تعميم رقم ( )01لسنة 2022
بشأن
تحديث اإلجراءات االحرتازية ضد جائحة كوفيد  19-يف الحكومة االتحادية
إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية

املحرتمني

تحية طيبة وبعد،
تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام الصحة والسالمة.
بناء عىل التوجهات الحكومية بشأن تطبيق نظام املرور األخرض لدخول جميع الجهات الحكومية االتحادية للموظفني وبعد التنسيق
مع الجهات املعنية يف الدولة ووزارة الصحة ووقاية املجتمع.
قررت الهيئة لغايات توحيد كافة األحكام الخاصة باإلجراءات االحرتازية املتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد  19-من أجل تسهيل عمل
الجهات االتحادية وفق اليت:
أوالً :اإلجراءات املتعلقة بحصول املوظفني عىل اللقاح
 .1املوظفني الذين مل يتلقوا لقاح كوفيد :19-
أ .يحظر دخول املوظفني غري املطعمني إىل مقر العمل لدى جميع الجهات االتحادية يف الدولة اعتبارا من  3يناير 2022م.
ب .يطبق عىل املوظف غري الحاصل عىل اللقاح بدون عذر طبي معتمد أحكام االنقطاع عن العمل بدون سبب أو عذر مقبول
مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار قانونية وفق ترشيعات املوارد البرشية املعتمدة يف الحكومة االتحادية.
ج .عىل جميع الجهات االتحادية االلتزام بالتعليامت الصادرة عن الجهات املعنية وتوجيه املوظفني العاملني لديها برضورة
الحصول عىل لقاح كوفيد 19-بالرسعة املمكنة للتمكن من دخول مقار العمل.
 .2االلتزام بأخذ الجرعة الداعمة للقاح كوفيد : 19-
أ .عىل جميع الجهات االتحادية التأكد من أن جميع املوظفني العاملني لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد.19-
ب .عىل جميع املوظفني العاملني يف الحكومة االتحادية االلتزام بأخذ الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد  19-بحد أقىص شهر
من تاريخ صدور هذا التعميم وفق الربوتوكول الطبي املعتمد يف أخذ الجرعة الداعمة حسب توصية الجهات الطبية يف
الدولة ،وحسب املدد الزمنية املحددة والفئات املستهدفة لكل نوع من اللقاحات املتوفرة؛ وذلك لضامن فاعلية نظام
املرور األخرض يف تطبيق الحصن.
ثانياً :حوكمة إجراءات املوظف املصاب واملخالط ومتلقي التطعيم
يتم حوكمة إجراءات املوظف املصاب واملوظف املخالط من قبل الجهات االتحادية من خالل اتباع:
 الدليل االسرتشادي للتعامل مع األشخاص املصابني أو املخالطني أو املشتبه يف اصابتهم بأعراض كوفيد  19-يف مقارالعمل والصادر عن الهيئة (املرفق رقم .)1
 االلتزام بآلية تسجيل املصابني واملخالطني ومتلقي التطعيم وطلب العمل عن بعد يف األنظمة االلكرتونية من خاللاتباع اإلجراءات الواردة يف املرفق رقم (.)2
 عىل الجهات االتحادية املشغلة لنظام معلومات املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية "بيانايت" اتباع اللية املرفقة بهذاالتعميم .أما بخصوص الجهات االتحادية الرابطة مع نظام "بيانايت" من خالل ناقل الخدمات املؤسسية ،فعليها تعديل
أنظمتها مبا يتوافق مع اللية املرفقة وتزويد الهيئة بالبيانات املتعلقة بهذا اإلجراء من خالل الربط القائم بني أنظمتها
وبني نظام "بيانايت".
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ثالثاً :التأكيد عىل االلتزام باإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار األوبئة يف مقار العمل
عىل كافة الجهات االتحادية االلتزام بتطبيق مبا ييل:
 الدليل االسرتشادي بشأن بيئة العمل املكتبية والعمل من مقار العمل يف ظل الظروف الطارئة والصادر عن الهيئة(املرفق رقم .)3
 آليات التعامل مع املراجعني أو الزائرين ملقار العمل يف الحكومة االتحادية (املرفق رقم .)4 دليل الجزاءات االسرتش ادي للجان املخالفات املشكلة لدى الجهات االتحادية عند التعامل مع املوظفني غري امللتزمنيباإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار األوبئة (املرفق رقم .)5
والهيئة وهي تتمنى السالمة للجميع فإنها تشري إىل أن هذه اإلجراءات واألحكام قابلة للتحديث والتغيري بناء عىل أحدث
متطلبات الجهات الصحية وبالتنسيق مع الجهات املعنية بالطوارئ واألزمات .كام أن الهيئة لن تتواىن عن تقديم أي دعم للجهات
االتحادية بشأن الجوانب املتعلقة بهذا التعميم من خالل القنوات التواصل املبينة أدناه.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية

للمزيد من االستفسارات يرجى التواصل عرب قنوات التي تتيحها الهيئة:
-

مركز االتصال املوحد600525524 :

-

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

املرفقات:
-

املرفق ( :)1الدليل اإلسرتشادي للتعامل مع األشخاص املصابني أو املخالطني أو املشتبه يف اصابتهم بأعراض كوفيد  19-يف مقار العمل والصادر عن الهيئة

-

املرفق (- :)2االلتزام بآلية تسجيل املصابني واملخالطني ومتلقي التطعيم وطلب العمل عن بعد يف األنظمة االلكرتونية من خالل اتباع اإلجراءات الواردة

-

املرفق ( :)3الدليل اإلسرتشادي بشأن بيئة العمل املكتبية والعمل من مقار العمل يف ظل الظروف الطارئة والصادر عن الهيئة

-

املرفق ( :)4آليات التعامل مع املراجعني أو الزائرين ملقار العمل يف الحكومة االتحادية

-

املرفق ( :)5دليل الجزاءات اإلسرتشادي للجان املخالفات املشكلة لدى الجهات االتحادية عند التعامل مع املوظفني غري امللتزمني باإلجراءات االحرتازية للحد من
انتشار األوبئة

صدر بتاريخ 01 :يناير 2022
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تعميم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
رقم ( )01لسنة 2022
مرفق رقم ()1
الدليل االسرتشادي
للتعامل مع األشخاص املصابني أو املخالطني أو املشتبه يف اصابتهم بأعراض كوفيد  19-يف مقار العمل
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الدليل االسترشادي للتعامل مع االشخاص المصابين او المخالطين او المشتبه في اصابتهم بأعراض كوفيد
 19في مقر العمل في الجهات االتحادية

اوال ً :المقدمة:

نظرا ً لما تقتضية مصلحة العمل وحرصا ً على صحة وسالمة الموظفين في مقار العمل وباالستناد الى التعليمات
الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة منذ بدء انتشار جائحة كوفيد  19فان الهيئة بالتنسيق مع األمانة العامة
لمجلس الوزراء قامت بإعداد هذا الدليل الذي يهدف الى التالي:
 .1ضمان سالمة مقار وبيئة العمل من تفشي االمراض واألوبئة.
.2

وضع آليه للتعامل مع االشخاص المصابين بفيروس كوفيد 19في مقار العمل وكذلك الحاالت المشتبه في
اصابتها او الحاالت المخالطة لمصابين.

 .3توعية الجهات االتحادية وموظفيها باإلجراءات الواجب اتباعها في حاالت اإلصابة واالشتباه والمخالطة مع بيان
األدوار والمسؤوليات المترتبة عليهم في هذا الشأن.
حيث يساهم الدليل في توضيح اإلجراءات وبيان األدوار والمسؤوليات لألطراف المعنية في الجهة االتحادية وبناء
على ذلك فان الهيئة وهي تدعو كافة الجهات االتحادية الى ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسالمة العامة واتخاذ
كافة اإلجراءات االحترازية بما فيها الواردة في هذا الدليل للحد من انتشار األوبئة واالمراض في مقار العمل الحكومي.
ثانياً :التعريفات
الوباء :أي شخص تظهر عليه اعراض كوفيد 19وفق التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة
الشخص المصاب :هو الشخص الذي تم تأكيد إصابته من خالل ظهور نتيجة فحص  COVID-19إيجابية من
قبل المختبر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود عالمات أو أعراض سريرية.
الشخص المخالط :كل من كان على اتصال بشخص مصاب او حامل للمرض اتصاال يحتمل معه انتقال العدوى
اليه خالل فترة انتشار المرض.
الشخص المشتبه بإصابته :شخص يعاني من أعراض تنفسية مع أو بدون ارتفاع درجة الحرارة.
العزل الصحي :فصل المصاب او الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من األصحاء في أماكن وظروف صحية مالئمة
وذلك للحيلولة دون انتقال العدوى من الشخص المصاب او المشتبه بإصابته الى غيره
العزل المنزلي :بقاء الشخص المخالط او المشتبه بإصابته بأعراض كوفيد  19في منزلة للمدة التي تقررها الجهات
الصحية المختصة في الدولة او يتم فرضها احترازيا ً على الموظف من قبل جهة العمل.

