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مقدمة

فــي إطــار تطــورات الوضــع العالمــي النتشــار فيــروس كورونــا
الجديــد  2019-nCoVوضــرورة 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 ( )٣٥٢٨٠وتاريــخ ١٤٤١ / ٦ / ٧
بشــأن تطــورات تفشــي فيــروس كورونــا فــي الصيــن ،والتوجيــه باتخــاذ
عــدد مــن التدابيــر واإلجــراءات العاجلــة ،ومنهــا تشــكيل لجنــة برئاســة
معالــي وزيــر الصحــة ومندوبيــن عــن عــدد مــن الجهــات علــى مســتوى
عالــي ،وصــدر توجيــه معالــي الوزيــر بتســمية معالــي نائب وزيــر التعليم
ً
ممثــا عــن الــوزارة .ويقضــي التوجيــه
الدكتــور عبدالرحمــن العاصمــي
الكريــم بــأن تتخــذ اللجنــة االجــراءات الالزمــة وترفــع تقريـ ً
ـرا فوريـ ًـا خــال
( )٢٤ســاعة 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.
ً
وعطفــا علــى األمــر الســامي وجــه معالــي الوزيــر بمتابعــة
ً
وفقــا لمــا يلــي:
الموضــوع

1
2

العمــل بمــا قضــى بــه التوجيــه الكريــم أعــاه وقــد تــم
إرســاله عبــر النظــام للجامعــات.

التأكيــد علــى انجــاز خطــة طــوارئ لمواجهــه كورونــا داخل
منشــآت ومرافــق الجامعــة بمــا فــى ذلــك إغــاق ايــة
منشــأة ال قــدر هللا تظهــر فيهــا أي حالــة ،وتمتــد الخطــة
وفــق البعــد الجغرافــي للجامعــة إلــى تغطيــة المجتمــع
المحلــي.
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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 خــال تمثيلهــا فــي اللجنــة المشــكلة
بالتوجيــه الكريــم.

4

اعــان الخطــة والتدريــب عليهــا.

تحديــد آليــات وإجــراءات مرنــة لســرعة تأميــن أدوات التنظيــف والتعقيــم والوقاية بحســب

5

الحاجــة الفعلية.

6
7

تحديــد االجــراءات الواجــب متابعتهــا مــع منســوبي الجامعــات ،وتحديــد وقــت واجــراءات

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.
وفــي هــذا االطــار تقــدم جامعــة الملــك عبــد العزيــز هــذا التقريــر عــن خطتهــا لمكافحــة فيــروس

كورونــا الجديــد  ، 2019-nCoVخصوصــا وأن جامعــة الملــك عبــد العزيــز ببنيتهــا التحتيــة القويــة مــن
المستشــفى الجامعــي ،ومركــز الملــك فهــد للبحــوث الطبيــة وســائر الهيئــات الصحيــة األخــرى ،تمثــل
بيــت خبــرة لســابق نجاحهــا فــي مكافحــة فيــروس ( MERS-CoVمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية)
الــذي انتشــر بالســعودية بدايــة مــن العــام 2012م ،وهــو الفيــروس الــذي ينتمــي الــي نفــس العائلــة
وتنطبــق عليــه نفــس اإلجــراءات الوقائيــة كمــا أوصــت بذلــك وزارة الصحــة الســعودية.
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الوضع الحالي النتشار فيروس
كورونا الجديد 2019-nCoV
بتاريخ  7فبراير  ٢٠٢٠تمام الساعة  ١٢ظهرا
يشــير آخــر تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة  WHOوالصــادر بتاريــخ  7فبرايــر 2020م الســاعة 12
ظهــرا ،إلــى أن عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا الجديــد المؤكــدة  2019-nCoVبالعالــم قــد بلــغ
 31481حالــة ،وبالصيــن  31211حالــة مؤكــدة ،منهــا  4821حالــة خطيــرة ،وقــد بلــغ عــدد الوفيــات  637حالــة.
أمــا عالميـ ًـا فقــط تــم تأكيــد اإلصابــة بفيــروس كورونــا الجديــد  2019-nCoVلعــدد  270حالــة فــي  ٢٤دولــة
مختلفــة ،وحالــة وفــاة واحــدة هــذا وقــد رفعــت منظمــة الصحــة العالميــة مســتوى الخطــورة للمــرض
إلــى عالــي عالميــا وعالــي جــدا بالصيــن ،وبــدأت كافــة مطــارات العالــم باتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة
لمكافحــة انتشــار المــرض.

انتشار فيروس كورونا الجديد بتاريخ  7فبراير 2020م2019-nCoV
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وقــد قامــت جامعــة جــون هوبكنــز بعمــل منصــة تقــدم بثا حيـ ًـا ألحــدث معطيــات انتشــاء الفيروس
علــى مســتوى العالــم وتســتقي معلوماتهــا مــن مصــادر موثوقــة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة
ومركــز األمــراض األمريكــي  CDCوالمركــز األوروبــي للوقايــة مــن األمــراض والســيطرة علــى انتشــارها
باإلضافــة للمراكــز الصحيــة بالصيــن ويمكــن الوصــول للمنصــة مــن خــال الرابــط التالــي:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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الخطة الوطنية لوزارة الصحة
للتعامل مع فيروس كورونا الجديد
2019-nCoV
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 واالبــاغ وإرســال العينــات التأكيدية إلــى مختبر
الصحــة العامــة الوطنــي وإجــراءات المنافــذ ومكافحــة العــدوي .وفيمــا يلــي نــص الدليــل التعريفــي
لــوزارة الصحــة.

الدليل المؤقت لعدوى فيروس 2019-nCoV
وبائية المرض
الفيــروس التاجــي (كورونــا) هــي ســالة جديــدة مــن فيــروس كورونــا تــم
التعــرف عليهــا ألول فــي مجموعــة مــن حــاالت االلتهــاب الرئــوي فــي مدينــة ووهان
بمقاطعــة هوبــى الصينيــة.

طرق انتقال العدوى
بنــاء علــى المعلومــات
لــم يتــم اكتشــاف طريقــة العــدوى حتــى اآلن ،إال أنــه
ً
المتوفــرة حاليـ ًـا 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

ً
ســواء للبشــر أو للحيوانــات .وتبقــى
حاليــا أي عــاج أو لقــاح معــروف
ال يوجــد
ً

الرعايــة الداعمــة المكثفــة وعــاج األعــراض هــي الطريقــة الرئيســية للتعامــل مــع
المــرض.
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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

اتصال وثيق* خالل الـ 14

ً
يوما قبل ظهور
في 14

ً
يوما الماضية مع حالة

األعراض

مؤكدة

يعرف االتصال الوثيق كالتالي:
•التعــرض المرتبــط بالرعايــة الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك توفيــر الرعايــة المباشــرة لمرضــى 2019-
 ،nCoVأو العمــل مــع العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المصابيــن بـــ  ،2019-nCoVأو زيارة
المرضــى أو البقــاء فــي نفــس البيئــة القريبــة لمريــض .2019-nCoV
•التواجد في بيئة واحدة (مثل فصل دراسي ،مقر عمل) مع مريض .2019-nCoV
•السفر في أي نوع من وسائل النقل بوجود مريض .2019-nCoV
•العيش في نفس المنزل كمريض .2019-nCoV

الحالة المؤكدة

ً
مخبريا.
تعرف الحالة المؤكدة على أنها حالة مشتبهة تم تأكيدها

التشخيص المخبري
فــي هــذه المرحلــة يتــم إجــراء االختبــارات المعمليــة لـــ  2019-nCoVفــي مختبــر الصحــة العامــة
الوطنــي فقــط ،ويتــم إجــراء االختبــار لتأكيــد الحــاالت المشــتبهة والمخالطيــن للحــاالت المؤكــدة.
يمكــن الوصــول إلــى التوجيــه المؤقــت بشــأن االختبــارات المعمليــة التــي أصدرتهــا منظمــة
الصحــة العالميــة علــى:
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مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية:
ال تزال طرق انتقال  2019-nCoVغير معروفة .بشكل عام يوصى بما يلي

1

2
تفعيــل محطــات الفــرز التنفســي عنــد

نظافة وتطهير اليدين.

