقابل؛
 .9وضتتتتتع مخطط نقي خياص بفي المرفقةات يتمتارتتتتتى مع زنتامتة إلتحتاق شلطلبتة لمزشولتة شلتد وس
شلحضو ية وكذش فت ة إج شء شإلمتحانا بفي المرفقات .
 .10ضةصن نصوقصج توا ة لىحصفالج يو قص إل يصيأ دلةصعأ دلةص رأ ةص ب18رص وفع دلحصص
دلاردرقأ دلتي قر يتاص دليص وأ؛
 .11تينقا عودن دلنطل دلةونقون لتابقع دلتوىقةصج قصلصرد أ دلةاىوقأ قصلتنةقع دلةصصلة دلبقاديو قأ؛
 .12إلزد قأ درتاد ديقنوأ و دلكةص صج ترف دلةصيع ودلاىبأ؛
 .13تاويأ دلحصفالج قبل و نص وقوا حوو دلاىبأ؛
 .14توفقر اار كحولي عنا اخل دلحصفىأ ليصياة دلاىبأ؛
دي صم– دلنزول دلخىف ؛
 .15دحتردم ةصر دلركوب دخل دلحصفىأ بدلصوو
 .16دحتردم قودعا دلتبصعا عنا حوو وهبوت دلاىبأ؛
 .17توىقع ىصطصج تحةقةقأ حول دحتردم دﻹ رد دج دلوقصيقأ دخل كل حصفىأ؛
 .18ةه ريل لكل حصفىأ ،خص قتتب عةىقصج تااقر يتم توققوط ترف عون دلنيل دلةكىف؛
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 .Vالتبليغ ،والتكوين والتحسيس
 1تحةددق دلاىبأ ودلةةددتخا ق قءددكل نتظم قخصددو ورددصيل دلوقصيأ دلةاليةأ ،ودلتادققر دﻹحتردزيأ
دلود ب دتبصعاص لتينب داتطصل دلواو  ،ورله خالل دعتةص ةق ورصيل دلتودحل دلةتصحأ ب ىصطصج،
نءوردج ،إعالاصج ،ودض دلتودحل دﻹ تةصعي دلررةقأ...دلخ ؛
 2إعاص توىقةصج ودضحأ ع :
• دلتصرفصج دلةىقةأ و قودعا دلنظصفأ دلتي يتوق عى دلاىبأ ودلوةصل ردعصتاص؛
• دﻹ رد دج دلود ب دتخصرهص في حصلأ ظاور عردد؛
ن هاه دلةوىو صج ودلتوىقةصج تم فاةاص و ابطأ قءكل ححقة؛
 3دلتحطع
 4تكوي ديتبدص و ةددددسولي كدصتدب دي دلدادخىي و ة ىي دلاىبدأ حول دلتدادققر دلةوتةداة لةن خار
دلتورد لىيقرو وكقيقأ دلتصرف في حصلأ دﻹحصقأ قكوفقا19 -؛
 5تكوي دلوةصل دلةورضددق قءددكل كبقر لخار دالحددصقأ قصليقرو ب عودن دﻹرددتطبصل ،عةصل دلنظصفأ، ...
حول تريطأ دﻹرتخادم دلصحقة لةوادج دلوقصيأ دلير يأ وحقصاتاص ،م كقيقأ دلتخىص ناص؛
 6حث وحادج دلاب دلوقصيي عى تحةق دلاىبأ ودلوةصل قأهةقأ دﻹ رد دج دلوقصيقأ؛
 7تبىقغ دلةور ي ودلةطصولق و ختىف دلوةال قصلطودعا دلةصريأ في دﻹقص صج دليص وقأ؛
 8توزيز دلتءصور قءأن دﻹ رد دج دلود ب دتخصرهص دلاقئصج دلةة ىأ لىوةصل ودلاىبأ حةب حالحقصتاص؛
 9اءدر دلةىصدطصج دلةتوىطأ قإ رد دج دحتردم قودعا دلنظصفأ و ةدصفأ دلتبصعا دليةدا عنا ادخل دﻹقص صج،
دي نحأ ،وفي دلةردفع دلصدحقأ و دليضدص دج دلةءدتركأ بدي نحأ ،دلةاوم ،دلنود  ،قصعصج دياترات،
قصعصج دﻹ تةصعصج...إلخ ؛
 10اءددر رقم هصتف ديشددخص دلةر وقق دلةكىيق قصلةتصقوأ لىتودحددل وام قءددأن رددسدل يتوىع قااد
دلوقص .
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 .VIالتعامل مع الشخص المصاب أو المشكوك في إصابته
1
2
3
4
5