المتعاملين :االفراد المراجعين او العمالء من خارج الجهة االتحادية.
العمل عن بعد :نظام العمل عن بعد لموظفي الحكومة االتحادية وفق احكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة
2020م أو أي تعديالت الحقة.

ثالثاً :نطاق التطبيق:
يطبق هذا الدليل على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الجهات االتحادية وكذلك على الموظفين المدنيين
في اية هيئة او مؤسسة او أجهزة تنظيمية اتحادية أخرى تابعة للحكومة ويشمل ايضا ً المتعاملين الخارجين مع
الجهات االتحادية.

رابعاً :األدوار والمسؤوليات
 .1الجهة االتحادية
على كافة الجهات االتحادية االستجابة والتعامل مع الحاالت من خالل اإلجراءات التالية:
أ.

تقديم الدعم اللوجستي الالزم لحماية الموظفين والمتعاملين بما في ذلك االلتزام بكافة التدابير واإلجراءات
االحترازية الصادرة بشكل دوري عن الجهات المختصة بالدولة.

ب .التنسيق مع المؤسسات الصحية لنقل المصابين إلى المستشفيات إلجراء الفحوصات الالزمة
ج .تحديد المخالطين للحاالت المؤكدة والمشتبه بها.
د .عزل المصابين والمشتبه بهم في األماكن المخصصة للعزل الصحي المؤقت لحين نقلهم إلى المستشفى.
هـ .اتخاذ الخطوات التي من شأنها دعم الموظفين في االلتزام بالنصائح االرشادية الخاصة بالوقاية والنظافة والتأكد
من توافر االشتراطات الصحية المالئمة وفقا لطبيعة عمل الجهة،
و .نشر وتوعية الموظفين والعمالء واطالعهم بشكل مستمر على جميع المستجدات المتعلقة بالتدابير واإلجراءات
االحترازية وذلك من خالل استخدام الوسائل التقنية المتاحة ( كـ رسائل معينة خاصة بشرح ذلك على وسائل
التواصل االجتماعي الرسمية للجهة او على الصفحات اإللكترونية الداخلية للجهة حسب الحاجة(

 .2إدارة الموارد البشرية
على إدارة الموارد البشرية في الجهة االتحادية اتباع اإلجراءات التالية في حال تبين وجود إصابة موظف بوباء كوفيد  19في مقر
العمل

أ.

ّ
الموظف المصاب والتواصل مباشرة مع الجهات الصحية المعنية واالبالغ عن الحالة وتنفيذ جميع
عزل
اإلجراءات التي يتم طلبها من قبل الجهات الصحية المختصة إلى حين نقله من قبل مختصين للرعاية الصحية
والحصول على بياناته.

ب .إخالء الموظفين والمتعاملين من منطقة عمل الشخص المصاب وإبالغهم في حال مخالطتهم للشخص المصاب

مع ضمان عدم اختالط باقي الموظفين بالحالة.
ت .ابالغ اإلدارة العليا في الجهة االتحادية بالحالة المصابة (بشكل فوري).
ث .إبالغ السلطات الطبية المختصة بوجود الحالة المصابة او المشتبه بها (بشكل فوري).
ج .حصر معلومات األشخاص المخالطين للمصاب في أسرع وقت ممكن.
ح .إجراء تعقيم شامل لمنطقة عمل المصاب والمرافق المستخدمة من قبله (بشكل فوري).
خ .إجراء فحوصات تقصي العدوى للمخالطين وفق المدد الزمنية التي يحددها البروتوكول الطبي
د .تنسيق العمل عن بعد للموظفين المخالطين او المشتبه بإصابتهم بـ كوفيد 19خالل فترة العزل.
ذ.