مداخــل المرافــق والمنشــآت الصحيــة،
لضمــان االكتشــاف المبكــر للمصابيــن

4

فــي حــال إجــراء تداخــات تولــد الهباء

3

بمــرض تنفســي حــاد.
يجــب تطبيــق االحتياطــات التالمســية

الجــوي فينبغــي مراعــاة احتياطــات

والرذاذيــة عنــد التعامــل مــع أي حالــة

إضافيــة تشــمل ارتــداء قنــاع 59N

(مشــتبهة أو مؤكــدة).

تــم اختبــاره بشــكل مناســب ،وحمايــة
العينيــن (نظــارات واقيــة أو درع
الوجــه) ،وقفــازات ومريلــة غيــر
منفــذة للســوائل.
لمزيــد مــن اإلرشــادات ،يجــب الرجــوع إلــى إرشــادات
مكافحــة العــدوى المطبقــة علــى فيــروس كورونــا
 MERSحتــى إشــعار آخــر .اإلرشــادات متاحــة علــى:

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
ً
ســريريا ،فيجــب جمــع عينــات البلعــوم األنفــي
الســفلي غيــر ممكنــة أو موضحــة
بنفــس الطريقــة المتبعــة فــي عينــات فيــروس متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية
(كورونا-ميــرس).
للتنسيق حول نقل العينات يمكن االتصال بالناقل على الهاتف .8006149999
ولمزيــد مــن اإلرشــادات ،يرجــى الرجــوع إلــى دليــل
متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية إرشــادات
للعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة (ملحــق  Eحــول جمــع
العينــات والتعبئــة والشــحن) متوفــرة علــى:
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اإلجراءات في منافذ الدخول
يلــزم علــى المنافــذ الصحيــة فــي نقــاط الدخــول ،فــرز المســافرين الواصليــن
ً
بصريــا وإحالــة المشــتبه بهــم (حســب
(بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) مــن الصيــن
التعريــف أعــاه) الفــور إلــى إدارة الصحــة العامــة فــي المنطقة/المحافظــة التخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة .تقــوم إدارة الصحــة العامــة فــي المنطقة/المحافظــة بحصــر
ً
يومــا.
المخالطيــن للحالــة المشــتبهة وتســجيلهم ومتابعتهــم لمــدة 14
إن منظمــة الصحــة العالميــة ال توصــي باتخــاذ أي تدابيــر صحيــة إضافيــة علــى المســافرين مــن
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:

1
2
3
4
5
6
7

اإلجــراءات والتجهيــزات (ويشــمل ذلــك وســائل الحمايــة الشــخصية) والعامليــن المدربيــن
ـواء كان االشــتباه فــي صــاالت الســفر
علــى تقييــم حــاالت االشــتباه والتعامــل معهــا ،سـ ً
أو علــى وســائل النقــل.
اإلجــراءات والوســائل المطلوبــة لتبــادل المعلومــات بيــن مشــغلي وســائل النقــل
ومراكــز المراقبــة الصحيــة بالمنافــذ ،وبيــن مراكــز المراقبــة الصحيــة بالمنافــذ وبرنامــج
اللوائــح الصحيــة الدوليــة بالــوزارة ،وذلــك فيمــا يتعلــق بحــاالت االشــتباه بين المســافرين.
التنســيق القائــم لنقــل الحــاالت المشــتبهة إلــى المنشــآت الصحيــة المالئمــة للتقييــم
والتشــخيص وتقديــم العــاج.
خطــة طــوارئ الصحــة العامــة بالمنفــذ يمكــن مــن خاللهــا التعامــل مــع الحــاالت التــي
يشــتبه إصابتهــا بفيــروس الكورونــا الجديــد.
اإلجــراءات والتجهيــزات الالزمــة لتطهيــر وتعقيــم المواقــع واألدوات التــي يتوقــع
تعرضهــا للتلــوث بفيــروس  2019-nCoVمــن قبــل الحــاالت المشــتبهة بيــن المســافرين.
وســائل التوعيــة الصحيــة المناســبة للمســافرين ومشــغلي وســائل النقــل والجهــات
العاملــة بالمنفــذ.
فــي حالــة توفــر معلومــات عــن ظهــور أعــراض عــدوى تنفســية علــى شــخص مســافر
أثنــاء وجــوده داخــل الســفينة أو الطائــرة ،فينبغــي أن يقــدم مشــغل وســيلة النقــل
المعلومــات المطلوبــة وفــق اإلقــرار الصحــي البحــري (مرفــق  8مــن اللوائــح الصحيــة
الدوليــة) أو اإلقــرار العــام للطائــرات (مرفــق  9مــن اللوائــح الصحيــة الدوليــة) إلــى مركــز
المراقبــة الصحيــة بالمنفــذ .كمــا ينبغــي تعبئــة نمــوذج تحديــد موقــع الراكــب عنــد وجــود
حالــة مشــتبهة علــى الطائــرة ،وتضميــن معلومــات التواصــل مــع الراكــب ،وذلــك بمــا
يتوافــق مــع األدلــة التشــغيلية للمنظمــة الدوليــة للنقــل الجــوي.
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اإلبالغ واالستجابة

يعتبــر فيــروس  2019-nCoVمرضـ ًـا ناشـ َ
ـئا وبالتالــي يجــب اإلبــاغ عــن الحــاالت المشــتبه بهــا علــى

الفــور مــن خــال:

االتصال على  1937وطلب اإلبالغ عن مرض معدي

شــبكة المراقبــة اإللكترونيــة الصحيــة (حصــن) تحت مســمى «التهاب تنفســي
حــاد غير محــدد».

نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها فيروس 2019-nCoV
تجنــب االتصــال بالحيوانــات (حيــة أو ميتــة) أو المنتجــات الحيوانيــة أو التواجــد فــي أســواق
تــداول الحيوانــات.

تجنب االتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

إذا ظهرت أعراض اإلصابة بعدوى تنفسية ،فينبغي
البقاء في المنزل وتجنب االختالط باآلخرين.

طلــب الرعايــة الصحيــة فـ ً
ـورا ،باالتصــال بمقــدم الخدمــة الصحيــة هاتفيـ ًـا 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  20ثانيــة علــى األقــل بالمــاء
والصابــون أو بالمعقمــات الكحوليــة.
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خطة جامعة الملك عبد العزيز
للوقاية من فيروس كورونا الجديد
2019-nCoV
تؤكــد خطــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز للوقايــة مــن فيــروس كورونــا الجديــد  2019-nCoVعلــى
االلتــزام التــام بخطــة وإجــراءات وزارة الصحــة بخصــوص مكافحــة هــذا المــرض

احتياطات
مستمرة في مرحلتي ما قبل وما بعد الوباء
•تشكيل لجنة إلدارة األزمة (خاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد .)2019-nCoV
•خطة تثقيفية وتوعوية بالجامعات/المدارس وخارج الجامعة.
•االستعداد التام للفرق ذات الخبرة الطبية للوباء.
•مراجعة كل اإلمكانيات واالحتياجات وتوفيرها تحسبا لحدوث الوباء.
•تفعيل اإلجراءات الوقائية طبقا لخطة وزارة الصحة

