قواعد أساسية لسلوك الطالب خالل االمتحانات في الحرم الجامعي في ظل تفشي وباء كورونا
أعد هذا البيان من اجل توضيح القواعد والقوانين المطلوبة إلجراء االمتحانات في الحرم الجامعي بشكل امن في ظل
تفشي وباء كورونا والحد من احتمال انتقال العدوى داخل الجامعة.
تنطبق االرشادات والقوانين على االمتحانات التي تقام في الجامعة فقط ،مع العلم أيضا انه خالل هذا الوباء تتغير
االرشادات من وقت ألخر ,لهذا يجب التقيد باإلرشادات المالئمة لموعد االمتحان.
القدوم الى مكان االمتحان:
على المتقدم لالمتحان الخروج من المنزل مع قناع طبي للفم واالنف والقيام بقياس درجة حرارة جسمه قبل
الدخول لقاعة االمتحان.
ال يسمح بالدخول لقاعة االمتحان دون ارتداء قناع طبي للفم واالنف والتوقيع على تصريح صحي عبر تطبيق
جامعة بن غوريون في النقب.
على جميع الحاضرين في قاعة االمتحان ارتداء القناع الطبي طوال فترة تواجدهم في المكان وكذلك ال يسمح
بالتجمعات عند باب قاعة االمتحان.
يجب االلتزام بتعليمات وزارة الصحة:
-

خالل السفر في الباص ووسائل النقل العامة يجب تجنب الجلوس في المقعد الذي خلف السائق .يجب أيضا
الجلوس بشكل فردي على المقعد.
في سيارة األجرة الخاصة يجب ان يكون مسافر واحد فقط باإلضافة الى السائق وعلية الجلوس في المقعد الخلفي
وإبقاء النوافذ مفتوحة .على االثنين ارتداء القناع الطبي خالل السفر.
القدوم بالسيارة الخاصة رفقة ابناء العائلة الواحدة.
المشي لمكان االمتحان بشكل فردي.
على المتقدم لالمتحان عدم الخروج من منزله في هذه الحاالت:
ظهور اعراض كورونا عليه
في حال حجر صحي بيتي بحسب تعليمات وزارة الصحة وغالبا في حال درجة حرارة الجسم المرتفعة.
مريض مؤكد بكورونا (لم يتعافى بعد بشكل كامل).

الدخول الى قاعة االمتحان:
-

يتم الدخول الى قاعة االمتحان بشكل تدريجي مع االلتزام بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص.
قبل الدخول الى قاعة االمتحان يجب تعقيم اليدين في الزاوية المخصصة لذلك.
عند الدخول الى قاعة االمتحان يجب غسل اليدين بالماء والصابون او بالمعقم وأيضا عند الخروج منها.
انهاء االمتحان:
عند تسليم الطالب ورقة االمتحان للمراقب ،يقوم المراقب بتسجيل تفاصيل الطالب وساعة انهاء االمتحان.
بعد انهاء االمتحان على الطالب مغادرة المكان فورا والرجوع الى منزله وااللتزام بتعليمات وزارة الصحة.
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