تنسيق وإجراء فحوص تقصي العدوى للمخالطين عند نهاية مدّة العزل للتأكد قبل عودتهم للعمل في مقر او
مكاتب العمل.

ر.

ابالغ باقي الموظفين في الجهة االتحادية في حال وجود إصابات أو وجود أفراد في الحجر الصحي أو العزل المنزلي بين
الموظفين وذلك التخاذ االحتياطات الالزمة.

ز.

تسجيل الحالة ونتائجها ضمن سجل الحاالت المعتمد في الجهة االتحادية

س .رفع تقرير دوري بأسماء الموظفين المصابين والمخالطين والمشتبه بإصابتهم ونتيجة الفحص لإلدارة العليا في
الجهة االتحادية.

 .3الرئيس المباشر
يترتب على الرئيس المباشر القيام باآلتي:
أ.

ابالغ ادارة الموارد البشرية بشكل فوري في حال ا كتشافه او معرفته بإصابة او مخالطة أحد الموظفين
التابعين له بالفيروس.

ب .ابالغ إدارة الموارد البشرية في حال قيام أحد الموظفين بالسفر الى خارج الدولة او عند عودة الموظف
من خارج الدولة ومباشرته العمل والتأكد من التزام الموظف باالشتراطات المطلوبة من الجهات
الصحية في الدولة من حيث اجراء الفحص المطلوب مع اطالعه على نتيجة الفحص السلبية.
ج .توعية الموظفين بضرورة القيام بالفحص بشكل دوري ،للحفاظ على سالمتهم وسالمة باقي الموظفين.
د .متابعة أداء الموظفين العاملين عن بعد والتأكد من اجراء الفحوصات قبل مباشرة العمل والعودة
من نظام العمل عن بعد.

 .4الموظف
أ .يجب على الموظف اتباع اإلجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيما يختص
بإجراءات الوقاية عند اإلحساس بأية أعراض مشابهة لمرض فيروس كوفيد.19
ب .ضرورة اإلفصاح عن حاالت السفر والعودة من السفر وحاالت المخالطة ان وجدت وضرورة ابراز تقرير نتيجة
الفحص بعد العودة الى الدولة وقبل مباشرة العمل.
ج .ابالغ الرئيس المباشر وإدارة الموارد البشرية عند شعوره باي اعراض مشابهه لمرض كوفيد  19مع اإلفصاح
عن جميع األماكن التي قام بزيارتها في الجهة االتحادية وكذلك عن الموظفين الذين قام بمخالطتهم في مقر العمل.
د .االلتزام بالقيام بأجراء الفحص الطبي فور العلم بالمخالطة او اإلحساس باي من االعراض العامة لفيروس
كوفيد .19

خامساً :احكام عامة
 )1في حال عودة الموظف والحجر عليه صحيا من قبل الجهات المختصة بالدولة ولم تقبل جهة العمل عذره
في السفر تخصم فتره الحجر الصحي التي قضاها الموظف في هذه الحالة من رصيد إجازة الموظف
السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد فتعتبر بدون راتب.
 )2تطبق على فترة الحجر الصحي التي تفرضها السلطات المختصة بالدولة على الموظف (الذي يعود من
السفر بسبب مهمة رسمية او بسبب سفرة لوفاة أحد األقارب من الدرجة أولى) احكام االجازة المرضية
المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
 )3تعتبر فترة الحجر المنزلي التي يقضيها الموظف المخالط او المشتبه بإصابته بفيروس كوفيد 19من رصيد
إجازته السنوية اذا كان له رصيد واذا لم يكن له رصيد تعتبر من دون راتب.
 )4يجوز للجهة االتحادية خالل فترة الحجر المنزلي المشار اليها في البند  3أعاله او أي فترة حجر صحي أخرى
تفرض على الموظف ان تطبق على الموظف المصاب او المخالط او المشتبه بإصابته بفيروس كوفيد19
نظام العمل عن بعد وفق األصول الواردة فيه اذا توافرت في الوظيفة التي يشغلها شروط العمل عن بعد.
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

