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 2021  لسنة   ( 10)   رقم   تعميم 
 يف اجلهات والشركات احلكومية   19-بشأن حتديث إجراءات التصدي جلائحة كوفيد 

 

 ،،، إمارة أبوظبيفي الحكومية  والشركات  إلى كافة الجهات

،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  
 

 متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح. تهديكم دائرة اإلسناد الحكومي أطيب التحيات 

 إلجراءات التصدي لجائحة كوفيد
ً
 على صحة وسالمة  ، و والتي يجري تحديثها بشكل دوري من قبل الجهات املختصة  19-مواكبة

ً
حرصا

لكوارث  زمات وافي مقار العمل لدى الجهات والشركات الحكومية، وبحسب دراسة وتوصية لجنة إدارة الطوارئ وال   املتواجدين جميع  

 ننا نهيب بكم ضرورة االلتزام باآلتي: إالناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، ف
 

 

 
ا
 : الطاقة الستيعابية في مقار الجهات والشركات الحكومية:أول

وعمال عقود الخدمات  والعاملين  لعداد املوظفين    19-كوفيدجائحة  العودة إلى الوضع الطبيعي قبل  على الجهات والشركات الحكومية  

مقار في  ب   والتعهيد  االلتزام  مع  لديها،  كورونا  تطبيق  العمل  فيروس  العمل خالل جائحة  مقار  في  والتواجد  للعمل  اإلرشادية  "القواعد 

 اإلصدار الثالث" املرفق بهذا التعميم.  –املستجد 
 

 
ا
 :العملر  افي مقضوابط التواجد :  ثانيا

 يتعين االلتزام بالضوابط التالية:  إلى مقار العمل   وعمال عقود الخدمات والتعهيدوالعاملين  املوظفين  لدخول   .1

املختصة   . أ الجهات  قبل  من  املقررة  الفحص  دورية  باتباع  االلتزام  مع  الحصن  تطبيق  في  الخضر  املرور  عالمة  إبراز 

 و املستثنى من التطعيم.أللمطّعم للحفاظ على عالمة املرور الخضر سواًء 

   .املطّعمغير ل   امأي  7كل  (PCR) نفبإجراء فحص مسحة ال  االلتزام .ب

 ، ويعتبر ذلك تغيب مقر العملإلى دخول يمنع غير امللتزم بمدد الفحص من ال  .2
ً
، وتخصم املدة من رصيد إجازته عن العمل  ا

 .تحتسب إجازة بدون راتبالدورية، وإن لم يكن له رصيد  
 

 
ا
 :(PCR)نف : تكلفة فحص مسحة ال ثالثا

نفقته  الحكوميةبالجهات والشركات    ين والعاملين وظفامل   يتحمل .1 الفحص على  الخاصة    متكلفة  الشركات  الخاصة، وتتحمل 

 تكلفة الفحص لعمال عقود الخدمات والتعهيد التابعين لها.  

 تطعيم. من ال  مستثنى أو العامل املوظف  الحكومية تكلفة الفحص في حال كان  والشركة تتحمل الجهة .2
 

 
ا
ابط دخول  :  رابعا  :والشركات الحكومية  الزائرين واملتعاملين والعاملين املؤقتين ملقار الجهاتضو

 ُيصرح بالدخول في إحدى الحالتين التاليتين:

 في حال كانت صفته في تطبيق الحصن باللون الخضر. .1

 الخضر. صفته في تطبيق الحصن باللون في حال لم تكن ساعة  48( ملدة ال تزيد عن PCRإبراز نتيجة فحص مسحة النف )  .2

 



 

2 

 

 
ا
 : العمل عن بعد:خامسا

 ، مع مراعاة ما يلي:  في الجهات والشركات الحكوميةلغى كافة االستثناءات السابقة للموظفين تُ 

 أن يكون االبن معفعلى ُيصرح لحد الوالدين من املوظفين ممن لديه أبناء في الصف العاشر فما دون بالعمل عن بعد  .1
ً
من   يا

  العودة إلى 
ً
توفير كتاب من املؤسسة التعليمية يفيد بتلقي  و  املختصة على إفادة من الجهة الصحية بناءً الدراسة حضوريا

 . 2022-2021عن بعد للعام الدراس ي   للدراسةاالبن  

صرح للموظف املخالط أو العائد من خارج الدولة بالعمل عن بعد خالل فترة الحجر الصحي وذلك بناًء على إفادة معتمدة  يُ  .2

 من الجهات املختصة.

وحاجة العمل، بحسب الضوابط   مصلحةللموظف بالعمل عن بعد بناًء على للجهات والشركات الحكومية تقدير السماح   .3

 أو السياسات املعتمدة لديها بحسب الحوال. الواردة في الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية
 

 
ا
 التقارير الدورية::  سادسا

 على الجهات والشركات الحكومية رفع تقارير شهرية لهيئة املوارد البشرية إلمارة أبوظبي عن مستجدات تنفيذ أحكام هذا التعميم.

