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تعميم رقم )4( لسنة 2021
بشأن تحديث إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19 في الجهات 

والشركات الحكومية

إلى كافة الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي  

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
نهديكم أطيب التحيات ونتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لتعاونكم الدائم 

لتحقيق المصلحة العامة.
للحفاظ  الوقائية  واإلجراءات  االحترازية  التدابير  بشأن  الصادرة  بالتعاميم  إلحاقًا 
على السامة والصحة العامة، وحرصًا على صحة وسامة جميع الموجودين في 
مقار العمل لدى الجهات والشركات الحكومية، ومواكبًة إلجراءات التصدي لجائحة 
كوفيد-19 والتي يجري تحديثها بشكل دوري من قبل الجهات المختصة، وبناًء 

على موافقة اللجنة التنفيذية، فإننا نهيب بكم ضرورة االلتزام باآلتي: 
أوالً: استمرارية األعمال لدى الجهات والشركات الحكومية :

التقيد بنسبة 60% من الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد   .1
الموجودين في مقار العمل لدى الجهة أو الشركة الحكومية. 

ُيراعى في استقبال المتعاملين والزائرين االلتزام بالقدرة االستيعابية العامة   .2
للمقار والمحددة بحسب معايير السامة والتباعد الجسدي.

الصادر  الطارئة"  الظروف  العمل عن بعد خال  إجراءات وضوابط  "دليل  ُيطبق   .3
المتعلقة  األخرى  اإلرشادات  وكذلك  أبوظبي  إلمارة  البشرية  الموارد  هيئة  عن 

بهذا الشأن.
تلتزم الفئات التالية بممارسة العمل عن بعد :   .4

الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا.  أ. 
الموظفين المصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، على أن ُيقدم تقرير   ب. 

طبي معتمد يتم تحديثه دوريًا. 
الموظفين من أصحاب الهمم.  ج. 

الموظفات الحوامل والمرضعات.  د. 
أحد الوالدين من الموظفين ممن لديهم أبناء في الصف العاشر فما دون   ه. 
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التعليمية  المؤسسة  من  كتاب  توفير  ويشترط  بعد،  عن  التعلم  بنظام 
يفيد بتلقي األبناء للتعلم عن بعد، ويسري ذلك حتى نهاية العام الدراسي 
2020-2021، كما يشترط تقديم شهادة من جهة عمل الطرف اآلخر بعدم 

عمله عن بعد لتعليم األبناء.

ثانيًا: دورية الفحص للموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد لدى 
الجهات والشركات الحكومية:

يلتزم بإجراء فحص مسحة األنف )فحص PCR( كل 7 أيام الموظفين والعاملين   .1
الحاصلين  غير  العمل  مقر  الموجودين في  والتعهيد  الخدمات  وعمال عقود 
تكلفة  الحكومية  الشركة  أو  الجهة  تتحمل  أن  دون  كوفيد-19،  لقاح  على 
طبي  تقرير  على  الحاصلون  الفحص  تكلفة  تحمل  من  وُيستثنى  الفحص 

معتمد باالستثناء من تلقي لقاح كوفيد-19. 
الموظفين  شهر  كل  مرة   )PCR )فحص  األنف  مسحة  فحص  بإجراء  يلتزم   .2
العمل  مقر  في  الموجودين  والتعهيد  الخدمات  عقود  وعمال  والعاملين 
الحكومية  الشركة  أو  الجهة  تحمل  دون  كوفيد-19  لقاح  على  الحاصلين 
تكلفة الفحص، وُيستثنى من إجراء الفحص -لغرض الحضور في مقر العمل- 
والمتطوعون   E الـ  الحاصلون على  الوطنية  التطعيم  برامج  المطعمون في 
في الدراسات السريرية الحاصلون على النجمة الذهبية على تطبيق الحصن.

في  والعاملين  للموظفين  الدولة  خارج  من  العودة   / المخالطين  حاالت  ثالثًا: 
الجهات والشركات الحكومية:

يتم احتساب فترة الحجر الصحي - بحسب المدة التي تقررها الجهات المختصة - 
لمخالط الشخص المصاب بفيروس كوفيد-19 أو العائد من خارج الدولة بحسب 

اآلتي:
في حال كان الموظف حاصًا على جرعتي لقاح كوفيد-19 أو كان لديه تقرير   .1
طبي معتمد باالستثناء من تلقي لقاح كوفيد-19: يطبق عليه نظام العمل 

عن بعد.
في حال لم يكن الموظف حاصًا على لقاح كوفيد-19: تخصم فترة الحجر من   .2
رصيد إجازاته السنوية، وإن لم يكن له رصيد تعتبر إجازة بدون راتب، وال يطبق 

عليه نظام العمل عن بعد.
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العمل  مقار  في  الموجودين  المؤقتين  والعاملين  والزائرين  المتعاملين  رابعًا: 
لدى الجهات والشركات الحكومية :

غير   - المؤقتين  العاملين  من  وغيرهم  والزائرين  المتعاملين  إبراز  من  التأكد 
لدى  العمل  مقار  في  الموجودين  التعميم  هذا  من  ثانيًا  بالفقرة  المشمولين 
ال   )PCR األنف )فحص  نتيجة فحص سلبية لمسحة  الحكومية  الشركة  أو  الجهة 

تزيد مدتها على )3( أيام.

خامسًا: اإلجراءات االحترازية :
الجسدي  والتباعد  المهنية  والسامة  الصحة  وإرشادات  وأدلة  معايير  تطبيق 
المختصة،  الجهات  والصادرة من  الازمة  واالحترازية  والوقائية  الصحية  واإلجراءات 

بما يضمن السامة والتباعد الجسدي.

سادسًا: التقارير الدورية :
تنفيذ  مستجدات  عن  أبوظبي  إلمارة  البشرية  الموارد  لهيئة  شهرية  تقارير  رفع 

أحكام هذا التعميم. 

سابعًا: ُيعمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخ 2021/5/30، ويستمر العمل بكافة 
التعاميم واإلرشادات األخرى الصادرة في هذا الشأن بالقدر الذي ال يتعارض مع ما 

ورد في هذا التعميم.

مثمنين جهودكم وشاكرين لكم حسن تعاونكم
إلجراءاتكم

وفقكم اهلل ،،

                     د. محمد راشد الهاملي
              األمين العام للمجلس التنفيذي
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