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ــا  ــروس كورون ــار في ــي النتش ــع العالم ــورات الوض ــار تط ــي إط ف

الجديــد nCov-2019  وضــرورة اتخــاذ التدابيــر لمنــع انتشــار المــرض، وجــه 

معالــي وزيــر التعليــم بضــرورة اتخــاذ الجامعــات الخطــوات الالزمــة تجــاه 

هــذا المــرض ووضــع خطة لمنــع انتشــار المــرض خصوصــا وان الجامعات 

أماكــن تشــهد تجمعــات كبيــرة . 

وقــد صــدر األمــر الســامي الكريــم رقــم )٣٥٢٨٠( وتاريــخ ٧ / ٦ / ١٤٤١ 

بشــأن تطــورات تفشــي فيــروس كورونــا فــي الصيــن، والتوجيــه باتخــاذ 

ــة  ــة برئاس ــكيل لجن ــا تش ــة، ومنه ــراءات العاجل ــر واإلج ــن التدابي ــدد م ع

معالــي وزيــر الصحــة ومندوبيــن عــن عــدد مــن الجهــات علــى مســتوى 

عالــي، وصــدر توجيــه معالــي الوزيــر بتســمية معالــي نائب وزيــر التعليم 

ــه  ــي التوجي ــوزارة. ويقض ــن ال ــاًل ع ــي ممث ــن العاصم ــور عبدالرحم الدكت

الكريــم بــأن تتخــذ اللجنــة االجــراءات الالزمــة وترفــع تقريــرًا فوريــًا خــالل 

)٢٤( ســاعة للمقــام الكريــم . كمــا قضــى التوجيــه الكريــم )وضــع اجــراءات 

عاجلــة ألي حــاالت قــد تظهــر فــي المرافــق التعليميــة وســرعة التعامل 

معهــا وعــزل المصابيــن وتعطيــل الدراســة فــي المــدارس التــي تظهــر 

فيهــا أي حالــة( أو المنشــآت المشــابهة.

بمتابعــة  الوزيــر  معالــي  وجــه  الســامي  األمــر  علــى  وعطًفــا 

يلــي: لمــا  الموضــوع وفقــًا 

مقدمة
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العمل بما قضى به التوجيه الكريم أعاله وقد تم إرساله عبر النظام للجامعات.

التأكيــد علــى انجــاز خطــة طــوارئ لمواجهــه كورونــا داخــل منشــآت ومرافــق الجامعــة بمــا 

فــى ذلــك إغــالق ايــة منشــأة ال قــدر هللا تظهــر فيهــا أي حالــة، وتمتــد الخطــة وفــق البعــد 

الجغرافــي للجامعــة إلــى تغطيــة المجتمــع المحلــي.

أهميــة أخــذ المبــادرة مــن احــدى الجامعــات والتنســيق مــع الجامعــات واقتــرح خطــة 

وطنيــة للتعامــل مــع األزمــة مــن جوانــب صحيحــة ومجتمعيــة واإلفــادة مــن منشــآت 

ومرافــق الجامعــات يمكــن أن تقــدم مــن الــوزارة مــن خــالل تمثيلهــا فــي اللجنــة المشــكلة 

ــم. ــه الكري بالتوجي

 تحديــد االجــراءات الواجــب متابعتهــا مــع منســوبي الجامعــات، وتحديــد وقــت واجــراءات 

اعــالن الخطــة والتدريــب عليهــا.

تحديــد آليــات وإجــراءات مرنــة لســرعة تأميــن أدوات التنظيــف والتعقيــم والوقاية بحســب 

ــة الفعلية. الحاج

انجاز خطة توعية وتثقيف متكاملة للجامعات وللمجتمع.

تحديــد المبانــي والمنشــآت التــي يمكــن اســتخدامها للعــزل أو مستشــفيات مؤقتــه فــي 

كل مدينــه او قريــة، الســتخدمها عنــد الحاجــة علــى مســتوي وطنــي.
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يشــير آخــر تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة WHO  والصــادر بتاريــخ ١ فبرايــر ٢٠٢٠م الســاعة ١٢ ظهــرا، 

الــي أن عــدد الحــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا الجديــد nCov-2019  بالصيــن قــد بلــغ ١١٣٧٤ حالــة، منهــا 

ــة بفيــروس  ــم تأكيــد اإلصاب ــا فقــط ت ــة. أمــا عالمي ١١٢١٠ حالــة مؤكــدة،. وقــد بلــغ عــدد الوفيــات ٢٥٩ حال

ــة مختلفــة، هــذا وقــد رفعــت منظمــة الصحــة  ــة فــي ٢٦ دول ــد nCov-2019  لعــدد ١٤٨ حال ــا الجدي كورون

العالميــة مســتوي الخطــورة للمــرض الــي عالــي عالميــا وعالــي جــدا بالصيــن، وبــدأت كافــة مطــارات 

العالــم باتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة، لمكافحــة انتشــار المــرض.