 
ا
 التعاميم السابقة::  سابعا

ل و  الحكومية،في الجهات والشركات  19-إجراءات التصدي لجائحة كوفيد بشأن  2021( لسنة 9التعميم رقم )يستمر العمل ب  غى  تُ

 الشأن. في هذا  الصادرة السابقة التعاميم
 

 
ا
 من تاريخ  :ثامنا

ً
 .2021سبتمبر  5ُيعمل بهذا التعميم اعتبارا

 
 مثمنين جهودكم وشاكرين لكم حسن تعاونكم

 إلجراءاتكم،، 

 وفقكم هللا،، 

 
 2021 أغسطس  26صدر عنا بتاريخ:               

 

 

 أبوظبي   - دائرة اإلسناد احلكومي 

 

 
 
 
 

 .اإلصدار الثالث –اإلرشادية للعمل والتواجد في مقار العمل خالل جائحة فيروس كورونا املستجد  القواعدمرفق:  -

 HRA.HUB@hra.gov.aeأو البريد اإللكتروني   HRA  HUBلالستفسارات املتعلقة باملوارد البشرية يرجى التواصل مع هيئة املوارد البشرية إلمارة أبوظبي عبر نظام  -

 0562312171يرجى التواصل مع مركز أبوظبي للصحة العامة على الرقم:  19-لالستفسارات املتعلقة باإلجراءات الوقائية واالحترازية لفايروس كوفيد -

about:blank
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القواعــد اإلرشــادية للعمــل والتواجــد فــي مقــار العمــل خــالل جائحــة فيــروس 
كورونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجد 

Guidelines for work and presence in government buildings during 
COVID-19 Pandemic

3: اإلصدار
2021أغسطس 17
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لصـحة تم تطو�ر هذه الوثيقة من قبل مركـز أبـوظبي ل
حة هذه الوثيقة مملوكة لمركـز أبـوظبي للصـ. العامة

ة العامة، وال يجوز اسـتخدامها لغيـر األغـراض المخصصـ
دون ويحظر استخدام أو إعادة إ�تاج هذه الوثيقة بـ. لها

.إذن
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د االســـتجابة لجائحـــة كوفيـــ
19

COVID-19 Pandemic 
Response
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Global recommendation to flatten the epidemic curve of
COVID-19 was based on:

 Scientific evidence indicates that countries that take
precautionary measures, such as physical distancing,
wearing masks, and taking vaccinations, have managed
to reduce the spread of the disease.

 The vaccinations available in the emirate of Abu Dhabi
are safe and approved for the emergency use . Studies
and statistics have proven the Vaccination effectiveness
in reducing the spread of infection and limiting
complications of the disease.

كوروناروسفيلوباءالمنحنىلتسطيحالعالميةالتوصياتاستندت
:إلى)19كوفيدعدوى(المستجد

االحترا��ةاإلجراءاتبالتزمتالتيالبلدانأنإلىالعلميةالدالئلتشير
مندالحمنتمكنتالتطعيموأخذالكمامولبسالجسديكالتباعد

.المرضإ�تشار

ستخداماالتص��حعلىوحاصلةآمنةاإلمارةفيالمتوفرةالتطعيمات
ا�تشارلبتقليفعاليتهاواإلحصائياتالدراساتأ�بتتوقدالطارئ

.المرضمضاعفاتمنوالحدالعدوى
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 This guideline is based on what is currently known about
the coronavirus disease 2019 (COVID-19). COVID-19 is a
respiratory illness that can spread from person to person.

 It may help prevent workplace exposures to COVID-19, in
non-healthcare settings.

 To prevent stigma and discrimination in the workplace,
use only the guidance described below to determine risk
of COVID-19 infection. Do not make determinations of
risk based on race or country of origin and be sure to
maintain confidentiality of people with confirmed
coronavirus infection. There is much more to learn about
the transmissibility, severity, and other features of
COVID-19 and investigations are ongoing.

فيروسمرضعنحاليامعروفهوماعلىالوثيقةهذهاستندت
يمكن�نفسيمرضهوو)19كوفيدعدوى(المستجدكورونا
.آخرإلىشخصمنا�تقاله

دكوفيلعدوىالتعرضمنالوقايةعلىاإلرشاداتهذهتساعدقد
.العملمكانفي19

اداتاإلرشسوىتستخدمالالعمل،مكانفيوالتمييزالوصملمنع
تخذتال.بالعدوىاإلصابةخطرلتحديدالوثيقةهذهفيالموضحة

منوتأكدالمنشأبلدأوالع�قأساسعلىالمخاطرعنقرارات
ضبمرمؤكدةعدوىمنيعانونالذ�ناألشخاصس��ةعلىالحفاظ
تالدراساوالزالتالفيروسعنلمعرفتهالكثيرهنالك.19كوفيد

.باستمرارالتحديثويتمقائمةالعلمية

- Purposeالهدف 
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الحــد مــن ا�تقــال العــدوى 
�ين الموظفين

Reduce Transmission 
Among Employees



Title goes here
7

:لمن�لسياسات عمل تساعد  الموظفين المرضى على البقاء في ا
Policies that support sick employees to stay home:

بأنلعملاجهةفيلد�همالمباشرالمسؤولإخطار)التنفسضيقأوالسعالأوالحمىمثل(أعراضلد�همالذ�نالموظفينعلىيجب
المن�لفيالبقاءعليهم

Employees who have symptoms (i.e., fever, cough, or shortness of breath) should notify their supervisor and stay
home

يجب على الموظفين المرضى عدم العودة إلى العمل حتى يتعافوا، بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية

Sick employees should not return to work until they recover, in consultation with healthcare providers

مسؤولهمإخطار19كوفيدبعدوىالمن�لفيالمرضىاألسرةأفرادأحدلد�همولكنجيدةبصحةهمالذ�نالموظفينعلىيجب
.العامةللصحةأبوظبيومركزالصحةدائرةقبلمنبهاالموصىاالحتياطاتوا�باعالعملجهةفيالمباشر

Employees who are well but who have a sick family member at home with COVID-19 should notify their supervisor
and follow DOH and ADPHC recommended precautions
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 There are two types of COVID-19 vaccines available in
the Emirate of Abu Dhabi: one by Sinopharm, and the
other by Pfizer-BioNTech. The vaccines are offered free
of charge to UAE nationals and residents who are
medically eligible, according to the priority groups.