عردد تنيةددقأ و حة عى تبىقغ اير دﻹقص أ و تبقب دﻹقص أ

حث دلاىبأ ودلوةصل دلاي يوصاون
قاله ،وعام خول دﻹقص أ.
دلتورف عى دلاىبدأ ودلوةدصل دلداي تظار عىقام عردد دلةرد ،و دلداي كدصن لام دتصددددصل إحدا
دلحصالج دلةسكاة قبل دلولوج إل دﻹقص أ و قبل ركوب حصفالج دلنطل دليص وي؛
حدث دلاىبدأ ودلوةدصل عى تبىقغ داير دﻹقدص دأ و تبقدب دﻹقدص دأ و حدا دلةةددددسولق و صددددىحدأ دلادب
دلوقصيي عنا ظاور عصرد ءكوص فقط وفي حصلأ خصلاتط لءخص بتت إحصقتط قااد دلةرد؛
و دب تكوي تبدص وحدادج دلادب دلوقدصيي لىتودص دل حدصالج دلتكيدل قدصلاىبدأ ودلوةدصل دلداي تظار عىقام
عردد دلةرد وتيوقل دﻹ رد دج دلةتوىطأ قااد دي ر؛
في حدصلدأ ظاور عردد دلةرد عى حدا دلاىبدأ و دلوةدصل بدلحة و دلةددددودصل و /و دلصددددووقدصج
دلتنيةقأ  ،ييب:
ددل
‹ تبىقددغ دداير دﻹقص ددأ و حددا تبددص دﻹقص ددأ و حددا ديشددخص دلةددر وقق دلةكىي دق د
قا عةىقأ دلتكيل؛
ل إ رد تطققم فور ؛
‹ دﻹتصصل قةصىحأ دلاب دلوقصيي
‹ تةأاأ دلءخص و حصولأ عام تواقل دلةقر دلوص لىنءصت؛
‹ دلطقصم قوزل دلءددخص دلا يوصاي ديعردد في فضددص خصددص تةت تاقئتط قصلتءددصور
تبدص وحداة دلادب دلوقدصيي قدصﻹقدص دأ ،دلتابقع دليور لإ رد دج دﻹحتردزيدأ ودلحيدصظ عى
ةصفأ وطولأ ب تر ودحا عى ديقل ؛
‹ ييب عى دلءخص دلا يوصاي ديعردد ن يرتا دلطنصا دلابي و دلكةص أ؛
‹ تزويا دلةصصب قةنص يل ردج دﻹرتوةصل دلودحا وقصلةاار دلكحولي؛
‹ دﻹتصصل قصيرقصم دلتي وضوتاص ايريأ دلصحأ قصلواليأ لااد دلإرد:
 دلرقم ديخضر3030 : دلرقم دلخص قصلةةصعاة دلابقأ دﻹرتويصلقأ.................. :‹ في حصلأ تأكقا دﻹحصقأ:
 تطققم خار دلواو ووض اليحأ تتضة دلةخصلاق ب نص دلتنطل ،وفي وق دلوةل ...؛ دلطقصم قتنظقف وتااقر ورصيل دلنطل و وق دلوةل قأكةىط حةب قروتوكول وزدرة دلصحأوقصلتنةقع ط دلياصج دلةختصأ.
 تبىقغ دلحصالج دلةصصقأ دلةءكوص في إحصقتاص إل دلةايريأ لتبىقغ دلةىاصج دلصحقأ دلةكىيأوكاد تبىقغ دلةصصلة دلةركزيأ قصلايودن.
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النظام الصحي الداخلي الخاص بالجائحة
مديرية الخدمات الجامعية -سوق أهراس.-
مقدمة
تحضيرا الستئناف النمط الحضوري في نهاية شهر أوت ،وفق رزنامة استئناف الدراسة ،فإن إدارة الخدمات الجامعية
وبالتنسيق مع إدارة الجامعة قد وضعت نظام صحي داخلي خاص مكمل للنظام الداخلي العام يهدف إلى تكريس مراعاة التدابير
الوقائية واالحترازية التي ينصح بإتباعها في البيئة الجامعية وفق ما جاء به البروتوكول اإلطارللوصاية.

