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ي جميع أنحاء الحرم الجام�ي  :الموض�ع
 ت��ــــح بحرارة جسم طب�ع�ة، غ�اب أعراض وواجب وضع كمامة ع� الفم واألنف �ض

 

ا بثالث   . ذات الصلة ، بناًء ع� أنظمة ساعة الطوارئللمجتمع الجام�ي �ّ�نا إعالمكم بأننا أطلقنا تطب�ق�

ا الحضور إ� مكان العمل إذا بلا ألنظمة ساعة الطوارئ الخاصة وفق� 
�
ا بات درجة مئ��ة  38ت درجة حرارتكم غبال�ورونا، �منع منع�

ي التنفس، و�دون وضع كمامة تغ�ي الفم واألنف. من /فما فوق، و�ذا ظهرت لد�كم أعراض مختلفة كالسعال و
أو صع��ات �ض

، ملزم بتعبئة الت��ــــح الشخ�ي يومم صودق ع� حضورە إ� الحر  . الجام�ي ا، قبل دخوله إ� الحرم الجام�ي �� 

 

ح صور الستمارة الت��ــــح بجميع مراحلها):   توجيهات لتعبئة الت��ــــح (ترافق ال�ش

1(  : ، ل – ير�ب االنتباە .استمارة ت��ــــح بواسطة الهاتف الخلوي، انقروا ع� الرابط التا�ي ّ ل �استخدام المنظومة شخ�ي

 ة. /مستخدم

فتح نافذة/ع� الهاتف الخلوي للمستخدم WhatsApp – الرابط تطبيق�فّعل  )2
ُ
ي نافذة الرسائل النص�ة ال ة وت

مالئمة. �ض

 . ، وعندئذ تحصلون ع� رابط الستمارة الت��ــــح111أو الرقم  INال�لمة  �جب إدخال ،الرسائل النص�ة

ع� زر "مصادقة و�رسال". �جب تعبئة جميع  الضغط�جب تعبئة جميع التفاص�ل المطل��ة، ولإلنهاء، �جب  )3

 التفاص�ل. 

ع� زر "مصادقة و�رسال"، ستتلقون رسالة وا�ساب تتضمن مصادقة ع� ق�امكم بتعبئة االستمارة، وعل�كم  الضغطبعد  )4

 عرضها أمام حارس األمن عند المدخل. 

تعبئة االستمارة تظهر ع� خلف�ة ذات لون متغ�يّ كل يوم، وتحتوي ع� جميع تفاص�ل الشخص الذي المصادقة ع�  )5

. �جب عرض هذە المصادقة أمام حارس األمن عند استمارة الت��ــــحتار�ــــخ وساعة إرسال ع� قام بتعبئة االستمارة، و 

 المدخل، باإلضافة إ� ال�مامة و�طاقة اله��ة الشخص�ة. 

، �جب  عند الخروج من )6  . 222أو  OUTزر ع�  الضغطالحرم الجام�ي

ل، لعدم التسبب بأي تأخ�ي  )7 ض �جب تعبئة استمارة ت��ــــح جد�دة كل يوم. �جب تعبئة االستمارة قبل الخروج من الم�ض

 .  عند الوصول إ� بوابة الحرم الجام�ي
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 : الخروج من الحرم الجام�ي 6المرحلة 

 

Mr. Israel Israeli Mr. Israel Israeli 


