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 يف شأن 

 19تعزيز اإلجراءات اإلحرتازية للوقاية من كوفيد 
 

 احملرتمني                   اجلهات احلكومية                                                                     كافة إىل

 حتية طيبة وبعد،،،

وأمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، ويسرنا إحاطتكم أنه بناًء على مستجدات  يطيب لنا أن نبعث لكم خالص حتياتنا

 ذات العالقة،جراءات االحرتازية اميم الصادرة عن الدائرة بشأن اإلوبعد مراجعة التع ،19-األوضاع املرتبطة بوباء كوفيد

 جى التفضل بالعمل وفقًا ملا يلي:ير

جراءات االحرتازية ل مع املوظفني غري امللتزمني باإلالتطبيق الصارم جلدول والئحة املخالفات واجلزاءات للتعام (1

وإدراج كافة  2020( لعام 46ومتحوراته الالحقة وفقًا ملا ورد يف التعميم رقم ) 19-للوقاية من فريوس كوفيد

 املخالفات واجلزاءات يف نظام مواردنا.

ة أو من يفوضه تقدير حالة املوظف يف حالة االشتباه باإلصابة )ظهور أعراض( والسماح له جيوز ملدير اجله (2

 مبغادرة مقر العمل وحتديد ترتيبات الفحص والعمل املناسبة.

اليت تفرضها السلطات املختصة )تعترب فرتة احلجر املنزلي و بإخطار جهة العمل،يقوم املوظف يف حالة املخالطة  (3

جازته السنوية إذا كان له رصيد وإذا مل يكن من رصيد إف املخالط اليت يقضيها املوظجهة العمل( و أو تقدرها

تزيد مدته اية احلجر وقبل مباشرة العمل ال د نهعن PCRمع  ضرورة إجراء فحص  له رصيد تعترب بدون راتب

 ساعة. 24عن 

يت تقدرها جهة العمل بشرط إجراء فحص جيوز جلهة العمل استدعاء املوظف املخالط أثناء فرتة احلجر ال (4

PCR ساعة يف كل مرة. 24مدته عن  ال تزيد 

جيوز للجهة احلكومية خالل فرتة احلجر املنزلي أو أي فرتة حجر صحي أخرى تفرض على املوظف أن تطبق  (5

وللفئات يف أضيق احلدود نظام العمل عن بعد  19ريوس كوفيد املخالط أو املشتبه بإصابته بفعلى املوظف 

ل العام بغياب شاغلها بشكل جوهري، كما جيوز تطبيق هذا النظام على يتأثر العم الوظيفية احليوية واليت

 احلاالت اليت ختضع لتقدير املدير العام أو من يفوضه.



 

 

 

أية فرتة حجر واحلجر عليه صحيًا من قبل اجلهات املختصة يف الدولة أو من السفر يف حال عودة املوظف  (6

 هذه احلالة من رصيد يفاحلجر الصحي اليت قضاها املوظف  ختصم فرتةاحرتازية تقررها اجلهة احلكومية 

، ويستثنى من اخلصم العائدون من فتعترب بدون راتب رصيد وإن مل يكن له رصيد السنوية إن كان لهإجازته 

ى وجيوز ن الدرجة األوىل أو أية أسباب إنسانية أخراألقارب ماملهام الرمسية أو بسبب وفاة أحد السفر ألغراض 

 ( يف هذه احلالة.4تطبيق البند رقم )

التطعيمات ونتائج  املوظفني لشهاداتالتأكيد على مجيع وحدات املوارد البشرية بضرورة متابعة إدراج كافة  (7

باإلضافة إىل ضرورة  حصائيات الصحية،بأول لضمان حداثة السجالت واإل الفحوصات يف نظام مواردنا أواًل

التأكد من طريقة إثبات احلضور واالنصراف من خالل البصمة حبيث ال يسمح باستخدام البصمة الذكية إال 

 للموظفني املصرح هلم للعمل عن بعد.

 يلغى أي نص يف أي تعاميم سابقة يتعارض مع املوجهات الواردة يف هذا التعميم. (8

 تاريخ صدور التعميم.تطبيق هذه املوجهات اعتبارًا من 

 وتفضلوا منا وافر االحرتام والتقدير،،،
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