ميثاق مجتمع جامعة والية ميشيغان
ينطبق ميثاق مجتمع جامعة والية ميشيييييغان على طالب جامعة والية ميشيييييغان وهيئة التدريس والموظفين والخريجين
والمقاولين والموردين والزائرين .باعتباري جزء من مجتمع جامعة والية ميشيغان وبموجب هذا الميثاق أتحمل المسئولية
الشخصية لحماية صحة وسالمة نفسي واآلخرين ألن أفعالي تؤثر على كل شخص.

تم االعالن عن فيروس كورونا المستجد والذي يسبب مرض كوفيد  19-كوباء عالمي .وفيروس كوفيد 19-هو شديد العدوى
ويعتقد أنه ينتشرر بصرة رئيسر بمخالط شرخ آلخر .وال يوجد ما يضرمن أنني أو أي شرخ آخر في الحرم الجامعي لن
يتأثر بكوفيد  .19وأدرك شخ صيا مخاطر كوفيد  19وعند العودة للحرم الجامعي أتعهد بأنني سوف أقوم بدوري في حماي
نةسي وحماي اآلخرين.

وبناء على ذلك وباعتباري عضرررواً في مجتمع جامع والي ميشررري ان أوافق على االلتزام بهذه المتطلبات إلى أن
تصررردر لي تعليمات أخرى من جامع والي ميشررري ان أثناء وجودي في ممتلكات الجامع أو الخاضرررع الدارتها
وكذلك أثناء مشاركتي في األنشط المتعلق بالجامع أو التي ترعاها جامع والي ميشي ان أينما تعقد.

المتطلبات
الكمامات:
سرروف أرتدي كمام مناسررب ت طي األنف والةم أثناء وجودي في ممتلكات جامع والي ميشرري ان في الداخل أو الخارج إال في
حال عجزي عن تحمل الكمام ألسباب طبي .
التباعد الجسدي:
سوف ألتزم بالمحافظ على مساف  6أقدام بيني وبين اآلخرين الذين ال أعيش معهم إلى أقصى حد ممكن.
النظافة الشخصية:
سوف ألتزم بالمحافظ على النظاف الشخصي والممارسات الصحي بما في ذلك:
 غسرريل اليدين عدة مرات بالماء والصررابون وإذا كان الصررابون غير متوفر اسررتعما معقم يحتوي على نسررب  60%من الكحو
على األقل.
 تنظيف وتعقيم المكان الذي أعيش فيه و/أو مكان العمل بشكل روتيني.
 استخدام الكوع المثني أو الكتف عند السعا أو العطس.
 االمتناعًعنًالمصافح ًباأليدي.

االلتزام باإلشارات و التعليمات:
لحماي نةسي واآلخرين سوف أقوم:
أ) البحث عن اإلشارات التوجيهي التي تضعها جامع والي ميشي ان وسلطات الصح العام .
ب) مالحظ التعليمات الصررادرة من جامع والي ميشرري ان أو سررلطات الصررح العام التي ترسررل
بالبريد اإللكتروني إلى حسابي .msu.edu
ج) اتباعًتلكًالتعليمات.
المراقبة الذاتية:
سرروف أراقب نةسرري بحثا عن أي أعراض تشرربه أعراض االنةلونزا (وعلى سرربيل المثا السررعا وضرريق التنةس
وصعوب التنةس وارتةاع درج الحرارة والتهاب الحلق أو فقدان حاس التذوق أو الشم).
وإذا شعرت بأي من األعراض التي تشبه أعراض االنةلونزا سوف أبقى في مكان إقامتي وأقوم باالتصا بمزود
الرعاي الصحي لتحديد الخطوات التي يجب علي اتباعها.
التعرض لكوفيد:19-
إذا حال مخالطتي ل شخ مازا مري ضا أو كانت نتائج فح فيروس كوفيد 19-إيجابي سوف أبقى في مكان
إقامتي وأقوم باالتصا بمزود الرعاي الصحي وأتبع توصيات الصح العام .
االلتزام بإرشادات الصحة العامة والتعاون مع سلطات الصحة العامة:
سوف أتبع اإلرشادات الحكومي وإرشادات الصح العام الساري المةعو  .وسوف أتعاون مع سلطات الصح العام
بما في ذلك وال يقتصر على تتبع المخالطين .وعالوة على ذلك إن جامع والي ميشي ان على تشجعني على:
أ) المشارك في مراقب وفح كوفيد.19-
ب) المشارك ًفيًفحوصًكوفيدً.19-
ج) تلقي لقاح االنةلونزا في هذا الخريف.
المزيد من المعلومات حو هذه المتطلبات تجدها على www.msu.edu/together-we-will

ز
االلتام بالميثاق
إن حماي صح وسالم طالب جامع والي ميشي ان وهيئتها التدريسي وموظةيها وزوارها تتطلب تعاون جميع أعضاء المجتمع ليس
فقط بااللتزام الشخصي بالميثاق ولكن أيضاً بتشجيع اآلخرين على االلتزام به.
ويمكن تقديم الشكاوي بخصوص عدم االلتزام وبدون ذكر االسم على الخط الساخن لالبالغ عن سوء السلوك في جامع والي ميشي ان
على  800-763-0764أو www.misconduct.msu.edu
وسرروف يخضررع األشررخاص الذين يخالةون الميثاق إلى إجراءات تأديبي بنةس الطريق والقوة المتبع عند مخالة السررياسررات األخرى
للجامع .

الطالب :نتوقع من موظةي الحياة الطالبي وموظةي المباني التعليمي وموظةي خدمات اإلقام أن يثقةوا الطالب بالميثاق و يعززوا
االلتزام به.
هيئة التدريس والموظفون:
نتوقع من قادة الجامع والمدراء والمشرفين ومدراء المرافق أن يقوموا بتثقيف الموظةين بالميثاق وتعزيز االلتزام به كل في مجا عمله
باإلضاف إلى الحرم الجامعي ككل.
ويمكن الحصو على مزيد من المعلومات حو االلتزام بالميثاق على:
www.msu.edu/together-we-will

سوف نمضي معا