الوضع الحالي النتشار فيروس 
nCov-2019 كورونا الجديد

الوضــع الحالــي النتشــار فيــروس كورونــا الجديــد nCov-2019 بيــوم 1 فبرايــر 2020 
تمــام الســاعة 12 ظهــرا

تحديث الساعة 12م

بتوقيت المملكة

1259 فبراير 2020 11374
العدد التراكمي 

للحاالت المؤكدة

حالة
متوفيمؤكدة

العدد التراكمي 
للوفيات
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اللون األحمر يعني حدث جديد خالل 24 ساعة الماضية 

DENMARK

MOLDOVA

SURINAME

سويسرا

الدولة  الحاالت
المؤكدة

China 11221
Thailand 19
Hong King 13
Singapore 16
Taiwan 10
Australia 9
Malaysia 8
Macau 7
USA 7
South Korea 11
France 6
Germany 7
UAE 4

الدولة  الحاالت
المؤكدة

Canada 3
Vietnam 2
Italy 2
Cambodia 1
Nepal 1
Sri Lanka 1
Finland 1
India 1
Philippines 1
Russia 2
UK 2
Spain 1
Sweden 1
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الخطة الوطنية لوزارة الصحة 
للتعامل مع فيروس كورونا الجديد 

nCov-2019
قــام المجلــس الصحــي الســعودي بإرســال الدليــل المؤقــت الــذي أصدرتــه وزارة الصحــة بالتعــاون 

مــع المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا للتعامــل مــع هــذا الحــدث، الــي وزارة التعليــم 

لتعميمــه علــى المستشــفيات الجامعيــة.

ويشــتمل الدليــل التعريــف بالمــرض وطــرق الرصــد واالبــالغ وإرســال العينــات التأكيدية إلــى مختبر 

الصحــة العامــة الوطنــي وإجــراءات المنافــذ ومكافحــة العــدوي. وفيمــا يلــي نــص الدليــل التعريفــي 

لــوزارة الصحــة.

nCoV-2019 الدليل المؤقت لعدوى فيروس

وبائية المرض
تــم  التاجــي )كورونــا( هــي ســاللة جديــدة مــن فيــروس كورونــا  الفيــروس 

التعــرف عليهــا ألول فــي مجموعــة مــن حــاالت االلتهــاب الرئــوي فــي مدينــة ووهان 

ــة. ــى الصيني ــة هوب بمقاطع

طرق انتقال العدوى
ــاًء علــى المعلومــات  ــه بن ــم اكتشــاف طريقــة العــدوى حتــى اآلن، إال أن ــم يت ل

المتوفــرة حاليــًا يرجــح أن اإلصابــات بيــن البشــر نجمــت عــن مخالطــة حيوانــات مصابــة 

بالفيــروس. وال توجــد دالئــل حتــى اآلن النتقــال الفيــروس مــن إنســان إلــى آخــر بشــكل 

مســتدام.

األعراض والعالمات السريرية
معظــم اإلصابــات ظهــرت لديهــا أعــراض تنفســية، وارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، 

وضيــق فــي التنفــس والتهــاب رئــوي.

العالج
ــات. وتبقــى  ــًا أي عــالج أو لقــاح معــروف ســواًء للبشــر أو للحيوان ال يوجــد حالي

ــع  ــل م ــية للتعام ــة الرئيس ــي الطريق ــراض ه ــالج األع ــة وع ــة المكثف ــة الداعم الرعاي

ــرض. الم
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تعريف الحالة )لغرض الرصد(
الحالة المشتبهة

شخص مصاب بمرض تنفسي حاد )حمى مع سعال و/أو ضيق التنفس( وأي من التالي:

تاريخ السفر إلى الصين 

في 14 يومًا قبل ظهور 

األعراض

اتصال وثيق* خالل الـ 14 

يومًا الماضية مع حالة 

مؤكدة

يعرف االتصال الوثيق كالتالي:
 	nCov- التعــرض المرتبــط بالرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر الرعايــة المباشــرة لمرضــى

2019، أو العمــل مــع العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المصابيــن بـــ nCov-2019، أو زيــارة 

.nCov-2019 المرضــى أو البقــاء فــي نفــس البيئــة القريبــة لمريــض

 	.nCov-2019 التواجد في بيئة واحدة )مثل فصل دراسي، مقر عمل( مع مريض

 	.nCov-2019 السفر في أي نوع من وسائل النقل بوجود مريض

 	.nCov-2019 العيش في نفس المنزل كمريض

الحالة المؤكدة
تعرف الحالة المؤكدة على أنها حالة مشتبهة تم تأكيدها مخبريًا.

التشخيص المخبري
ــة  ــة العام ــر الصح ــي مختب ــة لـــ nCov-2019 ف ــارات المعملي ــراء االختب ــم إج ــة يت ــذه المرحل ــي ه ف

ــدة. ــاالت المؤك ــن للح ــتبهة والمخالطي ــاالت المش ــد الح ــار لتأكي ــراء االختب ــم إج ــط، ويت ــي فق الوطن

ــة  ــا منظم ــي أصدرته ــة الت ــارات المعملي ــأن االختب ــت بش ــه المؤق ــى التوجي ــول إل ــن الوص يمك

ــى: ــة عل ــة العالمي الصح
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مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية:
ال تزال طرق انتقال nCov-2019 غير معروفة. بشكل عام يوصى بما يلي

جمع العينات ونقلها
ُينصــح باســتخدام عينــات الجهــاز التنفســي الســفلية مثــل البلغــم أو نضــح 

الرغامــي أو غســل القصبــة الهوائيــة عنــد اإلمــكان. إذا لــم يكــن لــدى المرضــى 

عالمــات أو أعــراض عــدوى الجهــاز التنفســي الســفلي أو عينــات الجهــاز التنفســي 

الســفلي غيــر ممكنــة أو موضحــة ســريريًا، فيجــب جمــع عينــات البلعــوم األنفــي 

بنفــس الطريقــة المتبعــة فــي عينــات فيــروس متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية 

)كورونا-ميــرس(.

للتنسيق حول نقل العينات يمكن االتصال بالناقل على الهاتف 8006149999.