أحكام تمهيدية
املادة  :01يهدف هذا النظام الصحي الداخلي املؤقت إلى احترام التدابيرالوقائية واالحترازية في ظل تفش ي فيروس كورونا.

واجبات الطلبة
املادة  :02على الطلبة احترام:
 إلتحاق الطلبة املقيمون باإلقامات الجامعية حسب الفترات املخصصة لهم وفق البرنامج الزمني املحدد لذلك. التواجد بالجامعة إال في الفترات املخصصة لهم ووفق الجدول الزمني املحدد لذلك. الولوج والتحرك بمر افق اإلقامات الجامعية والجامعة وفق مخططات الحركة وبإتباع اللوحات التوجيهية.املادة  :03يتعهد الطالب آليا بـ:
-

عدم اإللتحاق باإلقامات الجامعية أو الحرم الجامعي في حالة شعوره بأعراض املرض.
ابالغ الجامعة بذلك عبرالبريد اإللكتروني التالي.SCOVID@Univ-soukahras.dz. :
في حالة شفاء الطالب يقدم شهادة تؤكد أنه خارج مرحلة نقل العدوى ليسمح له بمتابعة النمط الحضوري
واإللتحاق باإلقامة الجامعية.
مغادرة اإلقامة الجامعية في حالة اإلنتهاء من إلتزاماته بالجامعة (فترة مزاولة الدروس أو إجراء اإلمتحانات).
عدم إحضارالزوارأو أي شخص غيرمرخص له إلى اإلقامات الجامعية أو الحرم الجامعي.

املادة  :04على الطلبة اإللتزام بـ:
-

استخدام الكمامة عند الدخول لإلقامات الجامعية أو ركوب حافلة النقل الجامعي أو دخول الحرم الجامعي.
استخدام الكمامة وتبديلها إذا أصبحت مبللة أو ملوثة أو تالفة.
رمي مستلزمات الحماية في املكان املخصص لذلك.
احترام مسافة التباعد املكاني على األقل  1مترعند قياس الحرارة ،ركوب الحافالت ،طابور الوجبات ....
عدم التواجد باإلقامات الجامعية أو الحرم الجامعي دون سبب.
تجنب التالمس واإلحتكاك املباشرمع األشخاص.
عدم التجمع في ساحات أو مر افق اإلقامات الجامعية أو الجامعة مهما كان السبب.
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 عدم التواصل املباشرمع اإلدارة إال في حاالت الضرورة القصوى وعلى إدارة الخدمات الجامعية والجامعة تفعيلالتواصل عن بعد (استعمال البريد اإللكتروني كآلية أساسية وأولية).
 اإلطالع املستمرعلى اإلعالنات اإللكترونية على مستوى املوقع اإللكتروني للجامعة والخدمات الجامعية.املادة  :05يوص ى الطلبة ب ـ ـ:
 غسل اليدين باملاء والصابون أو بمحلول كحولي بعد مالمسة أسطح يمكن أن تكون ملوثة. تجنب ملس الفم ،األنف والعينين قبل غسل اليدين. اإلكثارمن شرب السوائل غيرالباردة وتناول األغذية الصحية الغنية بالفيتامين  Cو  Dوالزنك.املادة  :06أعوان األمن بالخدمات الجامعية أو الجامعة يحق لهم مر اقبة بطاقات الطالب/املقيم وكذا حرارة الطلبة.

