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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 غرداية جامـــعة                                       

 
 2020.م.ت و.ك ل.ت. / ج.غ / 03 :الرقم      

 

 وسط جامعة غردايةفي  (19كوفيد   )منالوقاية تكول و تطبيق بر  إجراءاتتقييم ومتابعة عن  03رير رقم تقالالموضوع: 
         

عن وجود  حول االشاعات المعلنةوبعد اتصاالت صباحية زاوال  16على الساعة  2020سبتمبر  22 ثنينيوم االفي            
تقييم ومتابعة لجنة بعض أعضاء  مع رحمة اهلل عليهاقسم التاريخ  بناتمة اقا م(.ب) طالبةونبأ وفاة  بالوباءحاالت مشتبه بها 

في ر بعض األعضاء نظر للمعطيات من خالل تقاريو بال ،وسط جامعة غردايةفي  (19كوفيد   )منالوقاية تكول و تطبيق بر  إجراءات
  .اليوميةاللجنة 

 :ومن بينهمالجنة بهذا الصدد من أعضاء  االمالحظات الموقوف عليهمن  وعليه         
ر سري محمد والدكتورة الدكتو  ) اإلقامةه األطباء اآلخرون في والذي شاركه مع وحدة الطب الوقائي طبيبالتقرير المرسل من  -

 :ملخصه ،الهدار ليلى(شويحات وصال وأوالد 
على مستوى منصات 19 حالت مشتبه بها باإلصابة بمرض كوفيد 3تسجيل  تداول  نحن الطاقم الطبي بوحدة الطب الوقائي نفند خبر " 

تمت نقلها الى املستشفى وتبينت انها  09h00عة على السا 20/09/2020انا الحالة التي استقبلناها بالعيادة بتاريخ  اكم االجتماعي.التواصل 

 أخرى. ألسباب، والتي وافتها المنية رحمة اهلل عليها "ليست حالة كوفيد
 حول الوقائع السابقة وعن نفي ارتباطهاسراي محمد من طرف الدكتور   توضيحير مباش فيديوكما أصدر في هذا الشأن بث -

  بالوباء.
 بالحرم الجامعي.التي تتداول حول الترويج لوجود حاالت مشتبه بها  باإلشاعاتكما تم استصدار بيان نشر يندد   -

مه تقيعن ومالحظاته أرسل البروفسور حجاج تقريه اليومي كعضو في اللجنة الذي أعطى فيه صورة عامة  دفي نفس الصد
التباعد وارتداء أبدى فيه مالحظات عن عدم احترام  حيث ،واإلنسانيةالعلوم االجتماعية في كلية  الوقايةتكول و تطبيق بر  جراءاتإل

ل هذه ثها لعدم التهاون وتكرار مبيتصحيحها وابداء المالحظات لمرتك في شخصيا تدخلفي حاالت متفرقة الذي الكمامات 
من رؤساء األقسام التدخل مع  طلب ، إذجد بها قاعات المناقشاتاو تروقة التي تاألب بعض االكتظاظكما أبدى مالحظات ،  الخرقات

  والتي من بينها: ى هامش تقريره بعض المالحظات، كما أبدى علالتباعدقواعد أعوان األمن لتطبيق 
 .اإلمكانات المرتبطة بتطبيق هذا البروتوكول قليلة جدا-               
 نقص المعقم إجماال داخل الكلية إن لم نقل منعدم تماما. -               
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 انعدام الكمامات خصوصا عند المدخل ولدى رؤساء األقسام.-               
شات اذ تم االتصال فورا برئيس القسم ونائبه الذي تكول في كلية االدب نتيجة المناقو لبر اابديات مالحظات عن وجود خرق  -

وفي نقاشنا معه حول مدى  ، أخرىربما يتعلق بجهات أو نسب لقسمه مع س ا اليوم وماذاكد لنا عن عدم وجود مناقشات مبرمجة له
 ى الكثير من المالحظات حول نقائص مادية وفي الوسائل والتي من بينها:ابد تاإلجراءااحترام 

 متصدر المواد للتعقيم والتطير الوقائي.النقص الفدح في الماء الذي يعتبر  - 
 المسخرة في موجهة المتطلبات الوقائية. اإلمكاناتقلة -                  

 المالحظات حول الخرقات. إليصالمشكلة االنترنت ووسائل التواصل -                  
وفعال في ن تجاوب سريع لذان يبديالبشير ا وباألوديةلي الطلبة األعضاء كل من رستم عبد العزيز وفي تنسيق واتصال مع ممث

 وكانت مالحظاتهما حول: م والرقابة حول البروتكوليالتقي
ضرورة تقديم قائمة اسمية لجهات النقل حتى يتسنى تطبيق تعليمة الوزارة في التنقل لجلب الطلب خارج -                  

 الوالية.
 .باالكتظاظ وعن الشائعات وعن وجود بعض الخرقات المتعلقة -                  

عبد اهلل الذي أكد بدوره على ضرورة التنسيق مع جهات النقل في القوائم للطلبة خارج الوالية  األعورفي اتصال مع العضو -
 والتنسيق العام مع االقامات.

 :كاآلتي  لالبرتوكو في تطبيق هذا  لهذا اليوم تااقتراح أما عن
 في ابواق التحريض والخوف مسؤول من جهاتهال  السكينة واالمل في الحرم الجامعي واستبدال النشرالوعي نشر العمل على -

 والتوعية. باألمل
ثان كانت حضورية واال يلجأ للتقييم كخيار تكول فيها اذا  و حاولة احترام البر ممنع دخول األولياء عن حضور المناقشات و -

 .في عدم ضمان احترامها واستثنائي وقائي
 .مواقف التعقيم لعدم كفايتها وزيادة واالعدادات الوقائية  اإلجراءات فتكثي-
 .أو في الروقة ار المرورانتظطوابير في للطلبة  اظتظكه زيادة اال تالفي كل ما من شأن-
 .وحتى المياه الوقائيةلوسائل والمواد ضح في اانقص الفاالستجابة لل ايرةسم -
ووجود  والتباعد وتواجد لعائالت داخل الجامعة مرافقة لطلبة تناقش  ظاهر عدم احترام لبس الكمامةلمالتأكيد على القضاء  -

 مظاهر ادخال اكراميات.
الوقائية مستقبال لتالفي خطرا اضحى وال  اإلجراءاتحترام ال ف الجهود ونشر الوعيأمال فيتكاثوساعته ومه ختم التقرير في ي اأخير 

 ل خطرا على الفرد والجماعة.يزال يشك
 حمات من اهلل ومغفرة على روح الفقيدة ونعزي أنفسنا وأهلها في ذلك ومنحهم اهلل الصبر والسلوان ر                    

 22/09/2020غرداية في 
 نةة اللجالمكلف برئاس    

 د/ بن رمضان عبد الكريم
 


