
 

 

 2021( لعام 03تعميم رقم )

 يف شأن 

 19دي جلائحة كوفيد تعديل بعض اجراءات التص
 

 احملرتمني                                      ىل كافة اجلهات احلكومية                                                  إ

 حتية طيبة وبعد،،،

 

والتعميم رقم  (3التعميم رقم )واسرتشادًا بتهديكم دائرة املوارد البشرية أطيب التحيات وأصدق األمنيات بدوام التقدم والسداد، 

وإحلاقًا ، 19اجراءات التصدي جلائحة كوفيد  حوكمةيف شأن  اهليئة االحتادية للموارد البشرية الصادر من 2021لعام  (4)

وحرصًا على مواكبة جهود  (19حرتازية للحد من انتشار األوبئة ) كوفيد اميم الصادرة عن الدائرة بشأن اإلجراءات اإلبالتع

 يرجى التفضل بااللتزام بالتعليمات التالية: ، واحلفاظ على الصحة العامة اجلائحةادارة واسرتاتيجيات الدولة يف 

أيام وذلك على نفقة املوظف اخلاصة  7( كل PCR)فحص  نفيتعني على مجيع موظفي احلكومة إجراء فحص مسحة األ .1

 .19ويستثنى من ذلك املوظفني احلاصلني على جرعتني لقاح كوفيد )إن وجدت التكلفة( 

شهادة طبية معتمدة من اجلهات الصحية /أعاله املوظفني احلاصلني على تقرير جراءات املوضحة يف الفقرة يستثنى من اإل .2

هة وفق حالتهم الصحية/ املرضية على أن تتكفل اجل 19الرمسية يف الدولة تشري إىل عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد 

 .أيام 7(  هلم كل PCRنف )احلكومية بإجراء فحص مسحة األ

وتطلب األمر وجودهم يف مقر اجلهة احلكومية حلضور اجتماع أو  وما يف حكمهايف حال التعاقد مع الشركات اخلارجية  .3

تيجة فحص سارية املفعول ملسحة براز موظفي الشركات لن على اجلهة احلكومية التأكد من إمناقشات وغريها فإنه يتعني

 .19ن ذلك املوظفني احلاصلني على جرعتني لقاح كوفيد أيام ويستثنى م 3نف وتكون مدتها ال تزيد عن األ

اليت يتم  (وما شابه )مثل شركات النظافة أو الصيانة يف حال التعاقد مع شركات التعهيد وشركات اخلدمات العامة .4

(  PCRالتعهيد إجراء فحص مسحة األنف )فحص ني على شركة التعاقد معها من قبل اجلهات احلكومية فإنه يتع

أيام على نفقة  7تواجدون بشكل يومي يف مقرات عمل اجلهة احلكومية وذلك كل يا املتواجدين أو الذين سملوظفيه

 .19الشركات املتعاقد معها أو املعهد هلا، ويستثنى من ذلك موظفي تلك الشركات احلاصلني على لقاح كوفيد 

األسبوعية لدى املراكز الصحية التابعة  (PCRتكلفة إجراء فحص مسحة األنف )فحص مؤقتًا تتحمل اجلهة احلكومية  .5

للفئات الوظيفية اليت مل تتاح هلا فرصة التطعيم حاليًا ضمن اجلدول الزمين ألولويات  لوزارة الصحة ووقاية اجملتمع

برنامج التطعيم الوطين وملدة شهر واحد كحد أقصى، ويكون التعويض وفقًا لآللية اليت سيتم حتديدها بالتنسيق مع دائرة 

 املالية.
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 ت املوظف املصاب أو املخالط كالتالي:حوكمة إجراءاتكون  .6

 تكون نتيجة فحصه إجيابية باآلليات املعتمدة  أو تظهر عليه أعراض أو 19املوظف املصاب بوباء كوفيد  التزام

 للعالج واحلجر املقررة من السلطات الصحية املختصة.

 بعد األخذ باالعتبار كالتالي  19خص مصاب بفريوس كوفيد تعامل فرتة احلجر الصحي للموظف املخالط لش

 مت التعامل معها وفق األنظمة املعمول بها:واليت  فرتات املخالطة السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ني صدور موجهات أخرى يف ضوء متيريات الوضع الصحي يف الدولةحل 07/02/2021اعتبارًا من يتم العمل بهذا التعميم  .7

 والقرارات احلكومية يف هذا الشأن.
 

 آملني من اجلميع التقيد مبا جاء،،،

 وتفضلوا منا وافر االحرتام التقدير،،،

                                                                                              

 إثبات املخالطة

 

 

تلقى  الذي املوظف املخالط 

 جرعتني من التطعيم

مل  الذي املوظف املخالط

 يتلقى جرعتني من التطعيم

الوظيفة قابلة للعمل 

 عن بعد

الوظيفة غري قابلة 

 للعمل عن بعد

  يتم العمل عن بعد

خالل فرتة احلجر 

 10الصحي املعتمدة )

 يف املرة  األوىل أيام(

   يف حال تكرار

املخالطة فإنه يتم 

اعتبار فرتة احلجر 

أو إجازة إجازة سنوية 

 بدون راتب

  يتم منح املوظف

املخالط إجازة طارئة 

أيام ( يف  10ملدة )

 املرة األوىل

   يف حال تكرار

املخالطة فإنه يتم 

اعتبار فرتة احلجر 

إجازة سنوية أو إجازة 

 بدون راتب  

 

احلجر إجازة سنوية أو  تعترب فرتة

 إجازة بدون راتب

الوظيفة قابلة للعمل 

 عن بعد

الوظيفة غري قابلة 

 للعمل عن بعد

                       د. حممد عبداللطيف خليفة

 املدير العام