احتياطات
ما قبل حدوث الوباء
•تنفيــذ متكــرر للخطــة التثقيفيــة والتوعويــة بلغــات عديــدة للوصــول إلــى كافــة
المنســوبين والطلبــة.
•االلتزام التام بإجراءات التعقيم والنظافة للمباني.
•تبني تعريف وزارة الصحة للحاالت المشتبه بها.
•تحديــد األماكــن الصحيــة التــي يتــم تحويــل الحــاالت المشــتبه بهــا إليهــا ،وإعــان
ذلــك بصــورة واضحــة.
•تشــكيل فريــق طــوارئ بــكل مبنــى ،مــع تدريبهــم بواســطة فريــق طبــي ،للتعــرف
علــى الحــاالت المشــتبه بهــا وطريقــة تحويلهــا إلــى األماكــن الصحيــة المحــددة
بطريقــة تقلــل انتشــار العــدوى.
•تنفيذ تدريبات تحويل حاالت مشتبه بها ،وكذلك خطة إخالء وهمية.
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احتياجات
أثناء حدوث الوباء
•االلتــزام التــام بأدلــة وتعليمــات وزارة الصحــة
الســعودية
•الفحــص الظاهــري للمنســوبين والطلبــة عنــد
دخــول الحــرم الجامعي/المــدارس ،وتوجيــه
مــن يظهــر أعــراض المــرض عليــه للكشــف
أماكن العزل
المحددة من قبل
وزارة الصحة
للجامعات

الطبــي
•تحويــل الحــاالت المشــتبه التــي تتواجــد داخــل
الحــرم الجامعي/المدارس الــي األماكن الطبية
المحــدد ســلفا والتــزام اإلجــراءات االحترازية
•تســجيل المخالطيــن للحالــة طبقــا لتعليمــات
وزارة الصحــة ،مــع تنطيــف وتعقيــم المبنــي
طبقــا للخطــة الموضوعــة
•وضــع خطــة ســرية لتحديــد مواقــع لعمــل
مستشــفى ميدانــي فــي حــال تفشــي الوباء،
حيــث أن المبانــي المكيفــة قــد تســاهم فــي
انتشــار المــرض.
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أماكن العزل
المحددة من قبل
وزارة الصحة
للمدارس

ً
أوال

تشكيل لجنة إلدارة األزمة بجامعة الملك عبد العزيز

نظـ ً
ـرا لضــرورة وجــود جهــة بالجامعــة لمتابعــة الوضــع الحالــي لفيــروس وتنفيــذ ومتابعــة الخطــط
المرتبطــة بــأي مســتجدات قــد تطــرأ فــي المرحلــة القادمــة وخاصــة مــع إعــان منظمــة الصحــة العالمية
ً
خطــرا علــى البلــدان األخــرى
حالــة الطــوارئ الدوليــة والتــي تعــرف بأنهــا «حــدث غيــر عــادي يشــكل
ويتطلــب اســتجابة منســقة» .فقــد ارتــأت اإلدارة العليــا بالجامعــة ضــرورة تشــكيل لجنــة عليــا إلدارة
األزمــة برئاســة معالــي مديــر الجامعــة ،وســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة نائبــا.

وعضوية كل من:
1.وكالء الجامعة المعنيين باإلضافة الي وكيلة شطر الطالبات.
2.عمداء الكليات الصحية.
3.مدير المستشفى الجامعي.
4.مدير مركز الخدمات الطبية بالجامعة.
5.مدير مركز الطوارئ والكوارث بالجامعة.
6.المشرف العام على المركز اإلعالمي بالجامعة.
7.المشرف علي الخدمات التعليمية بالجامعة.
8.أعضاء هيئة تدريس من المتخصصين في مجال الفيروسات (سريري ومختبرات)
9.ممثل لوزارة الصحة (القطاعات المعنية بالوزارة)
	10.ممثليــن للمستشــفيات بمنطقــة الجامعــة والتــي قــد تحــال لهــا الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا
(مستشــفى واحــد علــى األقــل)
	11.االستعانة بمن تري اللجنة من المتخصصين أو ذوي الخبرة والعالقة بموضوع األزمة.
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ً
أوال

تشكيل لجنة إلدارة األزمة بجامعة الملك عبد العزيز

وتكون مهام اللجنة كالتالي:

1

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

2

وضع ومتابعة تنفيذ خطط التوعية والتثقيف لكافة قطاعات الجامعة.

3
4
5

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
المعنيــة لالســتفادة منهــا حاليــا ومســتقبال فــي حالــة حــدوث أزمــات مماثلــة ال قــدر هللا.
وضــع دليــل إجرائــي للتعامــل مــع األزمــة ويراعــي فيــه الشــمولية بحيــث يمكــن اســتخدامه
فــي الحــاالت المماثلــة.

6

إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

7

المتابعــة اليوميــة للوضــع فــي الجامعــة بكافــة قطاعاتهــا والتواصــل المســتمر مــع وزارة
الصحــة طبقــا للنظــام االلكترونــي المعتمــد واإلبــاغ عــن الحــاالت المشــتبه بهــا علــى
الفــور مــن خــال وحــدة الصحــة البيئــة بالمستشــفى الجامعــي عــن طريــق :شــبكة المراقبــة
اإللكترونيــة الصحيــة (حصــن) تحــت مســمى «التهــاب تنفســي حــاد غيــر محــدد».

8

14

إعــداد النمــاذج والقوالــب الخاصــة بمتابعة األزمة وتســجيل الحاالت واحالتها للمستشــفيات
الخارجيــة متي اســتلزم األمر.
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تشكيل لجنة إلدارة األزمة بجامعة الملك عبد العزيز
متابعــة تشــكيل لجــان للطــواري وإدارة األزمــة بقطاعــات الجامعــة المختلفــة واالشــراف
علــى تدريبهــا علــى التعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بهــا.
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
لتالفــي انتشــار الوبــاء بالمستشــفى الجامعــي ،والطريقــة المناســبة لنقــل الحــاالت
المشــتبه بهــا لتفــادي انتشــار المــرض اثنــاء النقــل.

13

تشــكيل فــرق تطوعيــة مــن الطــاب وتدريبهــم علــى إدارة الحشــود (فريــق الجوالــة) ،وكذلك
المســاعدة فــي تقديــم الخدمــة الطبيــة (طــاب الكليــات الصحيــة) اســتعدادا للســيناريو
األســوأ ال قــدر هللا.

14

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.

15

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.

16

التواصــل والتنســيق مــع قطاعــات المملكــة المعنيــة كــوزارة الصحــة بقطاعتهــا المختلفــة
مــن أجــل تنفيــذ خطــط المواجهــة الموضوعــة مــن قبــل هــذه الجهــات.

اجتماعات اللجنة

ً
ـبوعيا لمتابعــة األزمــة وتعتبــر فــي حالــة انعقــاد دائــم فــي حالــة وجــود
تعقــد اللجنــة اجتماعـ ًـا أسـ

إصابــات بالمــرض وترفــع محاضرهــا للمديــر العتمادهــا ورفعهــا لمعالــي الوزيــر.
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الحملة التثقيفية التوعوية

خطة وزارة التعليم لعمل حملة تثقيفية توعوية
أهداف الحملة التثقيفية التوعوية
1.رفع الوعي بالفيروس والتعريف به .
2.تقديم معلومات صحية وتثقيفية عن المرض وأعراضه .
3.طريقة التعامل معه في حاالت االشتباه ال سمح هللا.

