
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Circular No( 216  /  2022 ) مـم رقـــــتعمي

   

 Date: 30/09/2022  30/09/2022: التاريخ

   

 To: All Healthcare Facilities in the Emirate of  جميع املنشآت الصحية في إمارة أبوظبي إلى:
Abu Dhabi 

   

للعاملين في  19-تحديث تعليمات فحص كوفيد: املوضوع

الرعاية الصحية والزوار للمرض ى املنومين، مجال 

  واملخالطين

 

 Subject: Update of Covid-19 PCR Testing 

Instructions for Healthcare Workers, 
Inpatient Visitors and Contacts 

   

  ,Greetings  تحية طيبة وبعد ،،،

   

، يسرنا أن نتقدم لكم بخالص التحية والتقدير 
ً
متمنين بداية

 لكم دوام التوفيق والسداد.
 

وتعزيز  19-في ظل تخفيف القيود والتدابير الخاصة بكوفيد

التعافي من الجائحة، فقد تقرر تحديث تعليمات فحص 

 على النحو التالي:  19-كوفيد

 العاملون في القطاع الصحي إلمارة أبوظبي: .1

 الحاصل على التطعيم أو املعفى من التطعيم: يجب 

. 30كل  PCRإجراء فحص 
ً
 يوما

  غير الحاصلين على التطعيم: يجب إجراء فحصPCR 

 أيام. 7كل 

 الزوار للمرض ى املنومين:  .2

  عفى من التطعيم: يجب إبراز نتيجة
ُ
م أو امل الزائر املطعَّ

. 30سلبي ال تتجاوز مدته  PCRفحص 
ً
 يوما

  م: يجب إبراز نتيجة فحص سلبي ال  PCRالزائر غير املطعَّ

 أيام. 7اوز مدته تتج

يجب على املخالطين ممن يعانون من أعراض إجراء  .3

. PCRفحص 
ً
 فورا

بالنسبة للمخالطين من الفئات األكثر عرضة ملضاعفات   .4

وذوي الهمم وأصحاب  السناملرض )وتشمل كبار 

بغض  PCRاألمراض املزمنة( نوص ي بإجراء فحص ال 

 النظر عن األعراض.

 We would like to extend you our greetings 

wishing you all the best and success. 

 
In the light of easing restrictions and measures 
related to Covid-19, and enhancing the recovery 
from the pandemic, it has been decided to 
update the Covid-19 PCR test instructions as 
follows : 
1. Healthcare workers in the Emirate of Abu 

Dhabi : 

 Vaccinated or exempted: must do a PCR 

every 30 days . 

 Non-vaccinated: must do a PCR test every 

7 days . 

2. For inpatient visitors: 

 Vaccinated or exempted visitors: must 

present a negative PCR result not 

exceeding 30 days . 

 Non-vaccinated Visitors: must present a 

negative PCR result not exceeding 7 days . 

3.  Symptomatic contacts must do PCR test 

immediately . 

4. For contacts who are high risk group (elderly, 

people of determination, chronic 

conditions), it is recommended to do PCR 

test regardless of symptoms  

 
 



أن، يرجى التواصل مع إدارة ملزيد من املعلومات بهذا الش

األمراض السارية عبر البريد اإللكتروني: 

PHID@adphc.gov.ae

آملين من الجميع االلتزام بما ورد أعاله، ملا فيه مصلحة العمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

For any enquiries in this regard, kindly contact 
Communicable Disease Department via email: 
PHID@adphc.gov.ae 

We hope that all will adhere to the above, for the 
best interest of work. 

Thanking you for your kind cooperation,,, 

د. جمال محمد الكعبي

وكيل دائرة الصحة  