ضداألفرادملتطعياللقاحاتمننوعينأبوظبيإمارةفيحالياً يتوفر
تتوفر.�يو�تيك-فايزرولقاح،سينوفارملقاحوهما،19-كوفيدفيروس

لمنيمين،والمقالمواطنينمنللراغ�ينواختيا��اً مجاناً التطعيمات
الفئاتمةقائوبحسباللقاح،علىللحصولالصحيةباألهليةيتمتع

.التطعيموأولويات

اجراءات التطعيم
Vaccination protocols
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 The vaccine can be given to everyone starting from the
age of 16 years (Sinopharm) and from 12 years of age
(Pfizer).

 However, it is recommended that priority for vaccination
is given to those at highest risk of contracting the
infection and those who are at risk of serious
complications, if infected including:

للقاحعاماً 16عمرمنابتداًء األشخاصلجميعاللقاحإعطاءيمكن
فايزرللقاحعاماً 12عمرمنوابتداءً سينوفارم

بالعدوىةلإلصابعرضةاألكثرالفئاتلتطعيماألولوية�إعطاء�وصى
:لكذفيبمابالمضاعفات،لإلصابةعرضةاألكثرالفئاتوكذلك

الفئات الذ�ن يمكنهم أخذ اللقاح
Who should take the vaccine? 

.عامًا فما فوق50األشخاص الذ�ن �بلغون 
People aged 50 years and above.

األشخاص الذ�ن يعانون من أمراض مزمنة أو 
ضعف المناعة 

People with chronic condition/s or weak 
immunity 

العاملون في خط الدفاع األول في القطاعين 
)الحكومي والخاص(

Frontline people working at public and 
private sectors

أمراض ، أمراض الر�تين المزمنة، السكري، أمراض القلب
.خضعوا لعملية زراعة عضو، السرطان، أمراض الكبد، الكلى

Heart diseases, Diabetes, Chronic lung diseases, 
Kidney diseases, Liver diseases, Cancer, Having had 
an organ transplant. 
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ما هي موانع أخذ اللقاح؟
Who should not take the vaccine?

المشاركون في الدراسة الس����ة لتجارب 
.المرحلة الثالثة من أخذ اللقاح

Participants of Phase III of the clinical 
trial.

النساء الحوامل 

Pregnant women.

سيتم تقييم(الذ�ن يعانون من حاالت محددة 
).ذلك من قبل الف��ق الطبي

People with certain conditions (based 
on evaluation of the medical team).

األشخاص الذ�ن لد�هم حساسية شديدة تجاه 
.أي من مكونات اللقاح

People with severe allergic reaction to 
any component in the vaccine. 



Title goes here
11

 Third booster dose will not be required by all, it depends
on the immune response of each patient

 When the second dose of the vaccine is given, it is
recommended to test blood after three weeks to check
the antibody level against the Covid-19 virus
 If it is adequate, that person will not require a third

dose,
 but if it is a low level then a booster will be required

 It is advisable for vulnerable groups who have had a
second vaccine dose to do this antibody test to check if
they need a booster.

 The booster dose is available in SEHA and Mubadala
Centers and hospitals and is given to those who have
taken their second dose for 6 months

االستجابةعلىتعتمدفهي،الثالثةالمنشطةللجرعةالجميعيحتاجلن
شخصلكلالمناعية

ثالثةعدبالدمبفحص�وصى،اللقاحمنالثانيةالجرعةتعطىعندما
19-فيدكوفيروسضدالمضادةاألجساممستوىمنللتحققأسا�يع

عةجرإلىحاجةفالالكافيالمستوىإلىالوصولتمحالفي
،ثالثة

رعةجإلىحاجةهناكفستكون،منخفًضامستوىكانإذاولكن
داعمة

ثانيةجرعةتلقتالتيبالمضاعفاتلإلصابةعرضةاألكثربالفئاتُينصح
انتكإذامماللتحققالمضادةاألجسامباختبارتقومأناللقاحمن

داعمةجرعةإلىحاجةهناك
ركةلشالتابعةالصحيةالخدماتمراكزفيمتوفرةالداعمةالجرعة

أشهر6الثانيةجرعتهأخذعلىمرلمنوتعطىومبادلةصحة

متى �وصى بأخذ الجرعة الداعمة
When it’s recommended to take booster Dose
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The employees are obliged to perform a periodic Test:

 The employees who did not have the Covid-19 vaccine
are obliged to perform a nasal swab test (PCR test) every
(7) days, the workplace will not bear the cost of the test.
Test costs shall be waived for those obtaining an
approved medical report, with the exception from
receiving the COVID-19 vaccine.

 The employees who have had the Covid-19 vaccine are
obliged to perform a nasal swab test (PCR test) once a
month (whom have green status on Alhosn App).

:للموظفينلفحصايةدور

فيالمتواجد�نللموظفينمياأ)7(كلألنفامسحةفحصاءإجر
جهةتتحملأندون،19-كوفيدحلقاعلىلحاصليناغيرالعملمقر

نلحاصلوالفحصاتكلفةتحملمنيُستثنىولفحصاتكلفةالعمل
.19-كوفيدحلقاتلقيمنءباالستثنامعتمدطبيتقريرعلى

فنألامسحةفحصبواقعالحصنلتط�يقاألخضرالمروراجراءاعتماد
ىعللحاصلينالعملامقرفيالمتواجد�نللموظفينالشهرفيمرة
.19-كوفيدحلقا

اجراءات الفحوصات الدو��ة للموظفين
Routine PCR testing 
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 Some employees may be at higher risk for serious illness,
such as older adults and those with chronic medical
conditions. Consider minimizing face-to-face contact
between these employees or assign work tasks that
allow them to maintain a distance of 2meters from other
workers, customers and visitors, or to telework if
possible.