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

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
الرقم

النشاط االعالمي

ألية التنفيذ

جهة النشر

1

ملف  PDFتوعوي

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

4

تخصيص محتوى في الموقع
اإللكتروني للجامعة

األخذ ببعض معلومات ملف البي
دي اف ونشرها في الموقع
االلكتروني للجامعة

الموقع اإللكتروني
للجامعة
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الحملة التثقيفية التوعوية

الرقم

النشاط االعالمي

ألية التنفيذ

جهة النشر

5

تغريدة مرفق بها انفوجرافيك
توعوي عن الفيروس

يتم فيها تقديم إرشادات عن
المرض واعراضه

حساب تويتر للجامعة
واالنستقرم والسناب
شات

6

مقطع فيديو توعوي

يتم نشر مقطع فيديو توعوي عن
إرشادات الوعي بالمرض وطريقة
التعامل في اشتباه االصابة

حساب تويتر للجامعة
واالنستقرم والسناب
شات

7

بوست ارشادي

يتم تصميم بوست ارشادي توضع
فيه معلومات وتعمم على
الكليات واألقسام

حساب تويتر للجامعة
واالنستقرم والسناب
شات

8

تصميم بنرات في مداخل
الجامعة وكلياتها

توضع فيها إرشادات التعامل مع
اشتباه حاالت
المرض وطرق االبالغ

بنر مطبوع

9

مقطع فيديو عن جهود
الجامعة في االستعدادات
الصحية

حساب تويتر للجامعة
يتم فيه تقديم ماذا عملت
واالنستقرم والسناب
الجامعة من إجراءات لالستعدادات
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

12

ارسال بريد الكتروني

يشار فيها إلى نصيحة توعوية مع
التمنيات بدوام
الصحة والعافية ويتم ارفاق رابط
ملف البي دي اف

البريد اإللكتروني
لمنسوبي الجامعة

13

نشر المحتويات التوعوية
والتثقيفية في صحف الجامعة

تحرير مواد صحفية تثقيفية عن
المرض واعراضه وأسبابه

14

تقديم محاضرات توعوية

تقدم فيها معلومات علمية عن
الفايروس وخطورته وطريقة
التعامل معه

صحيفة الجامعة

المحاضرات
واللقاءات
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الحملة التثقيفية التوعوية

خطة جامعة الملك عبدالعزيز لعمل حملة تثقيفية توعوية
تعــد البيئــة الجامعيــة أكثــر عرضــة لظهــور األمــراض الفيروســية وتفشــيها ومنهــا عــدوى فيــروس
كورونــا  .nCOV2019إن الطريقــة المثلــى لتحقيــق المبــادرات الصحيــة الوقائيــة فــي الجامعــات هــي
بتبنــي برامــج توعويــة وتثقيفيــة مبنيــة بشــكل علمــي ومنفــذة بشــكل احترافــي بالشــراكة مــع الجهــات
ذات العالقــة.

 -1برامج التوعية والتثقيف للمختصين من طالب وموظفي الكليات الصحية
يقــوم مركــز تعزيــز الصحــة بالجامعــة بالشــراكة مــع الجهــات ذات الخبــرة واالختصــاص علــى العمــل
إلعــداد ورش عمــل علميــة وتوعويــة وتثقيفيــة وتدريبيــة عــن عــدوى فيــروس كورونــا الجديــد موجهــة
للمختصيــن مــن طــاب وموظفــي الكليــات الصحيــة لرفــع االســتعداد والجاهزيــة ،وذلــك لمــا لهــم مــن
دور مهــم فــي مواجهــة هــذه االزمــة العالميــة وألنهــم خــط الدفــاع األول للتصدي لهــذا الوباء .وســوف
ينتــج عــن هــذه الــورش العلميــة فــرق متخصصــة تعمــل علــى تحديــد الرؤيــة واالهــداف ً
كال فــي مجــال
تخصصــه الصحــي ،ثــم كتابــة كافــة السياســات واإلجــراءات ذات العالقــة ضمــن نطــاق الخطــة الوطنيــة
لــوزارة الصحــة ،وكذلــك اعــداد الدليــل التشــغيلي والتطبيقــي لبرامــج وحمــات التوعيــة والتثقيــف
لهــذا الوبــاء .وتقــوم هــذه الفــرق المختصــة بمراقبــة الجــودة والتحســين والتقويــم المســتمر لهــذه
البرنامــج وفقـ ًـا لالشــتراطات المحليــة والعالميــة.

نطاق العمل
البند األول :ورش عمل رفع االستعداد والجاهزية للمختصين من طالب وموظفي الكليات الصحية
اسم الخدمة

الوصف

ورش عمل للفرق المختصة باإلعداد
العلمي لبرامج التوعية والتثقيف
والوقاية

إقامة ورش عمل للمناقشة
العلمية والتدريب العلمي
والعملي لعدوى فيروس
كورونا الجديد

تصميم استبيان

استبيان الكتروني لتقييم
الورشة بعد االنتهاء منها
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الحملة التثقيفية التوعوية

احتياجات التنفيذ
•طباعــة المحتويــات الالزمــة لــورش العمــل طباعــة ملونــة  A4وتوفيــر يــو اس بــي ( )USBووضعهــا
ـكل مــن الحضــور.
فــي حقيبــة مــع كراســة حجــم  A4وقلــم لـ ٍ
•تأميــن التجهيــزات والتقنيــات المطلوبــة للورشــة (الب تــوب -بروجكتــر -مؤشــر – مايــك – ملفــات
ورقيــة –  1رول اب للتعريــف بالورشــة).
البند الثاني :المطبوعات
الوصف /النوع

المواصفات

كتيب

كتيب للتعريف بعدوى فيروس كورونا الجديد ،ويكون باللغة اإلنجليزية
وباللغة العربية.

ستاند رول اب

ستاند رول اب لتعريف الطالب والمنسوبين بعدوى فيروس كورونا
الجديد.

مطوية

مطوية للتوعية بعدوى فيروس كورونا الجديد باللغة العربية.

بروشور االنفوجرافيك

بروشور االنفوجرافيك للتوعية بعدوى فيروس كورونا الجديد.

احتياجات التنفيذ
•إعــداد وتصميــم وطباعــة كتيــب للتعريــف بعــدوى فيــروس كورونــا الجديــد باللغــة اإلنجليزيــة وباللغة
العربيــة مقــاس ( 21*15ســم) عــدد الصفحــات ( 10+4الغــاف) ورق الغــاف (200جــرام ال يكــم مطفــي)
الــورق الداخلــي ( 115جــرام اليكــم مطفــي) الطباعــة ( )4*4والداخلــي (.)4*4
•إعــداد وتصميــم مطويــة وطباعــة وجهيــن ،مقــاس ( )A4ســمك الــورق  150جــرام ويكــون المقــاس
بعــد طولهــا ( 10ســم *  20ســم) للتوعيــة بعــدوى فيــروس كورونــا الجديــد.
•إعــداد وتصميــم رول أب للتوعيــة باللغــة العربيــة مطبــوع علــى وايــت فلــم وزن  360جــم
طباعــة( 85 )Indoorســم X 200ســم ،مكنــة درجــة أولــى.
•إعــداد وتصميــم وطباعــة بروشــور االنفوجرافيــك فاليــر مقــاس  A5وزن  150جــرام طباعــة وجهيــن
أربــع ألــوان للتوعيــة باللغــة العربيــة.
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ً
ثانيا

الحملة التثقيفية التوعوية

 -2برامج التوعية والتثقيف للبيئة الجامعية
تهــدف هــذه البرامــج والحمــات الــى نشــر ثقافــة الوعــي الصحــي بأهميــة الوقايــة وتعزيــز
الممارســات الصحيــة ودحــض الشــائعات واالدعــاءات الخاطئــة حــول عــدوى فيــروس كورونــا الجديــد.
وســوف تدشــن هــذه البرامــج بنــدوة توعويــة وتثقيفيــة يحضرهــا نخبــة مــن المختصيــن ،ثــم تنطلــق
حملــة توعويــة ممتــدة يوميـ ًـا علــى مــدى شــهر كامــل تقــام فــي كافــة كليــات الجامعــة وقطاعاتهــا
ً
ايضــا اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي (تويتــر ،ســناب
وفــي شــطري البنيــن والبنــات .ويتــم
شــات) ورســائل الجــوال فــي بــث العبــارات التوعويــة والتثقيفيــة بشــكل مســتمر .ويشــمل تنفيــذ
البرامــج التوعويــة الفئــات التاليــة :كافــة طــاب الجامعــة  -طــاب الســكن الجامعــي  -أعضــاء هيئــة
التدريــس وموظفــي الجامعــة.

