
سّكان السكن الطاليّب

تحية وبعد، 

كام هو معلوم، تفاقم عدد املصابني بفريوس كورونا يف جميع أنحاء البالد، بصورة جديّة. وقد اتخذت حكومة إرسائيل قرارا بفرض 

إغالق صحّي ُمحكم.  

طاقم عامل السكّن الطاليّب والعامدة عىل أهبة االستعداد، وعىل مدار الساعة، ملعالجة كل طارئ يتعلق بأزمة كورونا، وفقا لتعليامت 

وزارة الصحة وإدارة الجامعة العربية. 

قد تستغرق معالجة بعض املسائل، كاالستفسار وغريه، وقتا. وكذلك قد يستدعي تطبيق التعليامت تعاونا من جانبكم. يهّمنا أن تدركوا 

أننا نقوم بكّل ما نقوم به من أجلكم.

صحتكم يف سلم أولوياتنا! جميعنا ملزمون بالحفاظ عىل مجتمع صحّي يف الجامعة.

األهم أن تدركوا أن الخدمات املقّدمة يف السكن الطاليّب، ستتواصل كذلك يف فرتة اإلغالق الصحّي. موظفو السكن الطاليّب مستمرون يف 

إداء واجبهم بكل أمانة ومسؤولية.

ارتأينا أنه من املهم أن نقوم بعملية تحديث جديدة لتطبيقات التعليامت يف السكن الطاليّب، يف ضوء القرار من يوم أمس، بفرض 

إغالق يبدأ غدا الخميس 7.1 عند منتصف الليل.

نشري إىل أن سلطات الجامعة تعتزم التشديد عىل تطبيق كافة القوانني، واتخاذ خطوات إجرائية مبا يقتضيه املوقف.

نطلب منكم قراءة التعليامت التالية بتمعٍن، يف ظّل ضبط عدة حاالت خرق جدية بكّل ما يتعلق بالكورونا:

1.يجب التبليغ مبارشة عن كل حالة إصابة أو وجوب الدخول يف حجر صحّي.

LINK مكتب السكن الذي تسكنه / تسكنيه رابط

موظّف مناوب )يف ساعات العمل( يف املسكن الذي تسكنه / تسكنية رابط

LINK مركز األمن رابط أو هاتف

2.كذلك يجب التبليغ عن الدخول يف حجر صحي أو التعايف من الكورونا، بواسطة الرابطني التاليني:

LINK رابط الجامعة

LINK رابط وزارة الصحة

3.ُينع منعا باتا التواجد يف حجر صحي أو يف مرحلة التعايف يف السكن الطاليّب.

4.يجب ارتداء الكاممة بشكل دائم عند تواجدك خارج غرف السكن، مبا يف ذلك األماكن املفتوحة، غرف الحواسيب وغريها.

5.متنع االستضافات أيا كان نوعها يف السكن الطاليّب.

6.ُينع من سّكان السكن الطاليب زيارة شقق أخرى يف منطقة السكن الطاليّب.

7.يجب التقيّد بتعليامت طاقم األمن والسكن الطاليّب.

  LINK  8.يف الحاالت الطارئة، يكن التوّجه لطاقم السكن الطاليّب والجامعة، رابط

LINK9.للحصول عىل معلومات إضافية حول تطبيق تعليامت الدولة وقت اإلغالق، أنتم مدعوون لزيارة موقع وزارة الصحة، رابط

10.طاقم السكن الطاليب يواصل العمل خالل أزمة كورونا واإلغالق، وفقا لتعليامت الدولة، يعمل الطاقم جاهدا لتقديم أجوبة لكل 

توّجه، مبا يف ذلك أعامل صيانة طارئة. يكن التوّجه ملركّزي السكن الطاليّب بأي استفسار، انظروا الروابط أعاله.

من أجل صحتنا جميعا، ومن أجل الخروج الرسيع من اإلغالق، يتوّجب عىل كّل واحد مّنا أن يتقيّد بالتعليامت. عدم التقيّد 

بالتعليامت سيلزم اتخاذ خطوات عملية وجديّة، مبا يف ذلك إخراج الطالب من السكن الطاليّب.

نواجه جميعا، ومرّة أخرى، فرتة مليئة بالتحّديات، ملدة أسبوعني ورمبا كرث، معا سنجتاز هذه الفرتة بالصرب، والتفهم املتبادل بأّن دولة 

إرسائيل تُدار يف ظّل إغالق، بكل ما تحمله هذه الجملة من معنى.

 استعدادا لإلغالق، من فضلكم، تزّودوا بالطعام واملواّد املطلوبة للدراسة وكّل ما تحتاجونه بخالف ذلك.  

متنياتنا لكم بوافر الصحة والنجاح يف االمتحانات القريبة.

إرشادات حول فايروس كورونا يف السكن الطاليب 7.1.21

https://dorms.huji.ac.il/en/contact-us/
https://dorms.huji.ac.il/en/urgentnumbers/
http://hr.huji.ac.il/homeisolation
https://www.gov.il/en/service/quarantine-self-report
https://dorms.huji.ac.il/en/contact-us/
https://dorms.huji.ac.il/en/contact-us/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