مثلرة،خطيبأمراضلإلصابةعرضةأكثريكونونقدالموظفينبعض
يةط�حاالتمنيعانونالذ�نوأولئك)فوقفماعاماً 60(السنكبار

أوينالموظفهؤالء�ينلوجهوجًهااالتصالتقليلفيفكر.مزمنة
�ين��نمتمسافةعلىبالحفاظلهمتسمحالتيالعملمهامتعيين

ذلككانإذابعدعنالعملأو،اآلخ��نوالزواروالعمالءالموظفين
.ممكًنا

:في العمل19تحديد مكان وكيفية تعرض الموظفين لـعدوى كوفيد 
Identify where and how workers might be exposed to COVID-19 at work:
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الحــــــد مــــــن ا�تقــــــال 
ينالعدوى �ين الموظف

Reduce 
Transmission Among 
Employees
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 Employees who appear to have symptoms (i.e.,
fever, cough, or shortness of breath) upon
arrival at work or who become sick during the
day should immediately be separated from other
employees, customers, and visitors and sent
home

 If an employee is confirmed to have COVID-19
infection, employers should inform fellow
employees of their possible exposure to COVID-
19 in the workplace but maintain
confidentiality. Close contact with a positive
case should adhere to the home quarantine for
the period recommended by the health
authorities, according to the latest updates

مثل(أعراضلد�همأن�بدوالذ�نالموظفينع�ليجب
ولالوصعند)التنفسفيضيقأوالسعالأوالحمى

رالفوعلىالنهارخالليمرضونالذ�نأوالعملإلى
ىإلوإرسالهموالزواروالعمالءاآلخ��نالموظفينعن

المن�ل

19كوفيدبـعدوىالموظفإصابةتأكدتإذا،
نالموظفيزمالئهمإبالغالمسؤولينعلىفيجب

معالعملمكانفيلـلعدوىتعرضهمباحتمال
لحالةنالمخالطيعلىوينبغي.الس��ةعلىالمحفاظة

دةبالمالمن�لفيالصحيبالحجراإلتزامإيجا�ية
آخرحسبالمختصةالجهاتقبلمنبهاالموصى
التحديثات

ع�ل الموظفين المرضى 
Separate sick employees
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 Employees must take steps to protect themselves at work
and at home. Older people and people with serious
chronic medical conditions are at higher risk for
complications.

 Stay home if you are sick, except to get medical care. Learn
what to do if you are sick.

 Inform your supervisor if you have a sick family member at
home with COVID-19. Learn what to do if someone in your
house is sick.

 Wash your hands often with soap and water for at least 20
seconds. Use hand sanitizer with at least 60% alcohol if
soap and water are not available.

 Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed
or un-sanitised hands.

 Cover your mouth and nose with a tissue when you cough
or sneeze or use the inside of your elbow. Throw used
tissues in the trash and immediately wash hands with soap
and water for at least 20 seconds. If soap and water are
not available, use hand sanitizer containing at least 60%
alcohol.

العملفيأنفسهملحمايةخطواتا�خاذالموظفينعلىيتوجب
�يةطحاالتمنيعانونالذ�نواألشخاصالسنكبار.المن�لوفي

.للمضاعفاتعرضةأكثرهمخطيرةمزمنة
عالالسأوالحمىمثل(أعراضلد�همالذ�نالموظفينعلىيجب

لعمل،اجهةفيلد�همالمباشرالمسؤولإخطار)التنفسضيقأو
.ذلكتطلبحالفيالط�يةالرعايةعلىالحصولو

ىالمرضالعائلةأفرادأحدلديككانإذاالمباشرمسؤولكأبلغ
إذابهالقيامعليكيجبماوتعلمالمن�لفي19كوفيدبعدوى

.م��ضامنزلكفيماشخصكان
األقلعلىثانية20لمدةوالصابونبالماءدائماً يديكاغسل.

من٪60عنيقلالماعلىالمحتوياليدمطهراستخدام
.والماءالصابونيتوفرلمإذاالكحول

عقمةمأومغسولةغيربأيديوفمكوأنفكعينيكلمستجنب.
أوالعطسأوالسعالعندورقيةبمناد�لوأنفكفمكغطي

امةالقمفيالمستخدمةالمناد�لارمي.مرفقكباطناستخدام
علىثانية20لمدةوالصابونبالماءالفورعلىاليد�نواغسل

لذيااليد�نمطهراستخدموالماء،الصابونيتوفرلمإذا.األقل
.األقلعلى٪60بنسبةالكحولعلىيحتوي

19تثقيف الموظفين حول كيفية الحد من ا�تشار عدوى كوفيد 
Educate employees about how they can reduce the spread of COVID-19
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 Clean and disinfect frequently touched objects and
surfaces such as workstations, keyboards, telephones,
handrails, and doorknobs and bathrooms. Dirty surfaces can
be cleaned with soap and water prior to disinfection. To
disinfect, use products that meet EPA’s criteria for use
against SARS-CoV-2; the cause of COVID-19, and are
appropriate for the surface. This task should be completed
by the cleaning company employees before and after
working hours daily.