تعميم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
رقم ( )01لسنة 2022
مرفق رقم ()2
دليل إجراءات التعديالت الخاصة بكوفيد 19 -والعمل عن بعد ضمن نظام "بيانايت"
للجهات املطبقة لنظام "بيانايت" يف الحكومة االتحادية
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دليل إجراءات التعديالت الخاصة بكوفيد19-
والعمل عن بعد ضمن نظام "بياناتي"
للجهات المطبقة لنظام بياناتي في الحكومة االتحادية
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1

المعلومات الخاصة بلقاح كوفيد19
في حالة حصول الموظف على لقاح كوفيد ،19يتم ادخال البيانات الخاصة باللقاح في نظام بياناتي كالتالي:
-

الدخول على نظام بياناتي باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالموظف
الدخول الى الخدمة الذاتية
اختيار المعلومات الخاصة بكوفيد19
اختيار المعلومات الخاصة بلقاح كوفيد19

-

الضغط على إضافة

-

يتم ادخال المعلومات الخاصة باللقاح ومنها

التعريف
نوع اللقاح
تاريخ التطعيم
الجرعة
جهة التطعيم
المالحظات

التفاصيل
حقل اجباري :يتم اختيار نوع اللقاح الذي حصل عليه الموظف
حقل اجباري :يتم ادخال تاريخ التطعيم
حقل اجباري :يتم اختيار الجرعة التي حصل عليها الموظف
حقل اجباري :يتم ادخال الجهة الموفرة للتطعيم
يتم ادخال أي بيانات إضافية لها عالقة باللقاح

-

بعد ادخال الحقول المطلوبة ،يتم الضغط على "تنفيذ"
يتم مراجعة الطلب ،والضغط على "التالي"
يتم مراجعة الطلب مرة أخرى وارفاق المستندات المطلوبة ،والضغط على "التالي"
في حالة عدم ارفاق المستندات ،سيقوم النظام بعرض رسالة الخطأ التالية حيث ان المرفقات اجبارية لهذا الطلب

-

يتم الضغط على "تنفيذ" إلرسال الطلب لالعتماد
2

نتائج فحص كوفيد19
في حالة حصول الموظف على نتيجة فحص كوفيد ،19يتم ادخال البيانات الخاصة بالفحص في نظام بياناتي كالتالي:
-

الدخول على نظام بياناتي باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالموظف
الدخول الى الخدمة الذاتية
اختيار المعلومات الخاصة بكوفيد19
اختيار نتائج فحص كوفيد19

-

الضغط على إضافة

-

يتم ادخال المعلومات الخاصة بالفحص ومنها

التعريف
تاريخ الفحص
تاريخ نتيجة الفحص
نتيجة الفحص
إجازة مرضية – كوفيد19

التفاصيل
حقل اجباري :يتم ادخال تاريخ الفحص
حقل اجباري :يتم ادخال تاريخ استالم نتيجة الفحص
حقل اجباري :نتيجة سلبية  /نتيجة ايجابية
حقل اجباري في حالة ان نتيجة الفحص ايجابية:
 ال (في حالة ان الموظف سيقوم بالعمل عن بعد خالل مدة العزل) – بعد االعتماد -نعم (سيقوم النظام بإدخال إجازة مرضية كوفيد 19في ملف الموظف لمدة العزل ) – بعد االعتماد

-

بعد ادخال الحقول المطلوبة ،يتم الضغط على "تنفيذ"
يتم مراجعة الطلب ،والضغط على "التالي"
يتم مراجعة الطلب مرة أخرى وارفاق المستندات المطلوبة ،والضغط على "التالي"
في حالة عدم ارفاق المستندات ،سيقوم النظام بعرض رسالة الخطأ التالية حيث ان المرفقات اجبارية لهذا الطلب

-

يتم الضغط على "تنفيذ" إلرسال الطلب لالعتماد
3

طلب العمل عن بعد
في حالة رغبة الموظف في العمل عن بعد ،يتم ادخال البيانات الخاصة بالعمل عن بعد في نظام بياناتي كالتالي:
-

الدخول على نظام بياناتي باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالموظف
الدخول الى الخدمة الذاتية
اختيار المعلومات الخاصة بكوفيد19
اختيار طلب العمل عن بعد