واجبات املوظفين والعمال
املادة  :07على املوظفين والعمال احترام:
 الولوج والتحرك بمر افق اإلقامات الجامعية أو الجامعة وفق مخططات الحركة وبإتباع اللوحات التوجيهية.املادة  :08يتعهد املوظف والعامل بـ:
 عدم اإللتحاق باإلقامات الجامعية أو الحرم الجامعي في حالة شعوره بأعراض املرض. ابالغ الجامعة بذلك عبرالبريد اإللكتروني التاليSCOVID@Univ-soukahras.dz. : في حالة شفاء املوظف أو العامل يقدم شهادة تؤكد أنه خارج مرحلة نقل العدوى.املادة  :09على املوظف والعامل اإللتزام بـ:
-

استخدام الكمامة عند الدخول لإلقامات الجامعية أو ركوب حافلة النقل الجامعي أو دخول الحرم الجامعي.
استخدام الكمامة وتبديلها إذا أصبحت مبللة أو ملوثة أو تالفة.
رمي مستلزمات الحماية في املكان املخصص لذلك.
احترام مسافة التباعد املكاني على األقل  1مترعند قياس الحرارة ،ركوب الحافالت ،طابور الوجبات ....
تهوئة املكاتب وعدم استعمال املكيفات أو املراوح.
تجنب التالمس واإلحتكاك املباشرمع األشخاص.
عدم التجمع مهما كان السبب.
اعتماد التواصل باستعمال البريد اإللكتروني كآلية أساسية وأولية وتجنب التنقل بين املكاتب واملصالح.
اإلطالع املستمرعلى اإلعالنات اإللكترونية على مستوى املوقع اإللكتروني للجامعة والخدمات الجامعية.

املادة  :10يوص ى املوظف والعامل بـ:
 غسل اليدين باملاء والصابون أو بمحلول كحولي بعد مالمسة أسطح يمكن أن تكون ملوثة. تجنب ملس الفم ،األنف والعينين قبل غسل اليدين. اإلكثارمن شرب السوائل غيرالباردة وتناول األغذية الصحية الغنية بالفيتامين  Cو  Dوالزنك.2/3

املادة  :11أعوان األمن بالخدمات الجامعية أو الجامعة يحق لهم مر اقبة البطاقات املهنية وكذا قياس درجة حرارة املوظفين
والعمال.

واجبات اإلدارة
املادة  :12تطهير األسطح بشكل دوري بمطهرات معتمدة.
املادة  :13توفير مطهرات األيدي والصابون ووضعها تحت تصرف الطلبة والعمال بالعديد من النقاط تكون موضحة في
مخططات.
املادة  :14توفير أجهزة قياس درجة الحرارة بالعدد الكافي (تجنب االكتظاظ).
املادة  :15توفيرأكياس القمامة البالستيكية املغلقة للتخلص من األقنعة واملناديل والقفازات . ...
املادة  :16وضع عالمات لفرض احترام مسافة مترواحد على األقل بين األشخاص (شريط الصق ،طالء ،حواجزمادية.)...
املادة  :17توفيرمستلزمات الوقاية الخاصة بالعمال كل حسب إختصاصه ومهامه.
املادة  :18تخصيص قاعة للحجرالصحي في كل موقع يتم استعمالها عند الضرورة في حالة وجود حاالت مشتبه بإصابتها.
املادة  :19تدريب العمال كل حسب تخصصه ومهامه على استخدام األدوات والتعامل مع األشخاص.
املادة  :20تخصيص "كلما كان ذلك ممكنا" ممرات منفصلة للدخول والخروج.
املادة  :21وضع جميع اللوحات التوجيهية واإلرشادية ومخططات السير ووقوف األشخاص في الطوابير (وضع عالمات لفرض
احترام مسافة متر واحد على األقل بين األشخاص) وكذا نقاط قياس الحرارة ،نقاط تواجد املطهرات ،قاعات العزل ،توزيع
الوجبات.
املادة  :22نشرأرقام هو اتف األشخاص املرجعيين املكلفين باملتابعة للتواصل معهم بشأن أي سؤال يتعلق بهذا املرض.