نطاق العمل
البند االول :إقامة ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا الجديد
المواصفات

الوصف /النوع
ندوة توعوية

إقامة ندوة توعوية وتثقيفية عن عدوى فيروس كورونا الجديد.

اعالنات عن الندوة
في شاشات الكليات
والعمادات والمرافق
الصحية

إعالنات في الكليات والعمادات والمرافق الصحية لحضور الندوة
التوعوية لعدوى فيروس كورونا.

التزامات المركز
•يلتزم المركز بصياغة محاور الندوة.
•يلتزم المركز بدعوة المختصين.
•يلتزم المركز بتنظيم الحدث.
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الحملة التثقيفية التوعوية

البند الثاني :إقامة حمالت توعوية ممتدة عن فيروس كورونا الجديد
المواصفات

الوصف /النوع
حمالت توعوية ممتدة

إقامة حمالت توعوية وتثقيفية عن عدوى فيروس كورونا الجديد في
كافة مرافق وكليات الجامعة.

اعالنات عن الحملة
في شاشات الكليات
والعمادات والمرافق
الصحية

إعالنات في الكليات والعمادات والمرافق الصحية عن الحملة
التوعوية لعدوى فيروس كورونا.

التزامات المركز
•يلتــزم المركــز بإقامــة حمــات توعويــة فــي كافــة مرافــق الجامعــة للتوعيــة والتثقيــف بعــدوى
فيــروس كورونــا الجديــد.
•يقوم المركز بإعداد المحتوى العلمي والتثقيفي.
•يقوم المركز بتوفير فريق من المختصين بالتثقيف الصحي.
البند الثالث :النشاط التوعوي في مرافق الجامعة ووسائل التواصل االجتماعي
الوصف /النوع

المواصفات

اعالنات في كل الجهات
المستهدفة في الجامعة
إعداد وتصميم إعالنات تثقيفية وتوعوية في كل
(في وسائل التواصل
الجهات المستهدفة.
االجتماعي  +منشور دعائي
ملفوف )roll up

اعالنات مرئية وافالم
وثائقية سناب شات

اعالنات مرئية وافالم
توعوية تويتر

الكمية

100

إعداد وتصميم  4اعالنات في موقع التواصل االجتماعي
(سناب شات) في كافة حسابات الجهات المستهدفة
 4اعالنات بواقع اعالن يتغير كل اسبوع (كل اسبوع
اعالن مختلف)
 2منها فيديوهات توعوية وتثقيفية
 2منها فيديوهات موشن للتوعية بأهداف الحملة

إعداد وتصميم 4اعالنات في موقع التواصل االجتماعي
(توتير) في كافة حسابات الجهات المستهدفة تنشر
فكرة المبادرة التوعوية
 4اعالنات بواقع اعالن يتغير كل اسبوع
منها فيديوهات تثقيفية وتوعوية
 2منها فيديوهات موشن للتوعية بأهداف الحملة
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ً
ثانيا

الحملة التثقيفية التوعوية

الوصف /النوع

إعالنات في اللوحات
اإلعالنية في شوارع
الجامعة

المواصفات
إعداد وتصميم إعالنات لوحية عن المبادرة التوعوية
لعرضها في اللوحات االعالنية في الشوارع  4تصاميم
إعالنات يتم عرض تصميم مختلف كل اسبوع في
اللوحات االعالنية في الشوارع المستهدفة في
الجامعة

الكمية

عدد
اللوحات
100

التزامات المركز
•يلتــزم المركــز بتحديــد وصياغــة الرســائل التــي سترســل لجميع المســتهدفين مــن الحملــة التوعوية
والتثقيفية.
ً
سابقا.
•يلتزم المركز باإلعداد العلمي لإلعالنات المذكورة
•يلتــزم المركــز بإنتــاج األفــام علــى مســتوى عالــي مــن الجــودة فــي الصــوت والصــورة وذلــك قبــل
وخــال المبــادرة :تصميــم واســتخدام خاصيــة األفــام المتحركــة (( Animationلمــدة ال تقــل عــن
دقيقتيــن لــكل فيلــم وتجهيــز الســيناريو ومحتويــات الفيلــم التوعويــة والتثقيفيــة.
•يلتــزم المركــز بتصميــم اإلعالنــات المذكــورة ســابقا والتــي ســيتم نشــرها وعرضهــا مــن قبــل المركز
اإلعالمــي للجامعة.
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احتياجات التنفيذ
•تنفيــذ وعــرض اإلعالنــات فــي اللوحــات الدعائيــة فــي شــوارع الجامعــة وفــي المواقــع التــي
يعتمدهــا المركــز.
•التنسيق مع اإلدارة المختصة الختيار األماكن التي سيتم وضع الالفتات واللوحات فيها.
البند الرابع :التوعية اإلعالمية
الوصف /النوع

المواصفات

رسائل الجوال

رسالة نصية  140حرف باللغة العربية –االنجليزية تحتوي على رسالة
توعوية وتثقيفية

اعالنات في شاشات
الكليات والعمادات
والمرافق الصحية

إعالنات في الكليات والعمادات والمرافق الصحية للتوعية بعدوى
فيروس كورونا

التزامات المركز
•يلتزم المركز بصياغة الرسائل التي سترسل لجميع المستهدفين.
•يلتزم المركز بإعداد االعالن الذي سينشر عن برامج التطعيم.

احتياجات التنفيذ
•أرسال الرسائل النصية رسالة ( )SMSمع انطالق المبادرة.
•تصميم االعالن الذي سينشر ونشره في الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز الصحية.
•التنســيق مــع اإلدارة المختصــة الختيــار األماكــن التــي ســيتم وضــع الالفتــات واللوحــات فيهــا ألخــذ
الموافقة.
البند الخامس :المطبوعات
الوصف /النوع

المواصفات

كتيب

كتيب للتعريف بالمبادرة التوعوية وخطة عملها باللغة العربية

ستاند رول اب

ستاند رول اب يحتوي مواد توعوية وتثقيفية.

مطوية

مطوية للتوعية والتثقيف باللغة العربية.