 Avoid using other employees’ phones, desks, offices, or
other work tools and equipment, when possible. If
necessary, clean and disinfect them before and after use.

 Practice social distancing by avoiding large gatherings and
maintaining distance (2 meters) from others when possible.

واألسطحمتكرربشكللمسهايتمالتياألسطحوتطهير�نظيف
راب��نوالدوالهوا�فالمفا�يحولوحاتالعملمكا�بمثلاألخرى

تسخةالماألسطح�نظيفيمكن.المياهودوراتاألبوابومقابض
التيجاتالمنتاستخدمللتطهير،.التطهيرقبلوالصابونبالماء
كوروناسفيروضدلالستخدامال�يئةحمايةوكالةمعاييرتلبي

يجب.للسطحومناسبة،19كوفيدلعدوىالمسببوالمستجد
عدوبقبلالتنظيفشركةموظفيقبلمنالمهمةهذهإ�مام

.�ومًياالعملساعات

وا�همأدأومكا�بهمأواآلخ��نالموظفينهوا�فاستخدامتجنب
لزماإذ.ممكًناذلكيكونعندمااألخرى،العملومعداتالمكت�ية

.تخداماالسوبعدقبلاألدواتتلكوتطهير�نظيفيتوجباألمر،

رةالك�يالتجمعاتتجنبط��قعنالجسديالتباعدممارسة
ذلكيكونعندمااآلخ��نمن)متر2(مسافةعلىوالحفاظ

.ممكنا

19تثقيف الموظفين حول كيفية الحد من ا�تشار عدوى كوفيد 
Educate employees about how they can reduce the spread of COVID-19
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 Identify a workplace coordinator who will be responsible
for COVID-19 issues and their impact at the workplace. In
addition to ensuring the implementation of the guidelines
within the workplace and ensure the provision of training.

 Flexible implementation and supportive practices.

 Maintain flexible policies that permit employees to stay
home to care for a sick family member or take care of
children due to school and childcare closures.

لكعنمسؤوالً سيكونوالذيالعملمكانفيمنسقتحديد
ةباإلضاف.األعمالسيرعلىوتأ�يرها19كوفيدبعدوىيتعلقما

مانوضالعملمكانفيالتوجيهيةاإلرشادات�نفيذضمانإلى
.التد��بتوفير

الداعمةوالممارساتالمرنةالسياسات�نفيذ.

المن�ليفبالبقاءللموظفينتسمحمرنةسياساتعلىالحفاظ
قإغالبسبباألطفالرعايةأوالمرضىاألسرةأفرادأحدلرعاية

.األطفالورعايةالمدرسة

المحفــاظـة علـى الصحة خالل سير  األعمــال
Maintain Healthy Business Operations
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 Social distancing should be implemented as it is
currently recommended by government and health
authorities. Social distancing means avoiding large
gatherings and maintaining distance (2 meters)
from others when possible (e.g., breakrooms and
cafeterias).

بهصيتوالذيالنحوعلىالجسديالتباعد�نفيذينبغي
يعنياالجتماعيالتباعد.الصحيةوالسلطاتالحكومةحالياً 

من)متر2(المسافةعلىوالحفاظالك�يرةالتجمعاتتجنب
المثال،س�يلعلى(ممكناذلكيكونعندمااآلخ��ن

.)والكافتي��اتاالستراحات

النظر في وضع سياسات وممارسات للتباعد االجتماعي
Consider establishing policies and practices for social distancing
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 Start resuming work gradually with staff who are at less
risk with no risk factors. High risk employees should
continue working remotely in the initial stage

 Continue teleworking as possible and Implement flexible
worksites.

 Implementing flexible work hours (e.g., staggered shifts)
 Increasing physical space between employees at the

worksite
 Increasing physical space between employees and

customers (e.g., drive through, partitions)
 Implementing flexible meeting and travel options (e.g.,

postpone non-essential meetings or events)
 Downsizing operations
 Delivering services remotely (e.g. phone, video, or web)
 Delivering products
 Taking into account the conditions of the elderly,

chronically ill and mothers of children under the age of 12
as much as possible.

عرضةاألقلالموظفينمعتد��جيبشكلالعملاستئناففيالبدأ
العمليستمرأنيجبكما.صحيهخطورهعواملأيوجوددونللخطر

.الخطورةعاليةللفئاتاألوليةالمرحلةفيبعدعن
ألماكنينالموظفلحضورالمقررةالنسببتط�يقااللتزامفياالستمرار

.اإلمكانقدرمرنةعملمواقعو�نفيذالعمل
متداخلةمناوبات،المثالس�يلعلى(مرنةعملساعات�نفيذ(.
العملموقعفيالموظفين�ينالفاصلةالمساحة��ادة.
انجازلمثال،اس�يلعلى(والعمالءالموظفين�ينالفاصلةالمساحة��ادة

)بعا�لالمحددةاألقسامالمركبة،مناألعمال
أجيلتالمثال،س�يلعلى(والسفرلالجتماعاتمرنةخيارات�نفيذ

.)األساسيةغيرالمناسباتأواالجتماعات
العملجهةفيالعملياتحجمتقليص.
الويبأوالفيد�وأوالها�فمثل(بعدعنالخدماتتقديم(.
المباشرالتواصلتجنبمعالمنتجاتتسليم.
األطفالوأمهاتمزمنةبأمراضالمصا�ينوالسنكبارظروفمراعاة

.المستطاعقدرعاماً 12عناألقل

النظر في وضع سياسات وممارسات للتباعد االجتماعي
Strategies that business could use include
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المحفاظة على �يئة عمل صحية
Maintain a healthy work environment

��ادة معدالت التهوية

Increase ventilation rates

��ادة نسبة الهواء الخارجي الذي يدور في النظام

Increase the percentage of outdoor air that circulates into the system
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التشديد على آداب الجهاز التنفسي ونظافة اليد�ن للموظفين والعمالء وزوار موقع العمل
Support respiratory etiquette and hand hygiene for employees, customers and worksite visitors

 Mandate wearing face mask in joint workspaces all the time.