تنفيذ ومر اقبة النظام
املادة  :23ينشرهذا النظام بجميع الطرق املتاحة وتخصص الحصص األولى للتحسيس بما جاء في هذا النظام.
املادة  :24تنشأ على مستوى اإلدارة املركزية والكليات واملعاهد وكذا اإلقامات الجامعية لجان داخلية ملر اقبة تطبيق ما جاء في
النظام والبروتوكول الصحي.
املادة  :25تنشأ الخلية املحلية لجنة للرقابة الخارجية بالتنسيق مع الجهات املختصة.
املادة  :26كل إخالل بما جاء في البروتوكول أو هذا النظام الصحي الداخلي يعتبرإخالل بالنظام الداخلي العام ويخضع صاحبه
إلى اإلجراءات والعقوبات املنصوص عليها بهذا الصدد.
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اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  -ﺳوق أھراس –

ﻏﺳل اﻟﯾدﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎء و
اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺳﺎﺋل أو
ﺑﻣﺣﻠول ﻛﺣوﻟﻲ ﺑﻌد
ﻣﻼﻣﺳﺔ أﺳطﺢ ﯾﻣﻛن
أن ﺗﻛون ﻣﻠوﺛﺔ
اﻻﻟﺗﺣﺎق
ﻋدم
ﺑﺎﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
اﻹﻗﺎﻣﺎت
أو
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻌوره ﺑﺄﻋراض
اﻟﻣرض

ﻋﻧد اﻹﺻﺎﺑﺔ إﺑﻼغ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑر
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
scovid@univ-soukahras.dz

اﻟﺗواﺟد ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو
اﻹﻗﺎﻣﺎت إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ووﻓﻖ
اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك

اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ
اﻟﻛﻣﺎﻣﺔ
اﺳﺗﺧدام
إذا
واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ
أﺻﺑﺣت ﻣﺑﻠﻠﺔ أو
اﻧﺗﮭت ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ
ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻟﻠﺣرم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺳﺎﻓﺔ
اﺣﺗرام
اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل  1ﻣﺗر ﻓﻲ
اﻟطواﺑﯾر )ﻋﻧد ﻗﯾﺎس
رﻛوب
اﻟﺣرارة،
ﺣﺎﻓﻼت ﻧﻘل اﻟطﻠﺑﺔ،
طﺎﺑور اﻟوﺟﺑﺎت.(...
ﻋدم اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت
اﻹﻗﺎﻣﺎت
أو
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﺑب.

اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻹدارة ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
اﻹطﻼع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  -ﺳوق أھراس –

ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺎء و
اﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﻤﺤﻠﻮل
ﻛﺤﻮ�� �ﻌﺪ ﻣﻼﻣﺴﺔ أﺳﻄﺢ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻮﺛﺔ

ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎ�حﺮم
ا�جﺎﻣ�� أو اﻹﻗﺎﻣﺎت
ا�جﺎﻣﻌﻴﺔ �� ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻩ
ﺑﺄﻋﺮاض اﳌﺮض

ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ إﺑﻼغ ا�جﺎﻣﻌﺔ
ﻋ��اﻟ��ﻳﺪ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ اﻟﺘﺎ�� :
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برنامج إيواء الطلبة املقيمين حسب البرنامج البيداغوجي (استكمال السنة الجامعية )2020/2019

من  23إلى  31أوت 2020

الدفعة األولى:
 oالفترة من  23أوت  2020إلى  31أوت  :2020لفائدة طلبة الدكتوراه ،وطلبة السنة الثانية ماستر.
الطلبة املعنيون باإليواء
اإلقامات املكلفة بتوفير اإليواء
الفترة الجنس
الطلبة املقيمون باإلقامة مداقين محمد (مريس 1سابقا)
الذكور إ ج مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
إ ج طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طاغست
اإلناث
الطالبات املقيمات باإلقامة بن برينيس احمد الصالح (مريس 3سابقا)
إ ج بن برينيس احمد الصالح (مريس 3سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)
مختلطة إ ج تاورة (ذكور/إناث)