بروشور االنفوجرافيك

بروشور االنفوجرافيك للتوعية

مذكرات يومية للطالب

دفتر تحتوي على نصائح توعوية وتثقيفية
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ثانيا

الحملة التثقيفية التوعوية

التزامات المركز
•يلتزم المركز باإلعداد العلمي لجميع المطبوعات المذكورة سابقا.
•احتياجات التنفيذ:
•إعــداد وتصميــم وطباعــة كتيــب للتعريــف مقــاس ( 21*15ســم) عــدد الصفحــات ( 10+4الغــاف)
ورق الغــاف (200جــرام ال يكــم مطفــي) الــورق الداخلــي ( 115جــرام اليكــم مطفــي) الطباعــة ()4*4
والداخلــي ( ،)4*4اإلعــداد يكــون مــن قبــل المختصيــن فــي مركــز تعزيــز الصحــة.
•إعــداد وتصميــم وطباعــة مذكــرات يوميــة للطــاب مقــاس ( 21*15ســم) عــدد الصفحــات (10+4
الغــاف) ورق الغــاف (200جــرام اليكــم مطفــي) الــورق الداخلــي ( 115جــرام اليكم مطفــي) الطباعة
( )4*4والداخلــي ( ،)4*4اإلعــداد يكــون مــن قبــل المختصيــن مركــز تعزيــز الصحــة.
•إعــداد وتصميــم مطويــة وطباعــة وجهيــن ،مقــاس ( )A4ســمك الــورق  150جــرام ويكــون المقــاس
بعــد طولهــا ( 10ســم *  20ســم) تحتــوي علــى مــواد توعويــة وتثقيفيــة.
•إعــداد وتصميــم رول أب للتوعيــة مطبــوع علــى وايــت فلــم وزن  360جــم طباعــة (Indoor) 85ســم
X 200ســم ،مكنــة درجــة أولــى .
•إعــداد وتصميــم وطباعــة بروشــور االنفوجرافيــك فاليــر مقــاس  A5وزن  150جــرام طباعــة وجهيــن
أربــع ألــوان للتوعيــة باللغــة العربيــة.
البند السادس :دراسة تستهدف مدى نجاح المبادرة وتأثيرها على تغيير سلوك الفئة المستهدفة
(الطالب والطالبات)
اسم الخدمة
استبيان ومسح الكتروني لدراسة
قياس مدى استفادة وتأثير المبادرة
على سلوك الطالب تجاه عدوى
فيروس كورونا الجديد

الوصف
يتم عمل استبيانين واحد لقياس المعرفة
وتحديد السلوكيات لدى الطالب و يتم
بشكل دوري لمتابعة مدى االستفادة
وتغير السلوك

التزامات المركز
•يلتزم المركز باإلعداد العلمي للدراسة المذكورة سابقا.

احتياجات التنفيذ:
•أعداد وتصميم وتنفيذ االستبيان الكترونيا.
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الحملة التثقيفية التوعوية

 -3برامج التوعية والتثقيف لكافة افراد المجتمع
تهــدف هــذه البرامــج والحمــات التوعويــة لعــدوى فيــروس كورونــا الجديــد إلــى نشــر ثقافــة
الوعــي الصحــي والتوعيــة بأهميــة الوقايــة وتعزيــز الممارســات الصحيــة فــي المجتمــع ودحــض
الشــائعات واالدعــاءات الخاطئــة حــول عــدوى فيــروس كورونــا الجديــد .وتبــدأ هــذه البرامــج انطالقتهــا
بورشــة عمــل للفريــق التطوعــي التثقيفــي وذلــك إلعــداده للقيــام بحمــات متعــددة تشــمل كافــة
أطيــاف المجتمــع (مــدارس – كليــات – شــركات – بنــوك – مطــارات -فنــادق – مجمعــات تجاريــة).

نطاق العمل
البند األول :ورشة عمل اعداد الفريق التثقيفي التطوعي
اسم الخدمة

الوصف

الكمية

ورش تدريبية
للمتطوعين

إقامة ورش عمل لتدريب
المتطوعين على طريقة
تنفيذ ،وتقديم التوعية
والتثقيف

 5ورش عمل

تصميم استبيان
ورقي

لتقييم الورشة بعد انتهائها
باللغة العربية واإلنجليزية

١

منسق

منسق ورش عمل

٥

عدد الحضور
عدد الحضور لكل ورشه
عمل 30 :شخص ،مجموع
العدد الكلي ل  5ورش عمل:
 150شخص خالل  5أيام

التزامات المركز
•يلتــزم المركــز بكتابــة وتصميــم المــادة العلميــة المخصصــة لورشــة العمــل المخصصــة لتنفيــذ برامج
التطعيمات.
•يلتزم المركز بتوفير المحاضرين المتخصصين.
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احتياجات التنفيذ
•طباعــة محتويــات ورش العمــل التدريبيــة طباعــة ملونــة A4فــي كتيــب ويــو اس بــي ووضعهــا
ـكل مــن الحضــور.
فــي حقيبــة مــع كراســة حجــم  A4وقلــم لـ ٍ
•تأميــن التجهيــزات والتقنيــات المطلوبــة للورشــة (الب تــوب -بروجكتــر -مؤشــر – مايــك – ملفــات
ورقيــة –  1رول اب للتعريــف بالورشــة).
•تصميــم وطباعــه شــهادات حضــور وتغليفهــا وتوزيعهــا علــى المشــاركين فــي يــوم الــدورة ،مــع
توزيــع حقيبــة تدريبيــة لــكل محاضــر عاليــة الجــودة وتحمــل شــعار البرنامــج.
•اعتماد مكان واوقات الورش من قبل إدارة المركز.
•إعــداد تقييــم ورقــي وتوزيعــه علــى المتدربيــن بعــد الــدورة لتقييــم الــدورة والمحاضريــن للتأكــد
مــن فعاليــة الورشــة المعــدة.
البند الثاني :إقامة حمالت توعوية مجتمعية ممتدة عن فيروس كورونا الجديد
المواصفات

الوصف /النوع

حمالت توعوية ممتدة

إقامة حمالت توعوية وتثقيفية عن عدوى فيروس كورونا الجديد
تشمل كافة أطياف المجتمع (مدارس – كليات – شركات – بنوك –
مطارات -فنادق – مجمعات تجارية).

اعالنات عن الحملة في
الجهات المستهدفة

اإلعالن في أماكن بارزة لدى الجهات المستهدفة عن الحملة
التوعوية بعدوى فيروس كورونا

التزامات المركز
•يلتــزم المركــز بإقامــة حمــات توعويــة لكافــة أطيــاف المجتمــع للتوعيــة والتثقيــف بعــدوى
فيــروس كورونــا الجديــد.
•يقوم المركز بإعداد المحتوى العلمي والتثقيفي.
•يقوم المركز بتدريب وتوفير فريق من المختصين بالتثقيف الصحي.
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البند الثالث :المطبوعات
المواصفات

الوصف /النوع

الكمية /العدد
 150ستاند رول اب

ستاند رول اب

ستاند رول اب يحتوي مواد توعوية وتثقيفية

مطوية

مطوية للتوعية والتثقيف باللغة العربية.

 2000مطوية

بروشور االنفوجرافيك

بروشور االنفوجرافيك للتوعية

 2000بروشور

ملصقات

تجهيز ملصقات للتوزيع تحتوي على رسائل
توعوية

5000

التزامات المركز
•يلتزم المركز باإلعداد العلمي لجميع المطبوعات المذكورة سابقا.

احتياجات التنفيذ
•إعــداد وتصميــم وطباعــة كتيــب للتعريــف مقــاس ( 21*15ســم) عــدد الصفحــات ( 10+4الغــاف)
ورق الغــاف (200جــرام ال يكــم مطفــي) الــورق الداخلــي ( 115جــرام اليكــم مطفــي) الطباعــة ()4*4
والداخلــي ( ،)4*4اإلعــداد يكــون مــن قبــل المختصيــن فــي مركــز تعزيــز الصحــة.
•إعــداد وتصميــم مطويــة وطباعــة وجهيــن ،مقــاس ( )A4ســمك الــورق  150جــرام ويكــون المقــاس
بعــد طولهــا ( 10ســم *  20ســم) تحتــوي علــى مــواد توعويــة وتثقيفيــة.
•إعــداد وتصميــم رول أب للتوعيــة مطبــوع علــى وايــت فلــم وزن  360جــم طباعــة (Indoor) 85ســم
X 200ســم ،مكنــة درجــة أولــى.
•إعــداد وتصميــم وطباعــة بروشــور االنفوجرافيــك فاليــر مقــاس  A5وزن  150جــرام طباعــة وجهيــن
أربــع ألــوان للتوعيــة باللغــة العربيــة.
البند الرابع :دراسة بحثية تستهدف مدى نجاح هذه البرامج التوعوية ومدى تحقيقها لمؤشرات األداء.
اسم الخدمة
استبيان بحثي

الوصف
اعداد استبيان بحثي لمعرفة مدى االستفادة من البرامج
ومدى نجاحها

الكمية
1

التزامات المركز
•يلتزم المركز باإلعداد العلمي للدراسة المذكورة سابقا.

