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 م2022( لعام 03تعميم رقم )

 يف شأن 

 طةخالامل مع حاالتإيضاحات تفصيلية حول إجراءات التعامل 
 

 

 حملرتمنيا                                                                    اجلهات احلكومية                    كافة إىل

 2022( لعدام  2م )بدالتعميم رقد   إحلاقدا  م والسدداد   دوام التقدد يات بتهديكم دائرة املوارد البشرية أطيب التحيات وأصدق األمن

يد   الدواردة ف  وحرصدا  للدض ادمان ةدامة التطبيدو باملوجهدات        19ءات اإلحرتازيدة للوقايدة مدو كوفيدد    تعزيز اإلجرايف شأن 

 ات اآلتية:يضاحإلاموحدا   يسرنا تعميم للض النحو املقصود مبا حيقو فهما  

 

 أوال : التعريفات 

 :خارج مقدر  داخل أو 19وس كوفيد بفريت  إصابكل مو كان للض اتصال بشخص ثبتت  املوظف املخالط

 رض.نتشار املة الي  خال فرت حيتمل مع  انتقال العدوى إالعمل اتصاال 

  ة و بدددون ارتفدداج درجدد  أ مددعخافدد ( زكددام و)ال كددل مددو يعددانع مددو ألددراض تنفسددية     ذو األلددراض:املوظددف

 احلرارة.
 

 اءات التعامل مع احلاالت املخالطةثانيا : اجر : 

 خارج مقر العمل املخالطة  -أ

 لراضوجود أ لراضبدون أ

  ديره ملدد لطددةخابدداع لددو امل جيددب للددض املوظددف اإل

يد التزبية)يجدة فحدص ةدل   حضدار نت إمدع  املباشدر  

 (  ةالة 24لو 

   ورة ع ادددرلددد  مددد باإلةدددتمرار يف لميلدددزم املوظدددف

ألقل مع لض اج لإجراء فحوصات يومية ملدة أةبو

 الازمة ازيةحرتاإللتزام بكافة اإلجراءات اإل

  مددددو  الطددددةإحضددددار شددددهادة إثبددددات   يف حالددددة

ميدددددة لزاإاجلهددددة الصدددددحية املختصددددة متضدددددمنة   

و مد صدما   خة إجراء حجر منزلدع يدتم طلدب إجداز    

فدددرتة ب للاتدددر السدددنوية أو بددددون  جازاتددد رصددديد إ

 املقررة  

 طدة ووجدود  خالامل باع لدو وقدوج  يقوم املوظف باإل 

ة يو يف جهد آلخدر ام أو قيدا  لراض ملديره املباشراأل

 للددض ظتهددااحالعمددل بدداإلباع لددو ألددراض   م 

 املوظف

  اصدددديل د تفلددددداتتددددوىل وحدددددة املددددوارد البشددددرية إ

وادددد  و يفمدددد أو احلالددددة ورفعهددددا للمدددددير العددددام  

  شددأن ةددب يفناالقددرار املختدداذ لتقيدديم الواددع وإ 

 وارئطددددزة الرتخدددديص بالعمددددل لددددو بعددددد أو إجددددا 

لنظدر  غض ابعد للوظائف غري قابلة للعمل لو ب

 لو نتيجة الفحص  

   ىل لملددد  فدددور زوال  إ جيدددب للدددض املوظدددف العدددودة



 

 

التزيدد  )براز نتيجدة فحدص ةدلبية    األلراض مع إ

 ةالة( 24لو 

 

 

 املخالطة داخل مقر جهة العمل:

 لراضوجود أ لراضبدون أ

  ديره ملددد طدددةخالجيدددب للدددض املوظدددف اإلبددداع لدددو امل

 املباشر

   واقعدددة  و يفحقيدددالتتتدددوىل وحددددة املدددوارد البشدددرية

لمدددير لعهددا رفوصدديل احلالددة لددداد تفاإاملخالطددة و

ء إجدددددراو عو مدددددو يفواددددد  لتقيددددديم الوادددددالعدددددام أ

 د إصابةوجو لو الرتتيب الازم يف يوم اإلباع

 رة اددددرو مددددع يف لملدددد ظددددف باالةددددتمرار يلددددزم املو

قدل مدع   ض األللد  ومية ملددة اةدبوج  جراء فحوصات يإ

 لازمةازية احرتاإللتزام بكافة اإلجراءات اإل

   نددد  تدددع فذا حجدددريف حالدددة رغبدددة املوظدددف بددد جراء 

  ازاتدددجد إبطلدددب إجدددازة خصدددما  مدددو رصدددي يتقددددم 

 غوبةملرالسنوية أو بدون راتب للفرتة ا

 ووجددود  طددةالملخاباع لددو وقددوج يقددوم املوظددف بدداإل

ة يو يف جهددآلخددرا أو قيددام لددراض ملددديره املباشددر األ

 لدددضلتهدددا حظالعمددل بددداإلباع لدددو ألددراض   ما  

 املوظف

   واقعدددة  و يفحقيدددالتتتدددوىل وحددددة املدددوارد البشدددرية

لمدددير هددا لرفعوصدديل احلالددة لددداد تفاإو املخالطددة

 ذ القدرار ختدا اع والعام أو مو يفواد  لتقيديم الواد   

د أو و بعدددلددد يص بالعمدددلاملناةدددب يف  شدددأن الرتخددد

   لفحصة اإجازة طوارئ بغض النظر لو نتيج

   وال ور ز  فددددجيددددب للددددض املوظددددف العددددودة إىل لملدددد

تزيددد ال) بيةبددراز نتيجددة فحددص ةددلاأللددراض مددع إ

 (ةالة 24لو 

 

 ثالثا : فئة العمال 

إلجدراء الرتتيبدات   ة رة املدوارد البشدري  ة مدع دائد  لدة كدبري  يتم التنسديو بدني اجلهدات احلكوميدة الده لدديها فئدة لما       

 املناةبة يف اوء خصائص وظروف لمل هذه الفئة.

 

 .ميمتطبيو هذه املوجهات التبارا  مو تاريخ صدور التعيتم 

 

 

 

 مدير دائرة املوارد البشرية  

 شاكريو لكم حسو تعاونكم   

 وتفضلوا منا وافر االحرتام والتقدير   

 