من  01إلى  15سبتمبر2020

الدفعة الثانية:
 oالفترة من  01سبتمبر  2020إلى  15سبتمبر :2020لفائدة طلبة السنة الثالثة ليسانس والسنة األولى ماستر.
الطلبة املعنيون باإليواء
اإلقامات املكلفة بتوفير اإليواء
الفترة الجنس
الطلبة املقيمون باإلقامة مداقين محمد (مريس 1سابقا)
الذكور إ ج مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
إ ج طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طاغست
اإلناث إ ج طاغست
الطالبات املقيمات باإلقامة بن برينيس احمد الصالح (مريس 3سابقا)
إ ج بن برينيس احمد الصالح (مريس 3سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)
مختلطة إ ج تاورة (ذكور/إناث)

الدفعة الثالثة:
 oالفترة من  16سبتمبر  2020إلى  30سبتمبر :2020لفائدة طلبة السنة الثانية ليسانس.

من  16إلى  30سبتمبر2020

الفترة

الجنس
الذكور

اإلناث
مختلطة

الطلبة املعنيون باإليواء
اإلقامات املكلفة بتوفير اإليواء
الطلبة املقيمون باإلقامة مداقين محمد (مريس 1سابقا)
اإلقامة الجامعية مداقين محمد (مريس 1سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
اإلقامة الجامعية طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طاغست
اإلقامة طاغست
اإلقامة الجامعية بن برينيس احمد الصالح (مريس 3الطااالبااات املقيمااات باااإلقااامااة الجااامعيااة بن برينيس احمااد الص ا ا ا ا ااالح
(مريس 3سابقا)
سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)
اإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)

الدفعة الرابعة:
 oالفترة من  01أكتوبر  2020إلى  15أكتوبر :2020لفائدة طلبة السنة أولى ليسانس.

من  01إلى  15أكتوبر 2020

الفترة

الجنس
الذكور

اإلناث
مختلطة

الطلبة املعنيون باإليواء
اإلقامات املكلفة بتوفير اإليواء
الطلبة املقيمون باإلقامة مداقين محمد (مريس 1سابقا)
اإلقامة الجامعية مداقين محمد (مريس 1سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
اإلقامة الجامعية طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طاغست
اإلقامة طاغست
اإلقامة الجامعية بن برينيس احمد الصالح (مريس 3الطااالبااات املقيمااات باااإلقااامااة الجااامعيااة بن برينيس احمااد الص ا ا ا ا ااالح
(مريس 3سابقا)
سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)
اإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)

برنامج إيواء الطلبة املقيمين في فترة اإلمتحانات (املوسم الجامعي )2020/2019
الدفعة األولى:
 oالفترة من  17أكتوبر 2020إلى  31أكتوبر :2020لفائدة طلبة السنة الثالثة ليسانس والسنة األولى ماستر(الدورة األولى).
من  17إلى  31أكتوبر2020

الفترة

الجنس

اإلقامات املكلفة بتوفير اإليواء

الذكور إ ج مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
إ ج طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
اإلناث إ ج طاغست
إ ج بن برينيس أحمد الصالح (مريس 3سابقا)
مختلطة إ ج تاورة (ذكور/إناث)

الطلبة املعنيون باإليواء
الطلبة املقيمون باإلقامة مداقين محمد (مريس 1سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طاغست
الطالبات املقيمات باإلقامة بن برينيس احمد الصالح (مريس 3سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)

الدفعة الثانية:
 oالفترة من  01نوفمبر 2020إلى  10نوفمبر :2020لفائدة طلبة السنة أولى والسنة ثانية ليسانس (الدورة األولى)
 +طلبة السنة الثالثة ليسانس والسنة األولى ماستر(الدورة الثانية).
الفترة

الجنس

من  01إلى  10نوفمبر2020
من  11إلى  16أكتوبر2020

 oالفترة من  11نوفمبر 2020إلى  16نوفمبر :2020لفائدة طلبة السنة أولى والسنة ثانية ليسانس (الدورة الثانية).