احتياجات التنفيذ
•أعداد وتصميم وتنفيذ االستبيان الكترونيا.
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ً
ثانيا

الحملة التثقيفية التوعوية

 -4مبادرة تعزيز األجراءات الوقائية
تعــد اإلجــراءات الوقائيــة كغســل اليديــن مــن اهــم طــرق الوقايــة مــن فيــروس كورونــا الجديــد
لكافــة المجتمــع عمومـ ًـا وللمنتســبين فــي المجــال الصحــي خصوصـ ًـا .وســوف يقــوم المركــز بحمــات
توعويــة وتدريبيــة عــن اإلجــراءات الوقائيــة خصوصـ ًـا غســل وتعقيــم اليديــن ،وكذلــك العمل مــع الجهات
ذات االختصــاص لتوفيــر معقمــات اليــد فــي كافــة قاعــات الجامعــة ومرافقهــا.

نطاق العمل
البند االول :إقامة حمالت توعوية وتدريبية عن اإلجراءات الوقائية كغسل وتعقيم اليدين للتصدي
لفيروس كورونا الجديد
اسم الخدمة
حمالت توعوية
وقائية
اعالنات عن
الحملة في
شاشات الكليات
والعمادات
والمرافق الصحية

الوصف
إقامة حمالت وقائية وتدريبية لغسل وتعقيم اليدين للوقاية من عدوى
فيروس كورونا الجديد في كافة مرافق وكليات الجامعة.

إعالنات في الكليات والعمادات والمرافق الصحية اإلجراءات الوقائية لعدوى
فيروس كورونا

التزامات المركز
•يلتــزم المركــز بإقامــة حمــات توعويــة وتدريبيــة فــي كافــة مرافــق الجامعــة للتوعيــة باإلجــراءات
الوقائيــة بعــدوى فيــروس كورونــا الجديــد.
•يقوم المركز بإعداد المحتوى العلمي والتثقيفي.
•يقوم المركز بتوفير فريق من المختصين بالتثقيف الصحي.

احتياجات التنفيذ
•مغاسل يد متنقلة للتدريب على غسل وتعقيم اليد بالطريقة الصحيحة.
•إعــداد وتصميــم مطويــة وطباعــة وجهيــن ،مقــاس ( )A4ســمك الــورق  150جــرام ويكــون المقــاس
بعــد طولهــا ( 10ســم *  20ســم) تحتــوي علــى مــواد توعويــة وتثقيفيــة.
•إعــداد وتصميــم رول أب للتوعيــة مطبــوع علــى وايــت فلــم وزن  360جــم طباعــة (Indoor) 85ســم
X 200ســم ،مكنــة درجــة أولــى .
•إعــداد وتصميــم وطباعــة بروشــور االنفوجرافيــك فاليــر مقــاس  A5وزن  150جــرام طباعــة وجهيــن
أربــع ألــوان للتوعيــة باللغــة العربيــة.
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البند الثاني :توفير معقمات اليد في كافة قاعات الجامعة ومرافقها

التزامات المركز
•يلتــزم المركــز بإقامــة حمــات توعويــة وتدريبيــة فــي كافــة مرافــق الجامعــة للتوعيــة بأهميــة
اإلجــراءات الوقائيــة بعــدوى فيــروس كورونــا الجديــد.
•يقوم المركز بإعداد المحتوى العلمي والتثقيفي.

احتياجات التنفيذ
•تركيــب وتوفيــر معقمــات اليــد فــي كافــة قطاعــات الجامعــة وعلــى وجــه الخصــوص القاعــات
الدراســية.
•توفير الملصقات االرشادية المتعلقة بأهمية تعقيم اليدين.
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ً
ثالثا

تبنــي اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة الصحــة فــي التعامــل
مــع الحــاالت المشــتبه بهــا
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)
الحالة المشتبهة
أي شــخص مصــاب بالتهــاب حــاد فــي الجهــاز التنفســي العلــوي وتتمثــل
أعراضــه فــي ألــم الحلــق والرشــح والعطــاس والكحــة مــع الحمــى أو بدونهــا أو
التهــاب التنفســي الســفلي والــذي تتمثــل أعراضــه فــي الحمــى والكحــة وضيــق
النفــس أو وجــود عالمــات التهــاب رئــوي فــي األشــعة الســينية وأي مــن التالــي:
1.زيــارة الصيــن أو القــدوم منهــا خــال األربعــة عشــر ( )14يومـ ًـا قبــل ظهــور
األعراض.
2.مخالطــة وثيقــة مــع حالــة مؤكــد إصابتهــا بفيــروس كورونــا ووهــان
ً
يومــا التــي ســبقت ظهــور األعــراض.
المســتجد خــال األربعــة عشــر ()14
وتعتبر المخالطة وثيقة إذا استوفت المواصفات التالية:
•التعــرض المرتبــط بالرعايــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك توفيــر الرعايــة
المباشــرة لمرضــى فيــروس كورونــا ووهــان المســتجد أو العمــل
مــع العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المصابيــن بـــالفيروس أو
زيــارة المرضــى أو البقــاء فــي نفــس البيئــة القريبــة لمريــض مصــاب
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.
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تبنــي اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة الصحــة فــي التعامــل
مــع الحــاالت المشــتبه بهــا
الحالة المؤكدة

ً
مخبريا.
تعرف الحالة المؤكدة على أنها حالة مشتبهة تم تأكيدها

التشخيص
يتــم تأكيــد تشــخيص اإلصابــة بالفيــروس بواســطة تحليــل البــي ســي آر
( )PCRلعينــات تؤخــذ مــن جــدار البلعــوم األنفــي والحلــق أو البلغــم أو اإلفــرازات
التنفســية الســفلية المأخــوذة بواســطة الشــفط فــي حالــة وجــود أنبــوب تنفــس
صناعــي .ويتــم إجــراء التحاليــل فــي فــي مختبــر الصحــة العامــة الوطنــي وكذلــك
فــي مركــز الملــك فهــد للبحــوث بجامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة.
للتنســيق حــول نقــل العينــات يمكــن االتصــال بالناقــل ( )SMSAعلــى
الهاتــف

.8006149999

العالج

ال يوجــد حاليـ ًـا أي عــاج مضــاد للفيــروس وتبقــى الرعايــة الداعمــة المكثفــة

وعــاج األعــراض هــي الطريقــة الرئيســية للتعامــل مــع المــرض.