 Provide tissues and no-touch disposal receptacles.

 Provide soap and water in the workplace.

 Place hand sanitizers in multiple locations to encourage hand
hygiene.

 Place posters that encourage hand hygiene to help stop the
spread at the entrance to your workplace and in other
workplace areas where they are likely to be seen.

 Discourage handshaking – encourage the use of other
noncontact methods of greeting.

الجماعيةالعملأماكنفيالوقتطوالالكمامبلبسالإللتزام.

لمسأيدونمنهاللتخلصقمامةوحاوياتمناد�لتأمينيتم.

العملمكانفيوالماءالصابونتوفير.

اليد�ننظافةلتشجيعمتعددةأماكنفياليد�نمعقموضع.

عنداراال�تشوقفعلىللمساعدةاليد�ننظافةتشجعملصقاتوضع
ُيحتملالتياألخرىالعملمكانمناطقوفيعملكمكانمدخل
.فيهارؤيتها

أخرىط�قاستخدامعلىشجع-المصافحةعدمعلىالتشجيع
.للتواصل
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 Perform routine environmental cleaning and disinfection :

 Routinely clean and disinfect all frequently touched surfaces
in the workplace, such as workstations, keyboards,
telephones, handrails, and doorknobs. Air conditioning
systems and filtration, should be maintained and filters
cleaned prior to return to the workplace.

 If surfaces are dirty, they should be cleaned using a
detergent or soap and water prior to disinfection.

 For disinfection, most common EPA-registered household
disinfectants should be effective. Follow the manufacturer’s
instructions for all cleaning and disinfection products (e.g.,
concentration, application method and contact time, etc.).

 Discourage workers from using other workers’ phones, desks,
offices, or other work tools and equipment, when possible. If
necessary, clean and disinfect them before and after use.

بشكلسهالميتمالتياألسطحلجميعوالتطهيرالتنظيفإجراءيتوجب
تولوحاالعملمكا�بمثل،روتينيبشكلالعملمكانفيمتكرر

نظمةأصيانةيجب.األبوابومقابضوالدراب��نوالهوا�فالمفا�يح
كانمإلىالعودةقبلالمرشحاتو�نظيفوالترشيحالهواءتكييف
.العمل

صابونأومنظفباستخدام�نظيفهافيجب،متسخةاألسطحكانتإذا
.التطهيرقبلوماء

وكالةلدىالمسجلةالمنزليةالمطهراتمعظمتكونأنيجب،للتطهير
EPA(ال�يئةحماية لجميعالمصنعةالشركةتعليماتا�بع.فعالة(

الالزموالوقتالتط�يقوط��قةالتركيزمثل(والتطهيرالتنظيفمنتجات
،"نتجالماستخدامنشرةتعليماتحسب"السطحعلىالمحلوللجفاف

.)ذلكإلىوما

منغيرهاأومكا�بأوهوا�فاستخدامعلىالموظفينتشجعال
لزمإذا.ذلكأمكنمتى،اآلخ��نللموظفينالعملومعداتأدوات

.االستخداموبعدقبلوتطهيرهابتنظيفهاقم،األمر

إرشادات عامة بشأن �نظيف وتطهير األدوات في مقار العمل
General guidance on cleaning and disinfecting tools in the workplace
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 Provide disposable wipes so that commonly used surfaces
(for example, doorknobs, keyboards, remote controls, desks,
other work tools and equipment) can be wiped down by
employees before each use and every hour when needed.

 Perform enhanced cleaning and disinfection after persons
suspected/confirmed to have COVID-19 have been in the
facility.

 If a sick employee is suspected or confirmed to have
COVID-19, follow the ADPHC cleaning and disinfection
guidelines.

يمسحأنالموظفعلىيتوجببحيثمنهاالتخلصيمكنمناد�لتوفير
ولوحاتاألبوابمقابض،المثالس�يلعلى(االستخدامشائعةاألسطح
اتوالمعدالعملوأدواتوالمكا�بُبعدعنالتحكموأجهزةالمفا�يح
.ألمرالزماذاساعةكلدو��ةوبصفه�ومياً استخدامكلقبل)األخرى

هالمشتباألشخاصوجودبعدكليوتطهير�نظيفإجراءيتوجب/
.المنشأةفي19كوفيدبـعدوىمصابونأنهمالمؤكد

فا�بع،19كوفيدبـعدوىم��ضموظفإصابةفييشتبهكانإذا
.ةالعامللصحةأبوظبيمركزقبلمنوالتطهيرالتنظيفإرشادات

إرشادات عامة بشأن �نظيف وتطهير األدوات في مقار العمل
General guidance on cleaning and disinfecting tools in the workplace
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رحلـــة الموظــــف إلــــى 
ومن مكان العمل

Employee Journey to 
and from workplace
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 Employees are encouraged to use the latest technology
available that display the health status and enable health
authorities to identify people at risk of contracting
COVID19. (Eg: AlHosn App).