ــادات  ــى إرش ــوع إل ــب الرج ــادات، يج ــن اإلرش ــد م لمزي

مكافحــة العــدوى المطبقــة علــى فيــروس كورونــا 

MERS حتــى إشــعار آخــر. اإلرشــادات متاحــة علــى:

ولمزيــد مــن اإلرشــادات، يرجــى الرجــوع إلــى دليــل 

إرشــادات  التنفســية  األوســط  الشــرق  متالزمــة 

ــع  ــول جم ــق E ح ــة )ملح ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف للعاملي

علــى: متوفــرة  والشــحن(  والتعبئــة  العينــات 

فــي حــال إجــراء تداخــالت تولــد الهباء 

ــات  ــاة احتياط ــي مراع ــوي فينبغ الج

 59N قنــاع  ارتــداء  تشــمل  إضافيــة 

تــم اختبــاره بشــكل مناســب، وحمايــة 

درع  أو  واقيــة  )نظــارات  العينيــن 

غيــر  ومريلــة  وقفــازات  الوجــه(، 

للســوائل. منفــذة 

ــد نظافة وتطهير اليدين. ــي عن ــرز التنفس ــات الف ــل محط تفعي

مداخــل المرافــق والمنشــآت الصحيــة، 

للمصابيــن  المبكــر  االكتشــاف  لضمــان 

بمــرض تنفســي حــاد.

يجــب تطبيــق االحتياطــات التالمســية 

ــة  ــع أي حال ــل م ــد التعام ــة عن والرذاذي

)مشــتبهة أو مؤكــدة(.
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اإلجراءات في منافذ الدخول
ــن  ــافرين الواصلي ــرز المس ــول، ف ــاط الدخ ــي نق ــة ف ــذ الصحي ــى المناف ــزم عل يل

)بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( مــن الصيــن بصريــًا وإحالــة المشــتبه بهــم )حســب 

ــاذ  ــة التخ ــي المنطقة/المحافظ ــة ف ــة العام ــى إدارة الصح ــور إل ــاله( الف ــف أع التعري

اإلجــراءات الالزمــة. تقــوم إدارة الصحــة العامــة فــي المنطقة/المحافظــة بحصــر 

المخالطيــن للحالــة المشــتبهة وتســجيلهم ومتابعتهــم لمــدة 14 يومــًا.

ــن  ــافرين م ــى المس ــة عل ــة إضافي ــر صحي ــاذ أي تدابي ــي باتخ ــة ال توص ــة العالمي ــة الصح إن منظم

وإلــى الصيــن. وفــي حالــة ظهــور أعــراض اإلصابــة بعــدوى تنفســية قبــل أو أثنــاء أو بعــد الســفر، ينصــح 

المســافر بطلــب الرعايــة الطبيــة مــع مشــاركة المعلومــات المتعلقــة بالســفر مع مقــدم الخدمــة الطبية.

للتأكــد مــن قــدرة المنافــذ الصحيــة علــى التعامــل مــع أي حــاالت محتملــة، يتطلــب مــن جميــع 

مراكــز المراقبــة الصحيــة بالمنافــذ التأكــد مــن توفــر التالــي:

اإلجــراءات والتجهيــزات )ويشــمل ذلــك وســائل الحمايــة الشــخصية( والعامليــن المدربيــن 

علــى تقييــم حــاالت االشــتباه والتعامــل معهــا، ســواًء كان االشــتباه فــي صــاالت الســفر 

أو علــى وســائل النقــل.

اإلجــراءات والوســائل المطلوبــة لتبــادل المعلومــات بيــن مشــغلي وســائل النقــل 

ــج  ــذ وبرنام ــة بالمناف ــة الصحي ــز المراقب ــن مراك ــذ، وبي ــة بالمناف ــة الصحي ــز المراقب ومراك

اللوائــح الصحيــة الدوليــة بالــوزارة، وذلــك فيمــا يتعلــق بحــاالت االشــتباه بين المســافرين.

التنســيق القائــم لنقــل الحــاالت المشــتبهة إلــى المنشــآت الصحيــة المالئمــة للتقييــم 

والتشــخيص وتقديــم العــالج.

خطــة طــوارئ الصحــة العامــة بالمنفــذ يمكــن مــن خاللهــا التعامــل مــع الحــاالت التــي 

ــد. ــا الجدي يشــتبه إصابتهــا بفيــروس الكورون

يتوقــع  التــي  المواقــع واألدوات  لتطهيــر وتعقيــم  الالزمــة  والتجهيــزات  اإلجــراءات 

تعرضهــا للتلــوث بفيــروس nCov-2019 مــن قبــل الحــاالت المشــتبهة بيــن المســافرين.

ــات  ــل والجه ــائل النق ــغلي وس ــافرين ومش ــبة للمس ــة المناس ــة الصحي ــائل التوعي وس

ــذ. ــة بالمنف العامل

فــي حالــة توفــر معلومــات عــن ظهــور أعــراض عــدوى تنفســية علــى شــخص مســافر 

أثنــاء وجــوده داخــل الســفينة أو الطائــرة، فينبغــي أن يقــدم مشــغل وســيلة النقــل 

ــة  ــح الصحي ــن اللوائ ــق 8 م ــري )مرف ــي البح ــرار الصح ــق اإلق ــة وف ــات المطلوب المعلوم

الدوليــة( أو اإلقــرار العــام للطائــرات )مرفــق 9 مــن اللوائــح الصحيــة الدوليــة( إلــى مركــز 

المراقبــة الصحيــة بالمنفــذ. كمــا ينبغــي تعبئــة نمــوذج تحديــد موقــع الراكــب عنــد وجــود 

