بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/11/11 :
شماره جلسه89 :

صورتجلسه شورای بازگشایی و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه
حاضرین در جلسه:
 -1دکتر بابک کریمي ،رئیس دانشگاه
 -2دکتر رشید زارع نهندی ،معاون اداری-مالي و آموزشي-پژوهشي دانشگاه
 -3دکتر علي فروش باستاني ،معاون دانشجویي و فرهنگي-اجتماعي دانشگاه
 -4دکتر سعید عمادی ،مدیر امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه
 -5دکتر ابراهیم انصاری ،مدیر امور خدمات رایانهای و فناوری اطالعات دانشگاه
 -6عباس بیگلری ،مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه
 -7محسن امیر ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه

مصوبات جلسه:
هشتاد و نهمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  16روز دوشنبه  11بهمن ماه  1400برگزار
شد و بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
با عنایت به گزارش تیم مرکز بهداشت زنجان از خوابگاههای دانشجویي دانشگاه و معاینات انجام شده توسط پزشکان معتمد
دانشگاه ،تصمیمات زیر اتخاذ شده است.
 -1با توجه به گذشت مدت زمان مناسب از روز تست اولیه مثبت ،از کلیه دانشجویان قرنطینه شده در اولین فرصت ممکن
تست کرونا گرفته خواهد شد و در صورت منفي بودن نتیجه ،از قرنطینه خارج خواهند شد.
 -2توزیع غذای دانشجویان کماکان در محل خوابگاهها صورت مي پذیرد و سالن غذاخوری تا آخر هفته جاری تعطیل خواهد
بود .کتابخانه و سالنهای ورزشي نیز تا اطالع بعدی تعطیل ميباشند.
 -3مقرر شد با توجه به وجود احتمال شیوع مجدد و گستردهتر سویه اُمیکرون ،امور دانشجویي دانشگاه آمادگي الزم برای
قرنطینه مجدد و سریع خوابگاهها را داشته باشد.
 -4پذیرش جدید در خوابگاهها تا اطالع بعدی انجام نخواهد شد.
ادامه در صفحه بعد 
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بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/11/11 :
شماره جلسه89 :

صورتجلسه شورای بازگشایی و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه
ادامه مصوبات جلسه:
 -5دانشجویان از مراجعه حضوری به اتاقهای اساتید خودداری کنند.
 -6به همه اعضای دانشگاه اکیدا توصیه ميشود در اولین زمان ممکن نسبت به دریافت دوز سوم واکسن کرونا اقدام کنند.
 -7مجددا تاکید ميشود تمامي اعضای دانشگاه بهویژه دانشجویان مستقر در خوابگاههای دانشجویي ،موظف به اجرای تمامي
پروتکلهای بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای دانشگاه و استفاده از دو ماسک روی هم هستند.
برای جلوگیری از شیوع مجدد و قرنطینه دسته جمعي ،در صورت داشتن عالئم سویه اُمیکرون و یا مشاهده موارد مشکوک به
کرونا در دیگران ،بایستی هرچه سریعتر این موضوع به مسئولین خوابگاهي و یا امور دانشجویي دانشگاه ،اطالع داده شود.
مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  11بهمن ماه  1400با تعداد  7بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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