 Attend workshops held by the Abu Dhabi Public Health
Center on Covid 19 precautionary measures, vaccination
information, and the latest updates

التيلمتوفرةاالإللكترونيةواألنظمةالحديثةالتقنياتباستخدامينصح
الجهاتوتمكينالموظفينلسالمةللموظفينالصحيةالحالةتوضح

روسبفياإلصابةلخطرالمعرضيناألشخاصعلىالتعرفمنالصحية
.)اإلمارا�يالحصنتط�يق:مثال(.كورونا

حةللصأبوظبيمركزقبلمنالمنعقدةالعملورشحضوراستمرا��ة
وآخروالتطعيمالوقايةومعلومات19كوفيدعدوىعنالعامة

الصحيةالمستجدات

ما يتوجب على الموظفين ا�باعه قبل العودة  إلى أماكن العمل1.
Pre-Entry to workplaces
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 Safety protocol in sponsored/public transportation travel to
work (wearing face mask, gloves, social distancing of at least 2
meters when possible).

 Encourage employees to use private transport where possible
 Increase controls at entry points
 Separate entry and exit
 Maintain physical distancing in entry queue
 Hang posters at entry points to clearly communicate safety

protocols or place QR code on the door that launches an
illustrated guide to the safely procedure.

 Commitment to the maximum site capacity of the work site
issued by the authorities

 Restrict none-employee entry
 The use of protective mask and glove is mandatory for all

employees before entering the building (employers must
provide a reserve of such equipment for emergencies, while
each employee is responsible for securing their personal
protective equipment needs).

 Forbid anyone who doesn’t wear face masks from entering the
building.

استخدامبالتنقلأ�ناءاإلحترا��ةاإلرشاداتوالسالمةبروتوكولا�باع
2مقداربالجلوسفيوالتباعدالقفاز،الكمام،لبس(العامةالمواصالت

.)أمكنانمتر
أمكنحيثماالخاصةالنقلوسائلاستخدامعلىالموظفينشجع
الدخولنقاطعندالضوابط��ادة
أمكنكلماللمبنىمنفصلةوخروجدخولمواقعتحديد.
المبنىلدخولاال�تظارحالفياآلمنةالمسافةعلىالحفاظ.
لالدخونقاطعنداإلحترا��ةباالرشاداتالخاصةالملصقاتتعليق

ليلديطلقالذيالبابعلىالس��عةاالستجابةرمزوضعأوبوضوح
.اآلمنلإلجراءمصور

مندرالصاالعمللموقعاالستيعا�يةللقدرةاألقصىبالحدااللتزام
المختصةالجهات

الموظفينلغيرالدخولتقييد.
دخولقبلالموظفينلجميعوالقفازالواقيالكماماستخدامإلزامية

هذهمناحتياطيمخزونتوفيرالعملجهاتعلىيتوجب(المبنى
ينتأممسؤوليةموظفكليتحمل�ينماالطوارئ،لحاالتالمعدات
.)الشخصيةالحمايةمعداتمناحتياجا�ه

المبنىدخولمنالكمام�رتديالشخصأيامنع.

�نقل الموظف إلى ومن العمل2.
Employee  Travel  to  work
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 Introduce shifts/flexible work hours to prevent overlap
between employees and improve contact tracing.

 use video conferencing for handoffs / transfers / briefings /
meetings.

 Promote healthy personal habits with high visibility signage
and media campaign across workplace.

 Mandate appropriate PPE specifically protective face mask.
Ensure protective clothing and PPE are not shared between
employees.

 Ensure physical separation within the office space, seating
rearrangement to reduce contact and transmission risk
between employees. Ensure physical separation through the
use of Zones.

 Allocate permanent seats and restrict free seating.
 Ensure Standard separation distance between employees at

all times.
 Provide cleaning equipment to employee/customers/visitors (

hand sanitizer, disinfecting wipes … ) in order to enable
employees keep their workstations clean routinely.

فينالموظ�ينالتداخللمنعمرنةعملساعات/المناوباتنظاما�باع
.المخالطينتتبعوتحسين

إلحاطاتا/التحويالت/التسليملعملياتالفيد�ومؤتمراتاستخدام/
.االجتماعات

لةوحمالوضوحعاليةالفتاتمعالصحيةالشخصيةالعاداتتع��ز
.العملمكانفيإعالمية

الكمامةوخصوصاً المناسبةالشخصيةالحمايةمعداتاستخدامإلزامية
الوقايةومعداتالواقيةالمالبسمشاركةعدممنتأكد.الواقية

.الموظفين�ينالشخصية
ترتيبةوإعاد،المكت�يةالمساحاتتحديدفيالفاصلةالمساحةضمان

التباعدانضم.الموظفين�ينواال�تقالالتالمسمخاطرلتقليلالمقاعد
.مجموعةلكلالمخصصةالمناطقاستخدامخاللمنالجسدي

المتاحة/الفارغةالمقاعدوتقييددائمةمقاعدتخصيص.
قاتاألوجميعفيالموظفين�ينالقياسيةالفصلمسافةضمان.
ناليدمطهر(الزوار/العمالء/للموظفينالتنظيفمعداتتوفير�،

اتلمساحالمستمرالتنظيفمنلتمكينهموذلك)...مطهرةمناد�ل
.اليوميعملهم

في مكان العمل3.
At Workplace
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 Ensure physical separation between customers.
 Institute a clean desk/workstation policy for all employees.
 Mandate wearing protective face mask in joint workspaces at

all times.
 Limit gathering/meetings ( limit in-person gatherings to no

more than 2 people in a room )
 All meetings more than 2 people to be conducted through

video conferencing wherever possible.
 Cancel all none-business in-person activities.
 Encourage frequent sanitization for all employees
 It is optional to Install Plexiglas barriers between employees

and customers when ensuring safe social distancing
measures.