ــرة، وتضميــن معلومــات التواصــل مــع الراكــب، وذلــك بمــا  حالــة مشــتبهة علــى الطائ

ــوي. ــل الج ــة للنق ــة الدولي ــغيلية للمنظم ــة التش ــع األدل ــق م يتواف
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اإلبالغ واالستجابة
يعتبــر فيــروس nCov-2019 مرضــًا ناشــئَا وبالتالــي يجــب اإلبــالغ عــن الحــاالت المشــتبه بهــا علــى 

الفــور مــن خــالل:

nCov-2019 نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها فيروس

االتصال على 1937 وطلب اإلبالغ عن مرض معدي

شــبكة المراقبــة اإللكترونيــة الصحيــة )حصــن( تحت مســمى »التهاب تنفســي 

حــاد غير محــدد«.

تجنــب االتصــال بالحيوانــات )حيــة أو ميتــة( أو المنتجــات الحيوانيــة أو التواجــد فــي أســواق 

تــداول الحيوانــات.

تجنب االتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

البقاء في المنزل وتجنب االختالط باآلخرين.

طلــب الرعايــة الصحيــة فــورًا، باالتصــال بمقــدم الخدمــة الصحيــة هاتفيــًا وإعطائهم 

معلومــات متعلقــة بالســفر واألعراض.

عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

تغطية الفم واألنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس.

المحافظــة علــى نظافــة اليديــن عبــر غســلهما لمــدة 20 ثانيــة علــى األقــل بالمــاء 

والصابــون أو بالمعقمــات الكحوليــة.

إذا ظهرت أعراض اإلصابة بعدوى تنفسية، فينبغي



11
nCov-2019 بوزارة التعليم لمكافحة فيروس كورونا الجديد   l   الخطة التنفيذية للجامعات ومؤسسات التعليم

احتياطات مستمرة في مرحلتي ما قبل وما بعد الوباء

احتياطات ما قبل حدوث الوباء
تنفيــذ متكــرر للخطــة التثقيفيــة والتوعويــة 	 

بلغــات عديــدة للوصــول الــي كافــة المنســوبين

االلتــزام التــام بإجــراءات التعقيــم والنظافــة 	 

للمبانــي

تبنــي تعريــف وزارة الصحــة للحــاالت المشــتبه 	 

بهــا

يتــم تحويــل 	  التــي  تحديــد األماكــن الصحيــة 

ــك  ــالن ذل ــا، وإع ــا البه ــتبه به ــاالت المش الح

بصــورة واضحــة

مــع 	  مبنــي،  بــكل  طــواري  فريــق  تشــكيل 

علــى  الطبــي،  فريــق  بواســطة  تدريبهــم 

التعــرف علــى الحــاالت المشــتبه بهــا وطريقة 

المحــددة  الصحيــة  األماكــن  الــي  تحويلهــا 

العــدوي  انتشــار  تقلــل  بطريقــة 

ــا، 	  ــتبه به ــاالت مش ــل ح ــات تحوي ــذ تدريب تنفي

ــة  ــالء وهمي ــة إخ ــك خط وكذل

احتياجات أثناء حدوث الوباء
ــة 	  ــات وزارة الصح ــة وتعليم ــام بأدل ــزام الت االلت

ــعودية الس

الفحــص الظاهــري للمنســوبين عنــد دخــول 	 

الحــرم الجامعــي، وتوجيــه مــن يظهــر أعــراض 

ــي ــف الطب ــرض للكش الم

تحويــل الحــاالت المشــتبه التــي تتواجــد داخــل 	 

الحــرم الجامعــي الــي األماكــن الطبيــة المحــدد 

ســلفا والتــزام اإلجــراءات االحترازيــة

تســجيل المخالطيــن للحالــة طبقــا لتعليمــات 	 

وزارة الصحــة، مــع تنطيــف وتعقيــم المبنــي 

ــة ــة الموضوع ــا للخط طبق

لعمــل 	  مواقــع  لتحديــد  ســرية  خطــة  وضــع 

مستشــفى ميدانــي فــي حــال تفشــي الوباء، 

حيــث أن المبانــي المكيفــة قــد تســاهم فــي 

ــرض. ــار الم انتش

الخطة التنفيذية للجامعات 
ومؤسسات التعليم بوزارة التعليم 

لمكافحة فيروس كورونا الجديد 
 nCov-2019

 	 )nCov-2019 تشكيل لجنة إلدارة األزمة )خاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد

خطة تثقيفية وتوعوية بالجامعة وخارج الجامعة	 

االستعداد التام للفرق ذات الخبرة الطبية للوباء. 	 

مراجعة كل اإلمكانيات واالحتياجات وتوفيرها تحسبا لحدوث الوباء. 	 

تفعيل اإلجراءات الوقائية طبقا لخطة وزارة الصحة	 

ــا أواًل ــروس كورون ــة في ــة لمكافح ــات الالزم ــاذ االحتياط اتخ
الجديــد nCov-2019 بالجامعــات الســعودية



12
nCov-2019 بوزارة التعليم لمكافحة فيروس كورونا الجديد   l   الخطة التنفيذية للجامعات ومؤسسات التعليم

متابعة تنفيذ الخطة الوقائية طبقا لخطة وزارة الصحة بقطاعات الجامعة المختلفة.

وضع ومتابعة تنفيذ خطط التوعية والتثقيف لكافة قطاعات الجامعة.

تحديــد آليــات وإجــراءات مرنــة لســرعة تأميــن أدوات التنظيــف والتعقيــم والوقايــة، وتوفيــر 

االحتياجــات الماديــة والبشــرية لمواجهــة األزمــة.

