تقرير
كلية العلوم جامعه طنطا
االجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية ضدد
فريوس كورونا ( ) COVID- 19

جامعه طنطا
كلية العلوم

تقرير االجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية الىت يتم تطبيقها بكلية العلوم
ضد جائحه فريوس كورونا ( )COVID- 19

تقرير يوم االحد 2222/11/22
قام السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية وبرفقته السيد االستاذ أمني الكلية مبتابعه تطبيق االجراءات
االحرتازية والىت تضمنت تطهري وتعقيم مداخل الكلية و اجملمعات واملدرجات والتشديد على دخول
الطالب اىل الكلية مرتدينا الكمامه والتأكيد على قياس درجة حرارة الطالب اثناء دخوهلم الكلية
ماتقوم الكلية بتوفريه للوقاية من فريوس كورونا COVID- 19
 .1توفري عدد ( )8اجهزة لقياسات احلرارة
 .2قامت الكلية بشراء عدد (  ) 8جركن كلور (

 ) 54لرت كحول للتعقيم

 .3يوجد بالكلية عدد (  )2ماتور رش للتعقيم
 .5مت توزيع عدد  2422كمامه حىت االن
 .4توفري قفازات للعمال بالكلية .
 .6عرض على الشاشات االليكرتونية بالكلية لالجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا (
)COVID- 19
 .7تنظيف وتطهري الكلية يوميا
 .8وضع ملصقات ارشادية على مداخل وخمارج الكلية واجملمعات واملدرجات واملكاتب الىت يرتدد
عليها الطالب
 .9وضع بوسرتات للتوعية بضرورة لبس الكمامه و االجراءات الوقائية ضد جائحه فريوس كورونا (
 )COVID- 19مت توزيعها على مداخل وخمارج الكلية واجملمعات واملدرجات واملكاتب الىت يرتدد
عليها الطالب .
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قطاع شئون التعليم والطالب
ادارة رعاية الطالب
قامت ادارة رعاية الطالب مبتابعه دخول الطالب الكلية والتاكيد على ارتداء الكمامه و قياس درجة حرارة
الطالب اثناء دخوهلم الكلية ومنع جتمعات الطالب بالكلية كذلك التشديد على الطالب املرتددين على ادارة
رعاية الطالب بارتداء الكمامه والوقوف على العالمات املخصصة لوقوف الطالب واتباع اجراءات التباعد
االجتماعى كذلك ارتداء موظى رعاية الطالب الكمامه طول فرته تعاملهم مع الطالب وفتح باب التقدم
للطالب الوافدين فى انتخابات رابطه الطالب الوافدين من الساعه  8حىت الساعه  2ظهرا وبلغ عدد املرتددين
على ادارة رعاية الطالب (  ) 34طالب وطالبه لتسليم االحباث االجتماعية
ادارة شئون الطالب

تقوم ادارة شئون الطالب بالتعامل مع طالب الكلية وفق االجراءات االحرتازية وارتداء مجيع العاملني بارارة
شئون الطالب الكمامه و التعامل مع الطالب من خالل الشباب املخصص للفرقه والتشديد على الطالب
بارتداء الكمامه والوقوف على العالمات االرشادية لتجنب االزدحام على الشباك
حيث بلغ عدد املرتددين على مكتب شئون الطالب ( 3خريج )

(  14طالب )
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قطاع الدرسات العليا والبحوث
تقوم ادارة الدرسات العليا بالكلية باتباع كافة االجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا والتشديد على
الدراسني املرتددين على االدارة بارتداء الكمامه وجتنب االزدحام وبلغ عدد املرتددين على ادارة الدراسات
العليا ( ) 32طالب كما تقام اليوم مناقشة رساله ماجستري السيدة  ( /شرين السيد حممد ) سيمنار الكيمياء
الساعه 11

قطاع شئون البيئة وخدمة اجملتمع
شئون البيئة وخدمة اجملتمع

قامت وحدة شئون البيئة وخدمة اجملتمع بعمل برشورات للتوعية ضدد فريوس كورونا ( )COVID- 19
واالجراءات االحرتازية للوقاية من الفريوس وكذلك االشراف على البوابات الداخلية بالكلية ومتابعه تطهري
الكلية واملدرجات واجملمعات والتاكيد على لبس الكمامه .
ادرة االزمات والكوراث

