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 6يوم الثالثاء عمال الكلية عقدها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة لورشة عمل 

الحادية عشر بقاعة المؤتمرات بالكلية لمراجعة اجراءات النظافة و الوقاية الساعة  2020اكتوبر

تعقيم و تطهير  –تعقيم االسطح والكمبيوترات و المقابض بالكلور بانتظام )في ظل ازمة كورونا 

وجود كيس في سلة  -تهوية قاعات الدرس باستمرار -دورات المياه مع التاكد من وجود صابونة

التأكيد على  -منع خلط المنظفات مع الكلور -كيد على وجود الغطاء الخاص بهاالمهمالت مع التأ

 .(مة و القفازات لحمايتهم الشخصيةضرورة ارتداء الكما
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بالتعاون مع الوحدة " مكافحة فيروس كورونا " ورشة عمل لالداريين و العمال  بعنوان 

المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك يوم األربعاء  96 سبتمبر 

0202  من الساعة 99 صباحاً حتى الواحدة ظهراً بقاعة المؤتمرات بالكلية وحاضر فيها 

ية عبده نائب مدير المستشفيات ومدير الوحدة المركزية لمكافحة سام/ األستاذ الدكتور 

.و تم اعداد شهادات للحاضريين و ذلك في ضوء حملة التوعية ضد فيروس كورونا العدوى  
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بالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة العدوى " مكافحة العدوى " ورشة عمل  بعنوان 

صباحاً حتى  92من الساعة   أكتوبر 02األربعاء يوم بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك 

 .الواحدة ظهراً بقاعة المؤتمرات بالكلية
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بالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة " مكافحة العدوى ضد فيروس كورونا" ندوة بعنوان 

من الساعة العاشرة حتى الساعة الحادية عشر  0202نوفمبر  91د وى وذلك يوم األحالعد

 .ومن الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ظهراً بقاعة المؤتمرات بالكلية صباحاً 

 

 