توثيــق كافــة اإلجــراءات المتبعــة ووضــع التوصيــات والمقترحــات وتوجيههــا للجهــات 

ــة ال قــدر هللا. ــة حــدوث أزمــات مماثل ــا ومســتقبال فــي حال ــة لالســتفادة منهــا حالي المعني

وضــع دليــل إجرائــي للتعامــل مــع األزمــة ويراعــى فيــه الشــمولية بحيــث يمكــن اســتخدامه 

فــي الحــاالت المماثلــة.

. nCov-2019 إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد

المتابعــة اليوميــة للوضــع فــي الجامعــة بكافــة قطاعاتهــا والتواصــل المســتمر مــع وزارة 

الصحــة طبقــا للنظــام االلكترونــي المعتمــد واإلبــالغ عــن الحــاالت المشــتبه بهــا علــى 

الفــور مــن خــالل وحــدة الصحــة البيئيــة بالمستشــفى الجامعــي عــن طريــق: شــبكة المراقبــة 

اإللكترونيــة الصحيــة )حصــن( تحــت مســمى “التهــاب تنفســي حــاد غيــر محــدد”.

إعــداد النمــاذج والقوالــب الخاصــة بمتابعة األزمة وتســجيل الحاالت وإحالتها للمستشــفيات 

الخارجيــة متى اســتلزم األمر.

تشكيل اللجنة
تشــكيل لجنــة عليــا للتعامــل مــع األزمــة برئاســة مديــر الجامعة/رئيــس الجهــة، وعضويــة نــواب رئيــس 

الجهــة، وممثــل الخدمــات الصحيــة بالجهــة، وكيلــة الجامعــة لشــطر الطالبــات بالجهة/ممثلــة شــطر 

الطالبــات بالجهــة، وممثــل مــن وزارة الصحــة بالمنطقــة.

وتكون مهام اللجنة كالتالي:
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تشكيل لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا الجديدثانيًا
nCov-2019 بالجامعات السعودية
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ــراف  ــة واالش ــة المختلف ــات الجامع ــة بقطاع ــواري وإدارة األزم ــان للط ــكيل لج ــة تش متابع

ــا. ــتبه به ــاالت المش ــع الح ــل م ــى التعام ــا عل ــى تدريبه عل

التوصيــة برفــع حالــة االســتعداد واتخــاذ إجــراءات تصاعديــة فــي حالــة حــدوث أي مســتجدات 

أو إصابــات بالفيــروس ســواء بالجامعــة بصفــة خاصــة أو بالمملكــة عامــة.

 تحديــد األماكــن الصحيــة داخــل الحــرم الجامعــي لتحويــل الحــاالت المشــتبه بهــا، مــع وضــع 

االرشــادات الدالــة علــى هــذه األماكــن.

تبنــي خطــة لتحديــد أماكــن محــددة بعيــدة عــن اســتقبال الطــواري بالمستشــفى الجامعــي 

الحــاالت  لنقــل  المناســبة  الجامعــي، والطريقــة  بالمستشــفى  الوبــاء  انتشــار  لتالفــي 

ــل. ــاء النق ــرض اثن ــار الم ــادي انتش ــا لتف ــتبه به المش

تشــكيل فــرق تطوعيــة مــن الطــالب وتدريبهــم علــى إدارة الحشــود )فريــق الجوالــة(، وكذلك 

ــيناريو  ــتعدادا للس ــة( اس ــات الصحي ــالب الكلي ــة )ط ــة الطبي ــم الخدم ــي تقدي ــاعدة ف المس

األســوأ ال قــدر هللا.

وضــع خطــة ســرية لتحديــد األماكــن المناســبة إلنشــاء مستشــفيات ميدانيــة، للعــزل الحاالت 

فــي حــال ال قــدر هللا تفشــي الوبــاء، حيــث أن العــزل فــي أي مــن المبانــي فــي ظــل وجــود 

المكيفــات قــد يــؤدي الــي تفشــي المــرض بيــن حــاالت االشــتباه مــن الحــاالت المؤكــدة.

إصــدار البيانــات اإلعالميــة لنشــرها علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي وابالغهــا لقطاعــات 

الجامعــة المختلفــة ويراعــي أن تكــون هــذه اللجنــة هــي الجهــة الوحيــدة المخــول لهــا إصــدار 

بيانــات أو تقاريــر إعالميــة تخــص أزمــة فيــروس كورونــا. 

التواصــل والتنســيق مــع قطاعــات المملكــة المعنيــة كــوزارة الصحــة بقطاعتهــا المختلفــة 

مــن أجــل تنفيــذ خطــط المواجهــة الموضوعــة مــن قبــل هــذه الجهــات.

