تعميم رقم ( )21لسنة 2021
بشأن
تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد –  19عىل مستوى الحكومة االتحادية
إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية

املحرتمني

تحية طيبة وبعد،،،
تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب التحيات ،متمنية لكم دوام الصحة والسالمة.
إلحاقا ً لتعميم الهيئة رقم ( )13لسنة  2021بشأن إجراءات التصدي لجائحة كوفيد –  19عىل مستوى الحكومة االتحادية،
ومتاشيا ً مع توجهات حكومة دولة اإلمارات بشأن اعتامد تطبيق نظام املرور األخرض لدخول جميع الجهات االتحادية للموظفني
واملراجعني يف كافة إمارات الدولة ،بحيث يقترص الدخول عىل املطعمني وأصحاب الفئات املستثناة من التطعيم ابتدا ًء
من  3يناير .2022
وعليه فإنه يتعني عىل كافة الجهات الحكومية االتحادية رضورة االلتزام والتقيد باإلجراءات التالية:
أوالً :فئة املطعمني من املوظفني أو املراجعني
 .1أن يسمح فقط بدخول الجهات االتحادية لألشخاص الحاصلني عىل جرعتني من أي لقاح كوفيد –  19معتمد يف الدولة،
والجرعات الداعمة واملعززة له ،والذين تظهر صفتهم يف تطبيق الحصن باللون األخرض.
 .2أن يلتزم جميع الحاصلني عىل جرعتني من أي لقاح كوفيد –  19معتمد يف الدولة والجرعات الداعمة واملعززة له بإجراء
فحص مخربي  PCRكل  14يوما ً؛ وذلك لضامن استمرارية ظهور صفتهم يف تطبيق الحصن باللون األخرض.
ثانياً :الفئة املستثناة من التطعيم من املوظفني أو املراجعني
 .1أن يسمح للفئات املستثناة من التطعيم بدخول الجهات االتحادية ممن تظهر صفتهم يف تطبيق الحصن باللون األخرض.
 .2أن تلتزم الفئة املستثناة بإجراء فحص مخربي  PCRكل  7أيام؛ وذلك لضامن استمرارية ظهور صفتهم يف تطبيق الحصن
باللون األخرض.
ثالثاً :فئة املراجعني من األطفال
 .1أن يسمح لألطفال دون الـ  16عاما ً بالدخول الجهات االتحادية ممن تظهر صفتهم يف تطبيق الحصن باللون األخرض دون
أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخربية.
رابعاً :فئة املوظفني أو املراجعني غري املطعمني أو تظهر صفتهم باللون الرمادي يف تطبيق الحصن
 .1مينع دخول األشخاص غري الحاصلني عىل لقاح كوفيد –  19للجهات االتحادية.
 .2مينع دخول األشخاص الذين تظهر صفتهم يف تطبيق الحصن باللون الرمادي للجهات االتحادية؛ نظرا ً النتهاء الفرتة
املحددة إلجراء الفحص املخربي  PCRالخاص بهم.
كام ميكن ملوظفي الحكومة االتحادية االستفادة من خدمة فحص كوفيد –  19املجانية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية
املجتمع من خالل تطبيق شفاء أو الرابط املوضح أدناه*.
هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اتح ـ ـ ـ ـ ـ ــادية I

Federal Authority

ص.ب  P.O.BOX 2350 .أبوظبـ ـ ـ ـ ــي ،اإلمارات العربية املتحدة   ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATESفاكس   FAX +971 2 6266767هاتف TEL +971 2 4036000
ص .ب  P.O.BOX 5002 .دبي ،اإلمارات العربية املتحدة   DUBAI, UNITED ARAB EMIRATESفاكس   FAX +971 4 2959888هاتف   TEL +971 4 2319000مركز االتصال املوحد 600525524
www.fahr.gov.ae

1

ويف النهاية ،تدعو الهيئة كافة الجهات االتحادية إىل رضورة مراعاة قواعد الصحة والسالمة العامة واتخاذ كافة اإلجراءات
االحرتازية واإلجراءات الالزمة التي تم تعميمها سابقا ً كالتايل:
‐ تعميم رقم ( )4لسنة 2021م بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة كوفيد –  19وآلية تسجيل املصابني واملخالطني
ومتلقي التطعيم ضمن نظام بيانايت.
‐ تعميم رقم ( )27لسنة 2020م بشأن الدليل االسرتشادي للتعامل مع املوظفني املصابني أو املخالطني أو املشتبه
يف إصابتهم بأعراض فريوس كوفيد –  19يف مقار العمل يف الجهات االتحادية.
‐ تعميم رقم ( )26لسنة 2020م بشأن دليل الجزاءات االسرتشادي للجان املخالفات املشكلة لدى الجهات االتحادية عند
التعامل مع املوظفني غري امللتزمني باإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار األوبئة.
ونهيب بالجميع االلتزام مبا ورد أعاله ،عىل أن يتم العمل بهذه اإلجراءات اعتباراً من  3يناير 2022م.
شاكرين لكم حسن التعاون

الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
صدر بتاريخ 21 :ديسمرب 2021

للمزيد من االستفسارات يرجى التواصل عرب قنوات الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية:
-

مركز االتصال املوحد600525524 :

-

نظام إسعاد املتعاملني )https://www.fahr.gov.ae/CRM/ar :(CHS

* الرابط االلكرتوين لخدمة فحص كوفيد –  19املجانية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية املجتمعhttps://2u.pw/ewLUT:

هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اتح ـ ـ ـ ـ ـ ــادية I

Federal Authority

ص.ب  P.O.BOX 2350 .أبوظبـ ـ ـ ـ ــي ،اإلمارات العربية املتحدة   ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATESفاكس   FAX +971 2 6266767هاتف TEL +971 2 4036000
ص .ب  P.O.BOX 5002 .دبي ،اإلمارات العربية املتحدة   DUBAI, UNITED ARAB EMIRATESفاكس   FAX +971 4 2959888هاتف   TEL +971 4 2319000مركز االتصال املوحد 600525524
www.fahr.gov.ae

2

