
 

 
 

 2021( لعام 07تعميم رقم )

 يف شأن

 (2) 19تعديل بعض إجراءات التصدي جلائحة كوفيد  
 

 

 احملرتمني                                               اجلهات احلكومية إىل كافة 

 حتية طيبة وبعد،،،

  

 2021ام لعا  3باالتعميم رقام    احلاقًا، األمنيات بدوام التقدم والسداد تهديكم دائرة املوارد البشرية أطيب التحيات وأصدق

 التحااادي ات اةاصاااة بعض بااا حناااي كم، يسااارأا أن  19-كوفياااد ائحاااة يف شاااأن تعاااديل بعاااض إجاااراءات التصااادي جل   

 :19-كوفيد جلائحة إجراءات التصدي ب

( PCRأا  )فحام   هات احلكومية اجراء فحام مساحة األ  يف اجليلتزم كافة املتدربني من املؤسسات التعليمية  .1

 .19  -من ذلك املتدربني احلاصلني على جرعتني لقاح كوفيدأيام، ويست نى  7كل 

يااتم ب ريقااة مباشاارة ول اارتة طويلااة ومسااتمرة  يف بيئااة العماال  ملوياا  مصااا  املااوي نيال ااة يف حاااإ إابااات خ .2

 : اآلتيت بيق 

 10) حبد أقصى   :  يتم العمل عن بعد خالإ فرتة احلجر الصحي املعتمدة الويي ة قابلة  للعمل عن بعد -

 (.املصا  أتيجةأيام من تاريخ 

الإ فاارتة احلجاار الصااحي  : يااتم ماانو املوياا  املجااالط إجااا ة طارئااة خاا   الويي ااة  ااب قابلااة للعماال عاان بعااد   -

 (.أتيجة املصا يام من تاريخ أ 10املعتمدة ) حبد أقصى  

 

 



 

 

 

 

 أيام: 7لكل  (PCR)مسحة األأ  من ت بيق ال ئات التالية ست نى ت .3

 وبشكل دائم. ابناء يتلقون التعلم عن بعد لديهنعن بعد ممن  يعملن اللواتي املوي ات -

 ض املزمنة ممن يعملون عن بعد.مرااصحا  األ -

 بدون راتب...( -مرافق مريض-)سنوية طويلةملدة خروج املوي ني يف إجا ة  -

جياب ابارا  أتيجاة فحام  سالبية      قار العمال   اساتدعاء املاوي ني مل  حواإ السابقة وعناد عاودة أو   ويف مجيع األ -

أيام  يف املرة األوىل، مع االلتزام بإجراء مساحة األأا  كال     3ال تزيد مدتها عن سارية امل عوإ ملسحة األأ  

 .19 تعديل بعض إجراءات التصدي جلائحة كوفيديف شأن  2021( لعام 03أسبوع وفقًا للتعميم رقم )

 % من ال اقة الويي ية.50حبيث ال تقل عن يف اجلهة  جيو  جلهة العمل حتديد أسبة العمل احلضوري  .4

 ،رين لكم حسن تعاوأكم معنا،،شاك

 ،،،وت ضلوا بقبوإ وافر التحية واالحرتام 

 

 

 د. حممد عبدالل ي  خلي ة

 املدير العام   

 

 


