
با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا

ستاد ملی مقابله با کرونا شنبه ۱۷ خرداد را به 
عنوان روز بازگشایی دانشگاه ها اعالم کرده بود 
اما اختیار بازگشایی را به دانشگاه ها محول شده 
است تا هر واحدی بنابر وضعیت کرونا در آن 
منطقه و میزان دانشجویان بومی درباره حضور 

دانشجویان تصمیم گیری کند.
به گزارش سپید، حضور دانشجویان در کالس های 
درس اختیاری است همچنین در بیشتر دانشگاه ها 
در  عملی  کالس های  برای  تنها  دانشجویان 
کالس های درس دانشگاه حضور خواهند داشت، 
دانشجویان علوم پزشکی به ویژه در ترم های آخر 
باید برخی واحد های عملی را طی کنند و وزارت 
بهداشت پروتکل بازگشایی دانشگاه ها را به منظور 
حضور دانشجویان در دانشگاه ها اعالم کرده است 
اما برخی نگرانی ها درباره حضور دانشجویان در 

خوابگاه ها وجود دارد.
وزارت  دانشجویی  معاون  الری  سادات  سیما 
دانشگاه های  بازگشایی  برنامه  درباره  بهداشت 
علوم پزشکی گفت: »با روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی، معاونان بهداشت و معاونان آموزشی 
وزارت بهداشت صحبت کرده ایم تا بنابر شرایط 
اپیدمیولوژی، امکانات رفاهی و خوابگاهی اقدام 
به بازگشایی دانشگاه ها کنند، دانشگاه هایی که 
بازگشایی می شوند باید اقالم حفاظتی را در اختیار 
دانشجویان قرار دهند البته پیش از این رزیدنت ها 
در دانشگاه های علوم پزشکی حضور داشتند، اما 
به دلیل کمتر بودن جمعیت راحت تر می توانستیم 
دانشجویان را مدیریت کنیم، اکنون هم برنامه ریزی 
کردیم تا دانشگاه ها با ظرفیت کمتری بازگشایی 
شوند و دانشجویان بتوانند بدون پرداخت هزینه 
را  در شهر خود مهمان شوند و واحد درسی 
بگذرانند.« معاون دانشجویی وزارت بهداشت ادامه 
داد: »توزیع اقالم حفاظتی، تب سنجی و تست 
کرونا از دانشجویان خوابگاهی در هنگام ورود، 
تست کرونا از پرسنل و کارکنان و دانشجویانی 
که در خوابگاه ها استقراردارند، استفاده از ظروف 
یکبار مصرف، برنامه برای توزیع غذا در خوابگاه ها 
تا دانشجویان کمتر در بیمارستان غذا مصرف 
کنند، پذیرش حداکثر ۲ نفر در هر اتاق از جمله 
اقداماتی است که به منظور بازگشایی دانشگاه های 

علوم پزشکی انجام شده است.«

برنامه بازگشایی علوم پزشکی تبریز
بنابر اعالم معاونت دانشجویی علوم پزشکی تبریز 
از دانشجویان خوابگاهی تست گرفته شده و ۲ 
نفر کرونا مثبت بودند که یک نفر از سایر شهر ها 
به خوابگاه آمده و هنگام تست در خوابگاه بوده 
و تست داده و کرونا مثبت شده و یک اینترن 
کرونا مثبت بود که در محل مناسبی قرنطینه شده 
است، همچنین از تمام کادر خوابگاه و آشپزخانه 

نیز تست کرونا گرفته شده است.

برنامه بازگشایی علوم پزشکی ایالم
پزشکی  علوم  دانشجویی  معاونت  اعالم  بنابر 

شروع  شنبه  پنج  از  دانشجویان  پذیرش  ایالم 
در  را  بالینی  غیر  و  بالینی  دانشجویان  و  شده 
و  می شوند  داده  اسکان  جداگانه  خوابگاه های 
پمپ مواد ضدعفونی کننده در ورودی خوابگاه 
ها، سرویس ها و آشپزخانه تعبیه و ماسک سه 

الیه در انبار و خوابگاه دپو شده است.

برنامه بازگشایی علوم پزشکی تهران
بنابر اعالم معاونت دانشجویی علوم پزشکی تهران 
تغییری در برنامه های آموزشی ایجاد نشده است، 
ماسک به دانشجویان داده می شود و ضدعفونی 
روزانه خوابگاه، توزیع اقالم ضدعفونی کننده 
دست در ورودی خوابگاه، تکمیل فرم خوداظهاری 
و معاینه بدو ورود از اولویت های کاری است.