تقوم ادارة االزمات والكوراث مبتابعه االجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا ومتابعه اعمال
قياس احلرارة وبيع الكمامات للطالب وتوفري الكحول للتعقيم .
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العيادة الطبية

يوجد بالعيادة الطبية عدد (  ) 2ممرضات وطبيب كما ان العيادة جمهزة باالمكانات واملسلتزمات الالزمة
للكشف على الطالب وتوجد عدد  3حاالت اصابة من طالب الكلية
م

1

الفرتة

االسم

احلاله

امين ابو اليزيد سليم

مصاب كورونا

املستوى الرابع  /قسم الرياضيات

2

مصطفى امحد مجيل حممد

مصاب كورونا

املستوى الرابع  /قسم الرياضيات

3

نانسى امحد حممد داود

مصاب كورونا

املستوى الرابع  /قسم الرياضيات

عزل منزىل
عزل منزىل
عزل منزىل

ومت تعقيم قسم الرياضة بالكامل واخذ كافه االجراءات االحرتازية بالكلية ومت االتصال باحلاالت املصابة
ومعرفة املخالطني للطالب .

طالب اشتباه اصابة
م

1

االسم

حممد امحد ابراهيم الدسوقى

احلاله

املستوى الرابع  /كلية الرتبية

توجد حاله من طالب الفرقة الرابعه كلية تربية املخصص هلم احلضور بالكلية وفور مالحظة الدكتور بعض
االعراض على الطالب مت نزول الطالب اىل العيادة وقياس احلرارة للطالب حيث كانت حرارته مرتفعه
واالشتباه فى اعراض كورونا وعلى الفور مت االتصال باالسعاف وحتويل الطالب الطالب لالدارة الطبية
بسربباى
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ادرات كلية العلوم
ادارة االمن بالكلية

يقوم افراد االمن بالكلية بقياس درجة حرارة الطالب اثناء دخوهلم الكلية والتاكيد على ارتدائهم الكمامه

حيث يتم توزيع افراد االمن على بوابات الكلية يبلغ عدد افراد االمن اليوم (  7افراد ) يتم توزيعهم

على عدد (  )5على البوابة الرئيسة و عدد ( )1مراقبة كامريا وعدد ( ) 2مرور
ادارة الشئون العامة

تتواجد ادارة الشئون العام من الساعه  7332وحىت الساعه  2ظهرا ومن  2حىت  7مساء فرته مسائية

وتقوم بتنظيف الكلية واجملمعات واملدرجات وتعقيمها علما بانه يوجد بالكلية عدد ( )6جممعات وعدد ()9

مدرج

الشئون االدارية

بيان بالسادة االدراين احلاصلني على اجازات استثائية لالصابة او االشتباة بفريوس كورونا ( )COVID- 19
م

1

االسم

سهري حممد حسن

الفرتة

 11/15حىت 11/27

احلاله

عزل منزىل خمالطة حلاله ابتها املصابة
بفريوس كورونا

خزينه الكلية
يقوم العاملني فى خزينه الكلية بالتعامل مع طالب الكلية وفق االجراءات االحرتازية وارتداء مجيع العاملني
الكمامه والتشديد على الطالب بارتداء الكمامه والوقوف على العالمات االرشادية لتجنب االزدحام وتسهيل
عملية دفع املصروفات للطالب .
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االجراءات االحرتازية عند دخول الطالب

قياسات احلرارة للطالب

تعقيم وتطهري الكلية
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توفري كمامات للمرتددين على الكلية

االلتزام بلبس الكمامه داخل احملاضرات
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االلتزام بلبس الكمامه داخل احملاضرات

جتهيز العيادة الطبية

قام باعداد التقرير
االسم

م

أ.د /امحد عبدالعظيم السباعى
2

أ.د /نهال عاطف حممد صالح الدين

3

أ /شريف الزيىن

3

أ /حممد عبداهلل درباله

5

أ /حممود ربيع حجاج

عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية اجملتمع
أمني الكلية
مدير رعاية الطالب
مدير مكتب عميد الكلية
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