اللقاحات

ً
سواء للبشر أو الحيوانات.
واق من الفيروس
حاليا أي لقاح
ال يوجد
ً
ٍ
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مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية
يوصــى باتبــاع اإلرشــادات الخاصــة لمنــع العــدوى بفيــروس كورونــا ووهــان المســتجد المرفقــة
وهــي نفــس اإلرشــادات المعمــول بهــا للوقايــة مــن فيــروس الكورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق
األوســط التنفســية ( .)MERS-CoVومــا يلــي أهــم النقــاط الــواردة فــي اإلرشــادات:
1.نظافــة وتطهيــر اليديــن قبــل وبعــد لمــس المريــض أو ســوائل جســمه أو أي مــن األســطح
المحيطــة بــه أو أدواتــه ومناشــفه الخاصــة الملوثــة بإفرازاتــه وكذلــك بعــد خلــع القفــازات
الطبيــة.
2.تفعيــل محطــات الفــرز التنفســي عنــد مداخــل المرافــق والمنشــآت الصحيــة لضمــان
االكتشــاف المبكــر للمصابيــن بمــرض تنفســي حــاد.
3.التوعيــة المكثفــة لاللتــزام التــام بــاآلداب التنفســية ()Respiratory hygiene or etiquette
ويشــمل ذلــك:
•تعليــق لوحــات إرشــادية عنــد مداخــل الطــوارئ والعيــادات بلغــات مختلفــة حســب الحاجة
لتنبيــه المرضــى ومرافقيهــم إلخبــار موظــف االســتقبال او الطبيــب أو الممــرض فــي
الفــرز عــن وجــود أي حمــى أو أعــراض رشــح أو ألــم فــي الحلــق أو عطــاس أو ســعال أو
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.
•تخصيــص أماكــن انتظــار للمصابيــن بأعــراض تنفســية بعيــدا عــن المرضــى اآلخريــن إن
أمكــن والتأكــد مــن أن المســافة بيــن كراســي انتظــار المرضــى تبعــد عــن بعضهــا البعــض
علــى األقــل متــر واحــد.
•توفيــر كمامــات ومطهــر لليديــن وحــوض غســيل لليديــن وســات لرمــي المهمــات
للمرضــى ومرافقيهــم فــي غــرف االنتظــار.
4.منــع التكــدس فــي غــرف الطــوارئ والعيــادات ومراعــاة فصــل األسـ َـرة فــي غــرف الطــوارئ
عــن بعضهــا البعــض بمســافة ال تقــل عــن  1.2متــر.
5.تطبيق االحتياطات التالمسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة مشتبهة أو مؤكدة.
6.فــي حــال إجــراء تداخــات تولــد الهبــاء الجــوي فينبغــي مراعــاة احتياطــات إضافيــة تشــمل
ارتــداء كمامــة عاليــة الفلتــرة ( )N95 maskيتــم اختيــار نوعهــا ومقاســها بنــاء علــى اختبــار
فاعليــة الكمامــة ( )Fit testبشــكل مناســب ،وحمايــة العينيــن بنظــارات واقيــة أو درع الوجــه
ولبــس القفــازات ومريلــة غيــر منفــذة للســوائل.
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ً
ثالثا

تبنــي اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة الصحــة فــي التعامــل
مــع الحــاالت المشــتبه بهــا

مكافحة العدوى في المرافق التعليمية
(المدارس والجامعات) وتشمل الفصول الدراسية وقاعات
المحاضرات والمعامل والمكاتب
1.التوعية الصحية المكثفة والدورية عن الفيروس وطرق الوقاية منه.
2.نظافــة وتطهيــر اليديــن بصــورة متكــررة بواســطة الكحــول المطهــر أو المــاء والصابــون
وخاصــة بعــد لمــس شــخص مصــاب بأعــراض رشــح أو عطــاس أو ألــم الحلــق أو الكحــة.
3.تجنب لمس األسطح.
4.تجنب لمس العينين واألنف والفم.
5.التغيب عن الدراسة والذهاب إلى العيادة الطبية فور ظهور أعراض التهاب الجهاز التنفسي
6.التخلص من المواد المستخدمة لتغطية الفم واألنف مباشرة بعد االستخدام.
7.تنظيــف األســطح المكشــوفة والمســتخدمة باســتمرار بمــا فيهــا أيــدي الكراســي وطــاوالت
الدراســة وأســطح المكاتــب والهواتــف وأزرار المصاعــد ومقابــض األبــواب ودربزين الــدرج وأجهزة
الكمبيوتــر وأجهــزة التحكــم عــن بعــد ( )Remote controlبشــكل يومــي باســتخدام المنظفــات
المنزليــة المعتــادة أو ســوائل التعقيــم المخففــة (مثــل الكلوركــس المخفــف  10مــرات).
8.توفيــر لــوازم تطهيــر األيــدي بالكحــول بــدون مــاء فــي الفصــول الدراســية والمعامــل
والمكاتــب والممــرات وتعاهــد تعبئتهــا بانتظــام مــن قبــل متعهــد النظافــة.
9.تخصيــص عيــادة لفحــص أي طالــب أو منســوب مــن منســوبي الجامعــة فــور ظهــور أعــراض
التهــاب تنفســي حــاد .وفــي حالــة االشــتباه بفيــروس كورونــا ووهــان المســتجد فيتــم تحويــل
المريــض إلــى العيــادات العامــة أو عيــادات طــب األســرة بالمستشــفى الجامعــي خــال
الــدوام أو الطــوارئ بعــد ســاعات الــدوام .وفــي حالــة عــدم توفــر مستشــفى جامعــي فيتــم
تحويلــه إلــى أقــرب مستشــفى تابــع لــوزارة الصحــة.
	10.تشــكيل فريــق طبــي استشــاري تابــع لــوزارة التعليــم فــي كل مدينــة مــن استشــاريين فــي
األمــراض المعديــة ومكافحــة العــدوى والصحــة العامــة لدراســة حــاالت الطلبــة أو المنســوبين
المشــتبه أو المؤكــد إصابتهــم بالفيــروس لتقييــم الوضــع الوبائــي وعــدد المخالطيــن
بالتنســيق مــع فريــق االســتجابة الســريعة التابــع لــوزارة الصحــة وال ينصــح بشــكل عــام بتعليــق
الدراســة أو إخــاء المبانــي الدراســية عنــد ظهــور أي حــاالت فرديــة ويتــرك هــذا القــرار للفــري
االستشــاري بالتنســيق مــع فريــق وزارة الصحــة.

اإلبالغ واالستجابة
يجــب اإلبــاغ عــن الحــاالت المشــتبه إصابتهــا بالفيــروس علــى الفــور مــن خــال االتصــال علــى
رقــم  937وطلــب اإلبــاغ عــن مــرض معــد وكذلــك عــن طريــق شــبكة المراقبــة اإللكترونيــة الصحيــة
(حصــن) تحــت مســمى “التهــاب تنفســي حــاد غيــر محــدد”.

ً
رابعا

المســاهمات الوطنيــة التــي يمكــن أن تقــوم جامعــة
الملــك عبــد العزيــز لمكافحــة فيــروس كورونــا الجديــد
2019-nCoV

1.مختبــر متنقــل للتحليــل الجينــي لفيــروس كورونــا الجديــد  2019-nCoVبمطــار الملــك عبــد
العزيــز الدولــي بمدينــة جــدة ،واألميــر محمــد بــن عبــد العزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة
2.قيــام مركــز تعزيــز الصحــة بالجامعــة بحمــات يوميــة تثقيفيــة توعويــة عــن فيــروس كورونــا
الجديــد  2019-nCoVوطــرق الوقايــة منــه ،عبــر نشــر التعليمــات وأفــام توضيحيــة لطــرق
الوقايــة ،والعــزل الصحــي بالمنــزل عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي ،باإلضافــة الــي
الجهــود التثقيفيــة بكافــة القطاعــات التعليميــة مــن مــدارس ومعاهــد وجامعــات ،باإلضافــة
الــي المــوالت واألماكــن العامــة.
3.تجهيــز فــرق مــن المتطوعيــن مــن الكــوادر الصحيــة بالجامعــة وكذلــك طــاب الكليــات
الصحيــة ،للمســاهمة فــي تقديــم الخدمــة الصحيــة فــي حــال انتشــار المــرض ،وتجهيــز فــرق
الجوالــة بخطــط وســيناريوهات مختلفــة لــإدارة الحشــود وحفــظ النظــام بأماكــن العــزل مــع
تدريبهــم علــى حمايــة أنفســهم باتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لتفــادي العــدوي
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