 Migrate entirely to contact less payment, and enforce contact
less transactions ( no cash).

العمالء�يناآلمنةالفاصلةالمساحةضمان.
الموظفينلجميعنظيفةعملمكتبسياسةوضع.
الجماعيةالعملأماكنفيالواقيةالكمامةبارتداءالإللتزام.
عني��دالبحيثالشخصيةالتجمعاتمنالحد(االجتماعاتمنالحد

)الغرفةفيشخصين
د�والفيمؤتمراتخاللمنشخصينمنألكثراالجتماعاتجميعإجراء

.ذلكأمكنحيثما
بالعملالمرتبطةغيرالشخصيةاألنشطةجميعإلغاء.
الموظفينلجميعالمتكررالتعقيمتشجيع.
حالفياختيارييعدوالعمالءالموظفين�ينزجاجيةحواجزتركيب

.اآلمنةبالمسافاتاإللتزام
نقديةالغمببدون(تالمسبدونإلكترونيالدفعآلليةبالكاملالتحول(

.الجهاتفي

في مكان العمل3.
At Workplace
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 Identify high risk areas based on walkthrough assessment and
ensuring continues cleaning and disinfection for all toilets and prayer
rooms.

 Remove or replace high touch communal resources ( coffee machines,
….) replace with motion detecting non touch machines. Mandating
single use cups and plates.

 Follow the instructions of the health authorities and provide strict
protocols about closing or opening public areas.

 Minimize use of handles and physical interfaces (leaving doors open
during working hours).

 Limit capacity in elevators ( two in small, four in large).
 Enforce physical distancing in cafeterias/ launch hours.
 Sending reminders of the importance of social distancing.
 if an employee received a delivery or grocery from a currier. Please

follow the following steps:

– It is advisable to use contactless deliveries, such as asking for food to be
left at the building entrance or with the security guard and using touch-free
and cashless transactions.

– After you received the parcel clean your hands as instructed before.
– Avoid ordering uncooked food from restaurants
– discard all containers and papers and clean surfaces
– pay electronically to avoid touching the delivery person.

علىالتشديدو،والتفتيشالموقعتقييمعلىبناءالمخاطرعاليةالمناطقتحديد
.الصالةأماكنوالمياهدوراتلجميعالمستمروالتعقيمالتنظيف

بدالهاواست)...،القهوةآالت(اللمسعاليةالعامةالموارداستبدالأوإزالةتتم
حونوالصاألكوابإستخدامإلزامية.الحركةعنبالكشفتعملالتيباآلالت

.الواحداإلستخدامذات
يروتوفالعامةالمناطقفتحأوإغالقحولالمختصةالجهاتتعليماتا�باع

.صارمةبروتوكوالت
توحةمفاألبوابترك(االستخداممتكررةواألسطحالمقابضاستخدامتقليل

.)العملساعاتخالل
عةوأرب،الصغيرهالسعةذيالمصعدفيا�نان(المصاعدفيالسعةمنالحد

.)الك�يرالمصاعدفي
نللموظفيالراحةساعاتو/والكافتي��اتالمسافاتفيالتباعدفرض
اإلجتماعيالتباعدبأهميةتذكيررسائلارسال.
الموظفينعلىيتوجب،الخا�جمنالطلباتخدمةاستخدامتمحالفي

:التاليا�باعالخدمةومستخدمي

عندامالطعتركطلبمثلتالمس،فيه�وجدالالذيبعدعنالتسليمخياراستخدم–
.باللمسيعملالالذيبعدعنالدفعخيارواستخدمالمبنى،حارسلدىأوالمدخل

الماءببغسلهاقمأوكحوليبمطهريديكنظفالطعامأكياسأوالعلباستالمبعد–
.السابقةالتعليماتحسبوالصابون

.المطاعممنالمطبوخغيرالطعامطلبتجنب–
األسطحو�نظيفبالطعامالخاصةواألوراقالحاوياتجميعمنالتخلص–
.التسليمعامللمسلتجنبإلكترونياالدفع–

المساحات المشتركة4.
Common  Spaces



Title goes here
31

المواد التوعوية 
Awareness Materials 

https://www.adphc.gov.ae/COVID-19/Awareness-Publications

https://www.adphc.gov.ae/COVID-19/Awareness-Publications
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We recommend that you receive the correct information from
government health agencies and do not circulate information about
diseases in general. In the event that any medical support or inquiry
is required, please contact:

 “Estijaba" service at the operation center – Department of Health
at 8001717

 Ministry of Health & Prevention at 80011111

 Dubai Health Authority 800342

 Abu Dhabi Public Health Center – WhatsApp 0562312171

 The National Call Center 800937292

 Aman Service to report non-compliance with preventive measures
8002626

وميةالحكالصحيةالجهاتمنالصحيحةالمعلوماتبتلقيننصح
طلبحالوفيعام،بشكلباألمراضخاصةمعلوماتتداولوعدم

:معالتواصل�رجىطبياستفساراودعمأي

لىعأبوظبي–الصحةدائرةعملياتقيادةبمركز"استجابة"خدمة
8001717ها�ف

80011111ها�فعلىالمجتمعووقايةالصحةوزارة

800342ها�فعلىبدبيالصحةهيئة

0562312171الوا�سابعلىالعامةللصحةأبوظبيمركز

800937292الوطنياالتصالخط

80050الصحيةللخدماتصحةشركة

8002626الوقائيةباإلجراءاتالتقيدعدمعنلإلبالغأمانخدمة

التواصل
Communication
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