الذكور
اإلناث
مختلطة

الطلبة املعنيون باإليواء
اإلقامات املكلفة بتوفير اإليواء
الطلبة املقيمون باإلقامة مداقين محمد (مريس 1سابقا)
إ ج مداقين محمد (مريس 1سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة مقران الطاهر (مريس 2سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
إ ج طواجنية أحمد (مريس 4سابقا)
الطالبات املقيمات باإلقامة طاغست
إ ج طاغست
إ ج بن برينيس أحمد الصالح (مريس 3سابقا) الطالبات املقيمات باإلقامة بن برينيس احمد الصالح (مريس 3سابقا)
الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية تاورة (ذكور/إناث)
إ ج تاورة (ذكور/إناث)

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

مخطط النقل الجامعي للفترة من  2020/08/23إلى 2020/08/30
المحطات (ذهـــاب  /عـــــودة)
انطالق

وصول

عدد
المواقف

تعيين المواقف

عدد الحافالت
في كل خط

وســط المدينــة

القطب الجامعي الجديد

01

مفترق الطرق شعباني

16

1002

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
02
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي الجديد

02

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

2

77

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
03
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي القديم

03

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

1

10

 04إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي الجديد

01

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

2

59

 05إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي القديم

02

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

2

51

06

إ.ج طاغست (إناث)

القطب الجامعي القديم

0

/

1

33

07

إ.ج تاورة (مختلطة)

مقر دائرة تاورة

0

/

1

22

الخط
01

العدد التقريبي

للطلبة في كل الخط التوقيت

من  07:00صبا ًحا
إلى غاية  18:00مسا ًءا

مالحظة :سيتم مضاعفة عدد الدورات في كل خط في حالة تجاوز عدد الطلبة المتنقلين الطاقة النظرية لكل حافلة ( 25طالب)

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

مخطط النقل الجامعي للفترة من  2020/09/01إلى 2020/09/15
المحطات (ذهـــاب  /عـــــودة)
وصول
انطالق

عدد
المواقف

تعيين المواقف

عدد الحافالت
في كل خط

العدد التقريبي

القطب الجامعي الجديد

01

مفترق الطرق شعباني

11

2017

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
02
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي الجديد

02

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

2

130

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
03
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي القديم

03

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

1

13

 04إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي الجديد

01

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

284

 05إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي القديم

02

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

4

297

06

إ.ج طاغست (إناث)

القطب الجامعي القديم

0

/

2

158

07

إ.ج تاورة (مختلطة)

مقر دائرة تاورة

0

/

1

113

الخط
01

وســط المدينــة

للطلبة في كل الخط التوقيت

من  07:00صبا ًحا
إلى غاية  18:00مسا ًءا

مالحظة :سيتم مضاعفة عدد الدورات في كل خط في حالة تجاوز عدد الطلبة المتنقلين الطاقة النظرية لكل حافلة ( 25طالب)

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

مخطط النقل الجامعي للفترة من  2020/09/16إلى 2020/09/30
المحطات (ذهـــاب  /عـــــودة)
وصول
انطالق
القطب الجامعي
وســط المدينــة
الجديد

عدد
المواقف

تعيين المواقف

عدد الحافالت
في كل خط

العدد التقريبي

01

مفترق الطرق شعباني

9

1064

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
02
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي
الجديد

02

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

90

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
03
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي القديم

03

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

1

14

 04إ.ج طواجنية أحمد (إناث)

القطب الجامعي
الجديد

01

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

191

 05إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي القديم

02

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

4

272

06

إ.ج طاغست (إناث)

القطب الجامعي القديم

0

/

2

135

07

إ.ج تاورة (مختلطة)

مقر دائرة تاورة

0

/

1

20

الخط
01

للطلبة في كل الخط التوقيت

من  07:00صبا ًحا
إلى غاية  18:00مسا ًءا

مالحظة :سيتم مضاعفة عدد الدورات في كل خط في حالة تجاوز عدد الطلبة المتنقلين الطاقة النظرية لكل حافلة ( 25طالب)