9

10

11

12

13

14

15

16

اجتماعات اللجنة
 تعقــد اللجنــة اجتماعــًا أســبوعيًا لمتابعــة األزمــة وتعتبــر فــي حالــة انعقــاد دائــم فــي حالة وجــود إصابات 

بالمــرض وترفــع محاضرهــا لمديــر الجامعــة العتمادهــا ورفعها لمعالــي الوزير. 
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تنفيذ الحملة التثقيفية التوعويةثالثًا

أهداف الحملة التثقيفية التوعوية
رفع الوعي بالفيروس والتعريف به .. 1

تقديم معلومات صحية وتثقيفية عن المرض وأعراضه .. 2

طريقة التعامل معه في حاالت االشتباه ال سمح هللا.. 3

مدة التنفيذ
أسبوع، يبدأ من تاريخ يوم االثنين ٣ فبراير ٢٠٢٠ م

السياسة اإلعالمية في النشر
عدم التهويل من األمر والمبالغة في الصياغة اإلعالمية 	 

ينحصر الدور التوعوي في هذه الخطة على جوانب تثقيفية فقط	 

الغرض من هذه الخطة هو توعية جمهور الجامعات وتثقيفهم	 

وجوب تلقي المعلومات المنشورة من مصدر علمي موثوق أو من وزارة الصحة رقم	 

جهة النشرألية التنفيذالنشاط االعالميالرقم

ملف PDF توعوي1

يتم توضيح المرض وأعراضه 
وأسبابه وطرق التعامل الصحيحة 

معه ويعتبر المرجع األساسي 
لمعلومات الحملة مع مراعات 

توظيف إرشادات الجامعة وأماكن 
المراكز الطبية فيها

حساب الجامعة في 
تويتر   + مجموعات 

الواتس اب 
والقنوات األخرى 

المتاحة في الموقع 
لتحميل الملف

2

خبر صحفي عن استعدادات 
الجامعة في التوعية بالمرض 

ومراكزها الصحية وتعقيم 
كلياتها واقسامها

يتم نشره من خالل الصحف 
التقليدية وكذلك صحف اإلعالم 

االجتماعي
الصحافة

3

ارسال رسالة نصية الى هواتف 
وأجهزة منسوبي الجامعة 
تحتوي نصيحة عن المرض 

بالشكل المناسب

يشار فيها إلى نصيحة توعوية مع 
التمنيات بدوام الصحة والعافية

ارقام جواالت 
منسوبي الجامعة

تخصيص محتوى في الموقع 4
اإللكتروني للجامعة

األخذ ببعض معلومات ملف البي 
دي اف ونشرها في الموقع 

االلكتروني للجامعة

الموقع اإللكتروني 
للجامعة

تغريدة مرفق بها انفوجرافيك 5
توعوي عن الفيروس

يتم فيها تقديم إرشادات عن 
المرض واعراضه

حساب تويتر للجامعة 
واالنستقرم والسناب 

شات



15
nCov-2019 بوزارة التعليم لمكافحة فيروس كورونا الجديد   l   الخطة التنفيذية للجامعات ومؤسسات التعليم

جهة النشرألية التنفيذالنشاط االعالميالرقم

مقطع فيديو توعوي6
يتم نشر مقطع فيديو توعوي عن 
إرشادات الوعي بالمرض وطريقة 

التعامل في اشتباه االصابة

حساب تويتر للجامعة
واالنستقرم والسناب

شات

بوست ارشادي7
يتم تصميم بوست ارشادي توضع 

فيه معلومات وتعمم على 
الكليات واألقسام

حساب تويتر للجامعة
واالنستقرم والسناب 

شات

تصميم بنرات في مداخل 8
الجامعة وكلياتها

توضع فيها إرشادات التعامل مع 
اشتباه حاالت

المرض وطرق االبالغ
بنر مطبوع

9
مقطع فيديو عن جهود 

الجامعة في االستعدادات 
الصحية

يتم فيه تقديم ماذا عملت 
الجامعة من إجراءات لالستعدادات

حساب تويتر للجامعة
واالنستقرم والسناب 

شات

10
مراجعة إرشادات اللوحات 

الخاصة بأدوات
التعقيم المنتشرة في الجامعة

التأكيد فيها على أهمية تعقيم 
اليدين

تطبع االرشادات 
وتوضع بشكل واضح 
فوق كل إداة تعقيم 

في الحرم
الجامعي

11
وضع المحتويات المصممة 

والفيديوهات على
شاشات الجامعات وتعميمها

يتم توضيح المرض وأعراضه 
وأسبابه وطرق التعامل الصحيحة 

معه ويعتبر المرجع األساسي 
لمعلومات الحملة مع مراعات 

توظيف إرشادات الجامعة وأماكن 
المراكز الطبية فيها

شاشات الجامعة

ارسال بريد الكتروني12

يشار فيها إلى نصيحة توعوية مع 
التمنيات بدوام

الصحة والعافية ويتم ارفاق رابط 
ملف البي دي اف

البريد اإللكتروني 
لمنسوبي الجامعة

نشر المحتويات التوعوية 13
والتثقيفية في صحف الجامعة

تحرير مواد صحفية تثقيفية عن 
صحيفة الجامعةالمرض واعراضه وأسبابه

تقديم محاضرات توعوية14
تقدم فيها معلومات علمية عن 

الفايروس وخطورته وطريقة 
التعامل معه

المحاضرات 
واللقاءات
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تبنــي اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة الصحــة فــي التعامــل رابعًا
مــع الحــاالت المشــتبه بهــا

الحالة المشتبهة
أي شــخص مصــاب بالتهــاب حــاد فــي الجهــاز التنفســي العلــوي وتتمثــل 

ــا أو  ــى أو بدونه ــع الحم ــة م ــاس والكح ــح والعط ــق والرش ــم الحل ــي أل ــه ف أعراض

التهــاب التنفســي الســفلي والــذي تتمثــل أعراضــه فــي الحمــى والكحــة وضيــق 

النفــس أو وجــود عالمــات التهــاب رئــوي فــي األشــعة الســينية وأي مــن التالــي:

زيــارة الصيــن أو القــدوم منهــا خــالل األربعــة عشــر )14( يومــًا قبــل ظهــور . 1

األعراض.