برنامه بازگشایی علوم پزشکی کرمانشاه
پزشکی  علوم  دانشجویی  معاونت  اعالم  بنابر 
کرمانشاه در خوابگاه بوستان برادران حدودا ۲۸ 
نفر اینترن و رزیدنت اسکان دارند که با توجه به 
شیفت بندی شبی حدود ۱۰ الی ۱۲ نفر در خوابگاه 
هستند. خوابگاه هر روز ضد عفونی می شود و 
شستوشوی سرویس ها و حمام ها نیز بطور مجزا 
انجام می پذیرد. در ورودی خوابگاه بوستان علوم 
پزشکی کرمانشاه یک دستگاه ضدعفونی دست 
اتوماتیک نصب شده است. ماشین لباس شویی 
مجزایی فقط مخصوص البسه بیمارستانی در اختیار 
نماینده دانشجو ها قرار گرفته است. پک بهداشتی 
شامل ماسک، دستکش و شیلد و در صورت لزوم 
گان توسط معاونت آموزشی تهیه و بین دانشجویان 
توزیع شده است. همچنین ظروف ۵۰ میلی لیتری 
جیبی حاوی مایع ضدعفونی دست توسط معاونت 
دانشجویی علوم پزشکی کرمانشاه تهیه و در اختیار 

دانشجویان قرار گرفت. چند گالن مایع ضد عفونی 
تحویل مسئول خوابگاه بوستان شد که ظروف ۵۰ 
میلی تهیه شده را برای دانشجویان در صورت 
مراجعه شارژ کنند. در خوابگاه بوستان خواهران 
علوم پزشکی کرمانشاه هم حدودا ۵۰ نفر اسمی و 
شبانه ۲۰ نفر ساکن در خوابگاه هستند، دانشجویان 
مستقر در خوابگاه های علوم پزشکی کرمانشاه 
معدودی  تعداد  و  اینترن ها  رزیدنت ها،  شامل 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی است.

برنامه بازگشایی علوم پزشکی بابل
بنابر اعالم معاونت دانشجویی علوم پزشکی بابل بر 
اساس برنامه ریزی قبلی، توافقات انجام شده درون 
دانشگاهی، دستورات وزارتی و کشوری حدود 
۷۵۰ دانشجو در مقاطع کارورزی و کارآموزی 
رشته های مختلف فراخوانده شده اند که حدود ۲۸۰ 
نفر آن ها خوابگاهی هستند، طبق فراخوان به عمل 
آمده از دانشجویان خوابگاهی استان های همجوار 
که فقط کالس های تئوری دارند و وسایل خود 
را از حدود سه ماه قبل جا گذاشته اند خواسته 
شد با رعایت پروتکل های بهداشتی تا ظهر روز 
جمعه ۱۶ خرداد وسایل خود را تحویل بگیرند، 
تمام اتاق ها، راهرو ها، سالن ها و محوطه خوابگاه ها 

بطور کامل ضد عفونی شده است.
وسایل حفاظت شخصی شامل ماسک و ژل ضد 
عفونی دست به همه دانشجویان حاضر در علوم 
پزشکی بابل و کسانی که در روز های آینده وارد 
خوابگاه می شوند، تحویل داده می شود، در بدو 
ورود دانشجویان به خوابگاه ها پرسشنامه سالمت 
پر می شود و معاینه اولیه به عمل می آید، معاینات 
تکمیلی و در صورت امکان اقدامات آزمایشگاهی 
تکمیلی شنبه ۱۷ خرداد با هماهنگی معاونت های 

بهداشتی و درمان انجام می شود.
پرسشنامه ارزیابی سالمت روان در مرحله اول 
برای همه دانشجویان خوابگاهی تهیه می شود و 
پس از تکمیل آن دانشجویان نیازمند به مداخالت 
مشاوره ای وروانپزشکی شناسایی می شوند تا اقدام 
الزم انجام شود. همچنین اتوبوس ومینی بوس با 
همکاری معاونت توسعه به منظور رعایت آسایش، 
دستورات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تامین 
و هماهنگی های الزم با شورای صنفی دانشجویان 
انجام و پیمانکار سلف دانشجویان برای طبخ غذا 
در آشپزخانه سلف فعال شده است وتوزیع غذا 

فقط در خوابگاه ها انجام می شود.
دانشجو های فراخوان شده از روز جمعه ۱۶ خرداد 
وارد خوابگاه ها شده اند وبه دانشجویان مستقر که 
عمدتا تحصیالت تکمیلی واینترن ها هستند، اضافه 
می شوند وطبق پیش بینی به عمل آمده حدود 
سی درصد از ظرفیت خوابگاه های علوم پزشکی 

بابل تا ۴۸ ساعت آینده پر می شود.

برنامه بازگشایی علوم پزشکی جیرفت
بنابر اعالم معاونت دانشجویی علوم پزشکی جیرفت 
به منظور بازگشایی دانشگاه ها اقداماتی از جمله سه 
بار ضد عفونی خوابگاه ها در روز، تهیه ماسک و 
اسپری ضد عفونی دست و سطوح، توزیع غذا در 
ظروف یکبار مصرف و در خوابگاه ها، استفاده از 
ظرفیت ۵۰ درصدی سرویس ها، تعبیه روشور در 
ورودی خوابگاه ها و اختصاص مکانی برای تعویض 
البسه بیمارستانی، گندزدایی وسایل دانشجویان در 
بدو ورود حتی کفش، استقرار کارشناس بهداشت 
محیط در خوابگاه ها، تحویل پک بهداشتی انجام و 

در هر اتاق یک دانشجو اسکان داده شده است.
ادامه در صفحه 11 

دانشگاه های علوم پزشکی به صورت اختیاری بازگشایی شدند
جزئیات آغاز به کار دانشگاه های مختلف کشور
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