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 2021) لسنة   2تعميم رقم (  

 بشأن

 ع�ى مستوى الحكومة االتحادية 19إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 

 

 المحترمين  كافة الوزارات والجهات االتحاديةإ�� 

 تحية طيبة وبعد،

 ، .لكم دوام الصحة والسالمةتهديكم الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أطيب التحيات متمنية 

والحد من تداعياته، وحفاظاً ع�ى صحة  19تماشياً مع توجهات حكومة دولة اإلمارات في التصدي لجائحة كوفيد 

 :االتحادية تطبيق اإلجراءات التالية الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة، فإنه يرجى من جميع الجهات الحكومية

 فيما يخص موظفي الوزارات والجهات االتحادية: .1

ع�ى وذلك  يوم 14كل ) PCR يتعين ع�ى جميع موظفي الحكومة االتحادية إجراء فحص مسحة األنف (فحص -أ

 .19الموظفين الحاصلين ع�ى لقاح كوفيد  ذلكنفقة الموظف الخاصة، وُيستثنى من 

) أعاله، الموظفين الحاصلين ع�ى تقرير/ شهادة  1يستثنى من اإلجراءات الموضحة في الفقرة ( أ ) من البند ( و  -ب

وفق حالتهم  19طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد 

 كللهم ) PCR (فحصاالتحادية بإجراء فحص مسحة األنف الحكومية الصحية/ المرضية، ع�ى أن تتكفل الجهة 

 .يوم 14

 

 :وما شابه ةشركات التعهيد وشركات الخدمات العامموظفي فيما يخص  .2

التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات  وما شابه يتعين ع�ى كافة شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة

) لموظفيها المتواجدين أو PCR الحكومية االتحادية (الحالية والمستقبلية) إجراء فحص مسحة األنف (فحص

ع�ى نفقة تلك  يوم 14كل الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الحكومية االتحادية وذلك 

 .19الحاصلين ع�ى لقاح كوفيد  موظفي تلك الشركات، وُيستثنى من ذلك لهاالمتعاقد معها أو المعهد الشركات 
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 :وما شابه ةوبيوت الخبر االستشارية  موظفي الشركاتفيما يخص  .3

وظفيهم مرور م من قبل الجهات االتحادية ويتطلبوما شابه و بيوت خبرة أفي حال التعاقد مع شركات استشارية 

ع�ى مقرات عمل الجهة الحكومية االتحادية وذلك لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، 

التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول  الجهة الحكومية االتحادية ع�ى يتعينفإنه 

ويُستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين ع�ى لقاح كوفيد ، أيام 3 مدتها ال تزيد عن )PCR(فحص لمسحة األنف 

19. 

 

 

مجاناً  19-عالمكم بأنه قد تم توفير لقاح كوفيدإطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يسرنا إ وفي

كز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع  كز الصالمر كذلك وفي جميع إمارات الدولة في جميع المرا حية ا

 باإلضافة إلى عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بالدولة، .التابعة لدائرة الصحة بأبوظبي

وعليه فإن الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية تحث كافة الوزارات والجهات االتحادية ع�ى تشجيع وتمكين 

مراض المزمنة وكبار ية ألصحاب األو إعطاء األول مع 19-الموظفين والعاملين لديها للتوجه ألخذ لقاح كوفيد 

 .المواطنين

 .2021يناير  17لجميع االلتزام بما ورد أعاله، ع�ى أن يتم العمل بهذه اإلجراءات اعتباراً من تاريخ باونهيب 

 

 شاكرين لكم حسن التعاون،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 

 

 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية                                                                                                 
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