مخالطــة وثيقــة مــع حالــة مؤكــد إصابتهــا بفيــروس كورونــا ووهــان . 2

المســتجد خــالل األربعــة عشــر )14( يومــًا التــي ســبقت ظهــور األعــراض.

وتعتبر المخالطة وثيقة إذا استوفت المواصفات التالية:

الرعايــة 	  توفيــر  ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة  بالرعايــة  المرتبــط  التعــرض 

العمــل  أو  المســتجد  ووهــان  كورونــا  فيــروس  لمرضــى  المباشــرة 

مــع العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المصابيــن بـــالفيروس أو 

ــاب  ــض مص ــة لمري ــة القريب ــس البيئ ــي نف ــاء ف ــى أو البق ــارة المرض زي

بالفيــروس.

التواجــد فــي بيئــة واحــدة )مثــل فصــل دراســي أو مقــر عمــل( مــع مريــض 	 

بالفيروس.

السفر في أي نوع من وسائل النقل بوجود مريض بالفيروس.	 

العيش في نفس المنزل مع مريض بالفيروس.	 

األعراض والعالمات السريرية
تتــراوح أعــراض المــرض مــن أعــراض زكام بســيطة كألــم الحلــق والرشــح 

والعطــاس والكحــة مــع الحمــى أو بدونهــا إلــى ضيــق التنفــس بســبب التهــاب 

رئــوي خطيــر قــد يــؤدي للوفــاة. كمــا ثبــت أيضا أن األشــخاص قــد يحملــوا الفيروس 

فــي حلوقهــم بــدون أعــراض وقــد يكونــون ســببا لنقــل العــدوى لغيرهــم بالرغــم 

مــن عــدم وجــود أعــراض مرضيــة.

تعريف الحالة )لغرض الرصد(
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الحالة المؤكدة
تعرف الحالة المؤكدة على أنها حالة مشتبهة تم تأكيدها مخبريًا.

التشخيص 
يتــم تأكيــد تشــخيص اإلصابــة بالفيــروس بواســطة تحليــل البــي ســي آر 

ــرازات  ــم أو اإلف ــق أو البلغ ــي والحل ــوم األنف ــدار البلع ــن ج ــذ م ــات تؤخ )PCR( لعين

التنفســية الســفلية المأخــوذة بواســطة الشــفط فــي حالــة وجــود أنبــوب تنفــس 

صناعــي. ويتــم إجــراء التحاليــل فــي فــي مختبــر الصحــة العامــة الوطنــي وكذلــك 

ــز بجــدة. فــي مركــز الملــك فهــد للبحــوث بجامعــة الملــك عبدالعزي

علــى   )SMSA( بالناقــل  االتصــال  يمكــن  العينــات  نقــل  حــول  للتنســيق 

.8006149999 الهاتــف 

العالج
ال يوجــد حاليــًا أي عــالج مضــاد للفيــروس وتبقــى الرعايــة الداعمــة المكثفــة 

وعــالج األعــراض هــي الطريقــة الرئيســية للتعامــل مــع المــرض.

اللقاحات
ال يوجد حاليًا أي لقاح واٍق من الفيروس سواًء للبشر أو الحيوانات.
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مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية

يوصــى باتبــاع اإلرشــادات الخاصــة لمنــع العــدوى بفيــروس كورونــا ووهــان المســتجد المرفقــة 

ــرق  ــة الش ــبب لمتالزم ــا المس ــروس الكورون ــن في ــة م ــا للوقاي ــول به ــادات المعم ــس اإلرش ــي نف وه

ــواردة فــي اإلرشــادات:  األوســط التنفســية )MERS-CoV(. ومــا يلــي أهــم النقــاط ال

نظافــة وتطهيــر اليديــن قبــل وبعــد لمــس المريــض أو ســوائل جســمه أو أي مــن األســطح . 1

ــازات  ــع القف ــد خل ــك بع ــه وكذل ــة بإفرازات ــة الملوث ــفه الخاص ــه ومناش ــه أو أدوات ــة ب المحيط

ــة. الطبي

لضمــان . 2 الصحيــة  والمنشــآت  المرافــق  مداخــل  عنــد  التنفســي  الفــرز  محطــات  تفعيــل 

حــاد. تنفســي  بمــرض  للمصابيــن  المبكــر  االكتشــاف 

3 .  )Respiratory hygiene or etiquette( التوعيــة المكثفــة لاللتــزام التــام بــاآلداب التنفســية

ــك: ــمل ذل ويش

تعليــق لوحــات إرشــادية عنــد مداخــل الطــوارئ والعيــادات بلغــات مختلفــة حســب الحاجة 	 

ــي  ــرض ف ــب أو المم ــتقبال او الطبي ــف االس ــار موظ ــم إلخب ــى ومرافقيه ــه المرض لتنبي

ــعال أو  ــاس أو س ــق أو عط ــي الحل ــم ف ــح أو أل ــراض رش ــى أو أع ــود أي حم ــن وج ــرز ع الف

ضيــق تنفــس ولاللتــزام بالتالــي:

تغطيــة الفــم واألنــف بمنديــل عنــد الكحــة أو العطــس والتخلــص مــن المنديــل فــورا  	

بعــد االســتخدام ومــن ثــم تطهيــر األيــدي.

لبس كمامة طبية في حالة وجود أعراض تنفسية لمنع انتقال العدوى لآلخرين. 	

إعطــاء المريــض المصــاب بأعــراض تنفســية كمامــة طبيــة لتغطيــة األنــف والفــم لمنــع 	 

انتقــال العــدوى لآلخريــن.

