التعليمات العامة ألزمة كورونا
االعالم أطيب االمنيات ،وتسعد باعالمكم انه عطفا عىل القرار الصادر من وزارة العمل بالسماح للمراكز
تهديكم أكاديمية رؤيا للتدريب
ي
التدريبية بمزاولة نشاطها .
نود التنويه بأن االكاديمية قد قامت بتطبيق االجراءات الصحية المطلوبة من قبل وزارة الصحة ،و ذلك تمهيدا و استعدادا الستقبا
ن
الت سيتم اعتمادها:
الدارسي ،و تاليا الممارسات المطلوبة ي











تنظيف و تطهي جميع مرافق األكاديمية و اسطح المكاتب و الطاوالت بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة و ضمان استمرار
ن
التعقيم ن
المحاضات.
بي الدورات و
تنظيف و تطهي الحمامات مع التأكد من توفر صابون غسل اليدين و المعقمات باستمرار.
وضع معقمات اليدين ن يف اماكن بارزة ن يف مكتب االستقبا و عىل مداخل القاعات.
ن
الدارسي لضمان التباعد.
تحديد اماكن جلوس
ن
ن
الدارسي ألماكن جلوسهم خال المحاضة.
التأكد من عدم تغيي
ن
ن
اختصار وقت المحاضات و عدم اعطاء وقت اسياحة خال الدوام ،بحيث تكون مدة المحاضة الواحدة  90دقيقة بدال من
ن
ن
المحاضة و عدم تأثي ذلك عىل تحقيق
بعي االعتبار معيار الجودة ن يف تقديم و تغطية جميع جوانب
 120دقيقة ،آخذين
الفائدة المرجوة من الدورة.
ر
عدم تقديم اي نوع من الضيافة او الطعام و الشاب.
ن
الدارسي احضار اوراقهم و اقالمهم و دفاترهم الخاصة و عدم تبادلها.
عىل
ن
منع التواجد و الجلوس يف اماكن االنتظار و الكافيتييا و المرافق المختلفة لالكاديمية.

و لذلك و بناء عىل التعليمات و حفاظا عىل صحتكم و سالمتكم نرجو مراعاة النقاط التالية :







ن
ن
يحض فحص
جرعت لقاح كورونا  ،او الجرعة االوىل من اللقاح قبل  21يوم  ،او ان
المحاضات من لم يتلق
يمنع دخو
ي
 PCRنتيجته سلبيه ( 48ساعة)
ن
االليام التام بارتداء الكمامات ظوا الوقت و ن يف جميع مرافق االكاديمية.
يجب ان يتوفر معكم مناديل ورقية و قوارير مياه شخصية و عدم تشاركها و تبادلها مع اآلخرين.
احضار ادواتكم الشخصية من اوراق و اقالم و دفاتر و غيها و عدم تشاركها و تبادلها.
ن
الحضور و الدخو اىل االكاديمية عند موعد المحا نضة فقط  ،و المغادرة ر
المحاضة.
مباشة بعد انتهاء
ن
ن
ن
المحاضة بعد
المحاضات  ،لضمان تغطية جميع جوانب
االليام بالوقت و االبتعاد عن االحاديث و المواضيع الجانبية خال
اختصارها.
وتفضلوا بقبو فائق التقدير واالحيام
المدير العام
الكرم
رمزي مروان
ي

