
 

 

 

 2021( لعام 38تعميم رقم )

 يف شأن 

 19دي جلائحة كوفيد تعديل بعض اجراءات التص
 

 احملرتمني                                        ىل كافة اجلهات احلكومية                                                إ

 حتية طيبة وبعد،،،

  2021( لعام 21التعميم رقم )واسررررررتشرررررادا  بتهديكم دائرة املوارد البشررررررية اطيح التحيات واألررررردب اام يات بدوام التددم وال رررررداد،  

على م ررررتوك احلكومة  19التصرررردي جلائحة كوفيدتعديل بعض إجراءات يف شررررأن  اهليئة االحتادية للموارد البشرررررية الصررررادر م 

وحرألا  على   (19حرتازية للحد م  انتشار ااوبئة ) كوفيد  اميم الصادرة ع  الدائرة بشأن اإلجراءات اإل   وإحلاقا  بالتع االحتادية،

بشرررأن  احلكومة االحتاديةقرار ومتاشررريا  م  ، واحلفاظ على الصرررحة العامة اجلائحةدارة إمواكبة جهود واسررررتاتيتيات الدولة يف 

على املطعمني ، حبيث يدتصررر الدخومج  اعتماد تطبيق نظام املرور ااخضررر لدخومج عي  اجلهات احلكومية للموظفني واملراجعني  

 : التالية باملوجهاتيرجى التفضل بااللتزام  ، 03/01/2022تطعيم ابتداًء م  واألحاب الفئات امل تث اة م  ال

 م  املوظفني اواملراجعني:اوال : فئة املطعمني 

  معتمد يف الدولة،  19 -فدط بدخومج اجلهات احلكومية لألشرررررحلاص احلاألرررررلني على جرعتني م  لدا  كوفيد  ي رررررم

 واجلرعات الداعمة واملعززة له، والذي  تظهر ألفتهم يف تطبيق احلص  باللون ااخضر.

 معتمد يف الدولة واجلرعات الداعمة واملعززة له بإجراء  19-عي  احلاألررررررررررلني على جرعتني م  اي لدا  كوفيد يلتزم

 يوما ، وذلك لضمان استمرارية ظهور ألفتهم يف تطبيق احلص  باللون ااخضر. 14كل  PCRفحص خمربي 

 

 ثانيا : الفئة امل تث اة م  التطعيم م  املوظفني اواملراجعني:

  تظهر ألفتهم يف تطبيق احلص  باللون ااخضر.ئات امل تث اة م  التطعيم بدخومج اجلهات احلكومية مم  للف ي م 

 الفئة امل ررررررتث اة بإجراء فحص خمربي  تلتزمPCR  ايام، وذلك لضررررررمان اسررررررتمرارية ظهور ألررررررفتهم يف تطبيق    7كل

 احلص  باللون ااخضر.

 

 

 

 

 

 

 

 22/12/2021التاريخ: 

 1401 الرقم: 



 

 

 املطعمني او تظهر ألفتهم باللون الرمادي يف تطبيق احلص ثالثا : فئة املوظفني او املراجعني غري 

  واملرافق التابعة هلاللتهات احلكومية  19-لى لدا  كوفيدااشحلاص غري احلاأللني ع دخومجب ال ي م. 

 الذي  تظهر ألررررفتهم يف تطبيق احلصرررر  باللون الرمادي للتهات احلكومية نظرا  النتهاء االشررررحلاص  ال ي ررررم  بدخومج

 اخلاص بهم.  PCRالفرتة احملددة إلجراء الفحص املحلربي 

 حيث  جه فورا  اخذ اجلرعات املطلوبة،جيح على اجلهات احلكومية توجيه املوظفني غري احلاألرررررررررررررلني على اللدا  بالتو

ألرررررلني على اللدا  اواحلاألرررررلني على جرعة واحدة فدط بالدخومج إىل مدر العمل م قتا  سررررري رررررم  للموظفني غري احلا

وسررررررريتم بعداا م   املوظفني م   ،م  تاريخ التطبيقايام وملدة شرررررررهر فدط  7كل  PCRإجراء فحص خمربي بشرررررررر  

 يوم. 30دخومج مدر العمل وتعترب اذه الفرتة إجازة بدون راتح وحبد اقصى 

 

 عاما  16رابعا :  املراجعني او املرافدني مم  دون س  

الذي  تظهر ألفتهم يف تطبيق احلص  باللون ااخضر دون     عاما  16ي تث ى م  اذا التعميم املراجعني او املرافدني مم  دون س    

 فحص.
 

 

 الوءرر  الصررحا يف الدولة  م ررتتداتني ألرردور موجهات اخرك يف ءرروء  حلو  03/01/2022اعتبارا  م  يتم العمل بهذا التعميم 

 والدرارات احلكومية يف اذا الشأن.
 

 

 آملني م  اجلمي  التديد مبا جاء،،،

 وتفضلوا م ا وافر االحرتام التددير،،،

                                                                                              

 مدير عام دائرة املوارد البشرية 