ــن إن 	  ــى اآلخري ــن المرض ــدا ع ــية بعي ــراض تنفس ــن بأع ــار للمصابي ــن انتظ ــص أماك تخصي

أمكــن والتأكــد مــن أن المســافة بيــن كراســي انتظــار المرضــى تبعــد عــن بعضهــا البعــض 

علــى األقــل متــر واحــد.

توفيــر كمامــات ومطهــر لليديــن وحــوض غســيل لليديــن وســالت لرمــي المهمــالت 	 

للمرضــى ومرافقيهــم فــي غــرف االنتظــار.

منــع التكــدس فــي غــرف الطــوارئ والعيــادات ومراعــاة فصــل األســَرة فــي غــرف الطــوارئ . 4

عــن بعضهــا البعــض بمســافة ال تقــل عــن 1.2 متــر.

تطبيق االحتياطات التالمسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة مشتبهة أو مؤكدة.. 5

فــي حــال إجــراء تداخــالت تولــد الهبــاء الجــوي فينبغــي مراعــاة احتياطــات إضافيــة تشــمل . 6

ــار  ــى اختب ــاء عل ــها بن ــا ومقاس ــار نوعه ــم اختي ــرة )N95 mask( يت ــة الفلت ــة عالي ــداء كمام ارت

فاعليــة الكمامــة )Fit test( بشــكل مناســب، وحمايــة العينيــن بنظــارات واقيــة أو درع الوجــه 

ــر منفــذة للســوائل. ــة غي ولبــس القفــازات ومريل

تبنــي اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة الصحــة فــي التعامــل رابعًا
مــع الحــاالت المشــتبه بهــا
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مكافحة العدوى في المرافق التعليمية
)المدارس والجامعات( وتشمل الفصول الدراسية وقاعات 

المحاضرات والمعامل والمكاتب

التوعية الصحية المكثفة والدورية عن الفيروس وطرق الوقاية منه.. 1

نظافــة وتطهيــر اليديــن بصــورة متكــررة بواســطة الكحــول المطهــر أو المــاء والصابــون . 2

وخاصــة بعــد لمــس شــخص مصــاب بأعــراض رشــح أو عطــاس أو ألــم الحلــق أو الكحــة.

تجنب لمس األسطح.. 3

تجنب لمس العينين واألنف والفم.. 4

ــة فــور ظهــور أعــراض التهــاب الجهــاز . 5 ــادة الطبي التغيــب عــن الدراســة والذهــاب إلــى العي

ــي التنفس

التخلص من المواد المستخدمة لتغطية الفم واألنف مباشرة بعد االستخدام.. 6

تنظيــف األســطح المكشــوفة والمســتخدمة باســتمرار بمــا فيهــا أيــدي الكراســي وطــاوالت . 7

ــدرج  ــن ال ــواب ودربزي ــض األب ــد ومقاب ــف وأزرار المصاع ــب والهوات ــطح المكات ــة وأس الدراس

ــتخدام  ــي باس ــكل يوم ــد )Remote control(  بش ــن بع ــم ع ــزة التحك ــر وأجه ــزة الكمبيوت وأجه

المنظفــات المنزليــة المعتــادة أو ســوائل التعقيــم المخففــة )مثــل الكلوركــس المخفــف 10 

مــرات(. 

بــدون مــاء فــي الفصــول الدراســية والمعامــل . 8 لــوازم تطهيــر األيــدي بالكحــول  توفيــر 

النظافــة. متعهــد  قبــل  مــن  بانتظــام  تعبئتهــا  وتعاهــد  والممــرات  والمكاتــب 

تخصيــص عيــادة لفحــص أي طالــب أو منســوب مــن منســوبي الجامعــة فــور ظهــور أعــراض . 9

التهــاب تنفســي حــاد. وفــي حالــة االشــتباه بفيــروس كورونــا ووهــان المســتجد فيتــم تحويــل 

المريــض إلــى العيــادات العامــة أو عيــادات طــب األســرة بالمستشــفى الجامعــي خــالل 

الــدوام أو الطــوارئ بعــد ســاعات الــدوام. وفــي حالــة عــدم توفــر مستشــفى جامعــي فيتــم 

تحويلــه إلــى أقــرب مستشــفى تابــع لــوزارة الصحــة.

تشــكيل فريــق طبــي استشــاري تابــع لــوزارة التعليــم فــي كل مدينــة مــن استشــاريين فــي . 10

األمــراض المعديــة ومكافحــة العــدوى والصحــة العامــة لدراســة حــاالت الطلبــة أو المنســوبين 

المخالطيــن  وعــدد  الوبائــي  الوضــع  لتقييــم  بالفيــروس  إصابتهــم  المؤكــد  أو  المشــتبه 

بالتنســيق مــع فريــق االســتجابة الســريعة التابــع لــوزارة الصحــة وال ينصــح بشــكل عــام بتعليــق 

الدراســة أو إخــالء المبانــي الدراســية عنــد ظهــور أي حــاالت فرديــة ويتــرك هــذا القــرار للفــري 

االستشــاري بالتنســيق مــع فريــق وزارة الصحــة.

اإلبالغ واالستجابة
يجــب اإلبــالغ عــن الحــاالت المشــتبه إصابتهــا بالفيــروس علــى الفــور مــن خــالل االتصــال علــى 

رقــم 937 وطلــب اإلبــالغ عــن مــرض معــد وكذلــك عــن طريــق شــبكة المراقبــة اإللكترونيــة الصحيــة 

)حصــن( تحــت مســمى “التهــاب تنفســي حــاد غيــر محــدد”.
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الخطة التنفيذية للجامعات ومؤسسات
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