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

مخطط النقل الجامعي للفترة من  2020/10/01إلى 2020/10/15
المحطات (ذهـــاب  /عـــــودة)
وصول
انطالق
القطب الجامعي
وســط المدينــة
الجديد

عدد
المواقف

تعيين المواقف

عدد الحافالت
في كل خط

العدد التقريبي

01

مفترق الطرق شعباني

09

1488

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
02
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي
الجديد

02

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

202

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
03
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي القديم

03

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

1

30

 04إ.ج طواجنية أحمد (إناث)

القطب الجامعي
الجديد

01

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

335

 05إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي القديم

02

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

4

229

06

إ.ج طاغست (إناث)

القطب الجامعي القديم

0

/

2

158

07

إ.ج تاورة (مختلطة)

مقر دائرة تاورة

0

/

1

13

الخط
01

للطلبة في كل الخط التوقيت

من  07:00صبا ًحا
إلى غاية  18:00مسا ًءا

مالحظة :سيتم مضاعفة عدد الدورات في كل خط في حالة تجاوز عدد الطلبة المتنقلين الطاقة النظرية لكل حافلة ( 25طالب)

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

مخطط النقل الجامعي للفترة إمتحانات السداسي الثاني ( 2020/2019ليسانس سنة ثالثة  +ماستر سنة أولى)
من  2020/10/17إلى 2020/10/30
المحطات (ذهـــاب  /عـــــودة)
وصول
انطالق
القطب الجامعي
وســط المدينــة
الجديد

عدد
المواقف

تعيين المواقف

عدد الحافالت
في كل خط

العدد التقريبي

01

مفترق الطرق شعباني

11

2017

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
02
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي
الجديد

02

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

2

130

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
03
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي القديم

03

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

1

13

 04إ.ج طواجنية أحمد (إناث)

القطب الجامعي
الجديد

01

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

284

 05إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي القديم

02

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

4

297

06

إ.ج طاغست (إناث)

القطب الجامعي القديم

0

/

2

158

07

إ.ج تاورة (مختلطة)

مقر دائرة تاورة

0

/

1

113

الخط
01

للطلبة في كل الخط التوقيت

من  07:00صبا ًحا
إلى غاية  18:00مسا ًءا

مالحظة :سيتم مضاعفة عدد الدورات في كل خط في حالة تجاوز عدد الطلبة المتنقلين الطاقة النظرية لكل حافلة ( 25طالب)

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس

مخطط النقل الجامعي للفترة إمتحانات السداسي الثاني ( 2020/2019ليسانس سنة أولى وثانية)
من  2020/11/01إلى 2020/11/10
المحطات (ذهـــاب  /عـــــودة)
الخط
وصول
انطالق
القطب الجامعي
وســط المدينــة
01
الجديد
القطب الجامعي
إ.ج مداقين محمد (ذكور)
02
الجديد
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

عدد
المواقف

تعيين المواقف

عدد الحافالت
في كل خط

العدد التقريبي

01

مفترق الطرق شعباني

9

2522

02

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

292

إ.ج مداقين محمد (ذكور)
03
إ.ج مقران الطاهر (ذكور)

القطب الجامعي القديم

03

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

1

44

 04إ.ج طواجنية أحمد (إناث)

القطب الجامعي
الجديد

01

مفترق الطرق (قهوة بوهجة)

4

526

 05إ.ج طواجنية أحمد (إناث) القطب الجامعي القديم

02

مفترق الطرق باجي مختار
المحطة البرية الجديدة

4

501

06

إ.ج طاغست (إناث)

القطب الجامعي القديم

0

/

2

293

07

إ.ج تاورة (مختلطة)

مقر دائرة تاورة

0

/

1

33

للطلبة في كل الخط التوقيت

من  07:00صبا ًحا
إلى غاية  18:00مسا ًءا

مالحظة :باإلضافة إلى ذلك سيتم إجراء إمتحانات اإلستدراك (الدورة الثانية) ليسانس سنة ثالثة وماستر سنة أولى خالل نفس
الفترة ،حيث سيكون عدد الطلبة قليل.

