تعميم رقم ( (19لسنة 2020م
بشأن املوظفين املخالطين في الجهات الحكومية بإمارة عجمان
إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان
تهديكم دائرة املوارد البشرية اطيب التحيات وأصدق التمنيات بدائم التوفيق والنجاح ،وبناء على قرار رئيس
املجلس التنفيذي رقم ( )7لسنة 2020م بشأن اإلدارة الفعالة لألزمات في حكومة عجمان ،والحقا للتعاميم
الصادرة عن دائرة املوارد البشرية بشأن العمل عن بعد؛ على كافة الجهات الحكومية بإمارة عجمان توجيه
املعنيين لديها بضرورة االلتزام التام بما يلي:
ً
أوال :ألغراض هذا التعميم يقصد بالحالة املخالطة كل موظف قض ى وقتا على مقربة من حالة تأكدت إصابتها
بفيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19بمسافة أقل من مترين ،وملدة تزيد عن  15دقيقة (في مجال العمل – أو
خارج العمل) ،ويبدأ حصر املخالطين بدءا باملوظفين الذين تواصلوا مع الحالة املؤكدة قبل يومين من ظهور
نتيجة اختبار ( كوفيد –  ) 19اإليجابي للحالة املؤكدة.
ً
ثانيا :على الجهات الحكومية التي تظهر فيها حالة مخالطة اتخاذ االجراءات الواجب اتباعها فيما يخص املخالطين
لحالة مؤكدة داخل مقر العمل حسب اإلجراء الطبي املعمول به في الدولة باإلضافة إلى حصر ومتابعة كافة
موظفي الجهة الحكومية املخالطين وتوعيتهم بأعراض املرض وما يجب عليهم فعله لو ظهرت عليهم األعراض.
ً
ثالثا :تحدد إجراءات التعامل مع الحاالت املخالطة لشخص من داخل العمل وفقا ملا يلي: -
 .1في حال ظهرت نتيجة فحص املوظف إيجابية فيخضع املوظف إلجازة مرضية وفق القواعد املقررة في
احتساب اإلجازة املرضية املبينة في قانون املوارد البشرية والئحته التنفيذية.
 .2في حال ظهرت نتيجة فحص املوظف سلبية فتقوم الجهة الحكومية باتخاذ اإلجراءات التالية- :
أ .في حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد تقوم الجهات الحكومية بتطبيق العمل عن بعد على
املوظفين من الحاالت املخالطة وذلك ملدة ( )14يوم أو أي مدد للحجر الصحي التي تقررها السلطات
املختصة في الدولة مستقبل.

ب .في حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بعد يعتبر املوظف من الحاالت املخالطة في إجازة مرضية
معد وفقا ألحكام املادة ( )8/34من قانون املوارد البشرية
خاصة للشك في إصابة موظف
بمرض ٍ
ٍ
لحكومة عجمان.
ً
رابعا :تحدد إجراءات التعامل مع الحاالت املخالطة لشخص من خارج العمل وفقا ملا يلي: -
 .1في حال ظهرت نتيجة فحص املوظف إيجابية فيخضع املوظف إلجازة مرضية وفق القواعد املقررة في
احتساب اإلجازة املرضية املبينة في قانون املوارد البشرية والئحته التنفيذية.
 .2في حال ظهرت نتيجة فحص املوظف سلبية فتقوم الجهة الحكومية باتخاذ اإلجراءات التالية- :
أ .في حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد تقوم الجهات الحكومية بتطبيق العمل عن بعد على
املوظفين من الحاالت املخالطة وذلك ملدة ( )14يوم أو أي مدد للحجر الصحي تقررها السلطات
املختصة في الدولة مستقبل.
ب .في حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بعد يعتبر املوظف من الحاالت املخالطة في إجازة دورية أو
إجازة بدون راتب في حال عدم وجود رصيد اجازات لديه وذلك ملدة ( )14يوم أو أي مدد للحجر الصحي
تقررها السلطات املختصة في الدولة مستقبل.
ً
خامسا :على املوظفين العائدين للدولة من الخارج ،تطبيق الحجر الصحي ،حيث يجب على املوظف ،القادم
للدولة من الخارج ،االلتزام بإتمام الحجر الصحي ملدة ( )14يوم أو أي مدد للحجر الصحي تقررها السلطات
املختصة في الدولة مستقبل ،ويجوز للجهات الحكومية في حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد تطبيق العمل
عن بعد على املوظفين العائدين ،وفي حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بعد يعتبر املوظف في إجازة دورية
أو إجازة بدون راتب وفي حال عدم وجود رصيد اجازات لديه وذلك لذات مدة الحجر املبينة أعله .
ً
سادسا :على وحدات املوارد البشرية في الجهات الحكومية إلزام املوظفين بتقديم اثبات املخالطة من خلل
احضار تقرير أو إفادة طبية من السلطات املختصة بالدولة توضح ظروف املخالطة ومدة الحجر املقررة.
ً
سابعا :على الجهات الحكومية االستمرار بإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بفيروس كورونا املستجد ( كوفيد
–  ) 19لكافة موظفي الجهة الحكومية حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ االجراءات اللزمة نحو:

أ .حصر املوظفين املخالطين املتواجدين في مقر العمل.
ب .إبلغ الجهات املختصة بوجود حالة مخالطة
ج .إجراء الفحوصات للموظفين املخالطين.
د .التعقيم الشامل ملقر العمل ومرافقه.
ً
ثامنا :على كافة موظفي الجهات الحكومية االلتزام التام بما يلي-:
أ .اتخاذ اإلجراءات الوقائية (لبس الكمامة ،وتطهير األيدي دوريا ،والتباعد االجتماعي).
ب .تحميل وتفعيل تطبيق "الحصن " باعتباره املنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات فيروس كورونا
املستجد (كوفيد )19-في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ج .عدم الحضور ملقر العمل في حال وجود أي أعراض لكوفيد 19-أو أي أعراض مشابهة وإبلغ جهة العمل
عن طريق وسائل االتصال املعتمدة بذلك.
ً
تاسعا :يستمر العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقا عن دائرة املوارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما ال
يتعارض مع أحكام هذا التعميم.
ً
عاشراُ :يعمم على كافة الجهات الحكومية بإمارة عجمان؛ للعمل بموجبهّ ،
كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من
تاريخه.
للتفضل باالطالع واإليعازللمختصين باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع هذا التعميم موضع التنفيذ و اتخاذ
ما يلزم لضمان التطبيق األمثل ملا جاء فيه.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي
مديرعام دائرة املوارد البشرية
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