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البروتوكول الصحي لالمتحان التطبيقي الشامل
 .1تعمل كل مؤسسة تعليم عالي يتم اختيارها لتنفيذ اي نشاط يخص االمتحان التطبيقي الشامل على توفير مواد الحماية والوقاية واالدوات
الالزمة للطالب وفي جميع القاعات والمختبرات المستخدمة.
 .2يقوم موظفو الخدمات بتعقيم االجهزة في القاعات والمختبرات والمشاغل لالمتحان النظري والعملي التي يتم اختيارها لتنفيذ االمتحان بشقيه
النظري والعملي قبل وبعد كل استخدام.
 .3تقوم كل مؤسسة تعليم عالي يتم اختيارها لتنفيذ اي نشاط يخص االمتحان بتوفير عبوات مياه معدنية محكمة االغالق للطلبة والعاملين طيلة
ايام تنفيذ االمتحان التطبيقي الشامل.
 .4يتواجد اثنان من المراقبين في كل قاعة او مختبر ،بحيث يكون احدهما في مقدمة القاعة واالخر في الخلف ،مع ضرورة الحد من حركتهما
داخل القاعة قدر االمكان وعدم االقتراب المباشر كثي ار من الطلبة.
 .5يمنع منعا باتا تبادل االدوات ما بين الطلبة مثل االقالم او االالت الحاسبة او المواد المستهلكة في المشاغل والمختبرات.
 .6يتم التحقق من بطاقة اشتراك الطالب وهويته الشخصية عن بعد دون لمس اغراضه الشخصية.
 .7تعمل كل مؤسسة تعليم عالي يتم اختيارها لتنفيذ اي نشاط يخص االمتحان على توفير قاعات احتياطية وتعقيمها لكي تستخدم في حال تم
عزل اي طالب عن زمالئه بشكل طارئ لوجود اعراض مرضيه او ما شابه.
 .8يتوجب المحافظة على ترتيب القاعات بحيث يتم الحفاظ على مسافة كافية من التباعد ال تق ل عن متر بين كل طالب واالخر ويدخل الطلبة
القاعات بانتظام وبتباعد ويتم توجيههم في كل مرة الستخدام المعقمات والكمامات وااللتزام حسب بروتوكول و ازرة الصحة.
 .9يمنع الطالب من دخول القاعات او المختبرات والتقدم لالمتحان التطبيقي الشامل اذا كان مثبت مخبريا بانه مصاب بالفيروس ،او مخالطا
لشخص مثبت مخبريا بانه مصاب بالفايروس استناداً لقاوائم و ازرة الصحة ،او متواجدا ضمن الحجز المنزلي او الحجر الصحي او يسكن في
منطقة موبوءة او مغلقة او مصنفة حمراء.
 .11في حال تبين اصابة اي من المراقبين او الفنيين او العاملين في االمتحان بشكل عام يجب استبعاده مباشرة من اي عمل يخص االمتحان
او في حال كان يسكن في المناطق الموبوءة.
 .11يتم توزيع الطلبة على المختبرات قبل بدء االمتحان بـ ( )11دقائق.
 .12يتوزع المراقبون على جميع الممرات لتوجيه الطلبة الى المختبرات والقاعات لضمان عدم لمس اي اسطح مشتركة.
 .13يتم تاكيد وفحص قائمة الحضور والغياب لجميع الطلبة في جميع المختبرات والقاعات.
 .14تقوم و ازرة الصحة بتزويد و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بكشوفات محدثة بالمناطقة الموبوءة والتي تخضع للحجر الصحي بشكل مستمر
باالضافة الى عدم السماح الي شخص او طالب او موظف من مناطق قيد الحجر الصحي بالتقدم لالمتحان التطبيقي الشامل او العمل به.
 .15هذه االجراءات قابلة للتغيير والتحديث استنادا الى تطور الوضع الوبائي في فلسطين.
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