-

الضغط على إضافة

-

يتم ادخال المعلومات الخاصة بالطلب ومنها

التعريف
من تاريخ
الى تاريخ
* السبب

التفاصيل
حقل اجباري :يتم ادخال اول يوم عمل عن بعد
حقل اجباري :يتم ادخال اخر يوم عمل عن بعد
يتم ادخال سبب طلب العمل عن بعد ومنها:
 اإلشراف على رعاية ابن من أصحاب الهمم ويدرس عن بعد (لالم
العاملة في الحكومة االتحادية ممن لديها أطفال يدرسون بنظام التعلم
عن بعد فقط)
 اإلشراف على تعليم أحد األبناء تحت الصف السادس ويدرس عن بعد
(لالم العاملة في الحكومة االتحادية ممن لديها أطفال يدرسون بنظام
التعلم عن بعد فقط)
 مخالطة أحد مصابي كوفيد19-
 أخرى

المالحظات

يتم ادخال المالحظات او تفاصيل األسباب االخرى

4

-

بعد ادخال الحقول المطلوبة ،يتم الضغط على "تنفيذ"
يتم مراجعة الطلب ،والضغط على "التالي"
يتم مراجعة الطلب مرة أخرى وارفاق المستندات المطلوبة ،والضغط على "التالي"
في حالة عدم ارفاق المستندات ،سيقوم النظام بعرض رسالة الخطأ التالية حيث ان المرفقات اجبارية لهذا الطلب

-

يتم الضغط على "تنفيذ" إلرسال الطلب لالعتماد

5
صادر بتاريخ :ديسمبر 2021
جميع حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
االمارات العربية المتحدة
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مرفق رقم ()3
الدليل االسرتشادي
بشأن بيئة العمل املكتبية والعمل من مقار العمل يف ظل الظروف الطارئة
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}sw¬ÇvºÖ°ÇvÉ¯ß»ÉÌ´ÇvwÀËÑËÉÌ´ÇvÖ}ÞzÄÌÇvÉÌ´Çv}tÞyÎm yÜwĒvÉÞÇÇv

}Ã ÌÇv~wwÌÇv
ÑþÞ¼¯×ÌÇv Êvþwy }þÀÈ´ÌÇv ~vwþĘvÖ þyv×¨Çv þÝ ,
Êwþ´¬Çv ~wþ³w¿ ÆwþË }Ãþ ÌÇv ~wwþÌÇv µþÞÌÇ
ıwÔËvþvÉz¿}Ãþ ÌÇv~wwþÌÈÇÁzþÌÇvÇv{ÝwÌÃ ,
ÑþÞ¼¯×ÌÇvþ³ÑþËþÇvÖıwÔËvþvþ´yÖÉþz¿½þÞ°ÐÇvÖ
wþÔÞ»ÑþÝv×ÌÇv

~wwÌÇv¾ē·p
ÊvēÇ}Ã ÌÇv
ÑÞ¼¯×ÌÇvÉz¿ÑË
}Ëw£~vivpµ§ÖÖ
wÔ»|w³pÐ³
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}ËēÌÇv¬ÉÞÈÀ
w´þ v}Þ£wy}þË×³ÌÇvÍþÄÇv~wþÔvÖÖxv×þylÊvþv ,
motion-control doors and interfacesÉþÌ´Çvßþ»}þÃÇv
}þËēË þ¬ ÉþÞÈÀÇ ¬þĖv }þËēË Êþ³ ~wþÔÞ× ²wþzv ,
}þ×ÈÌÇv ¬þėÇ ÑþÞ¼¯×ÌÇv
}Þ³×}ÔÈÇÑþÄÌÝı}ÃÇvw´þ v|Ôl»×Ê³}þÇwßþ» ,
ÛÏĖvÇvÛÇpxv×þyĖv©ywÀËÊvþvÉÞÈÀÇÑþÞ¼¯×ÌÇv
xv×yĖvÂÉ¨¼ÝÖxv×yėÇ}ÞËwËĖv~wþÔv×Çvß»v×Çv}þÇvp ,
}×¼Ë

ÊvvÑËÉÞÈÀÇv
}ÝÖÞÇv©ywÀÌÇv
}Ã ÌÇv~wÔv×ÇvÖ
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}sw¬ÇvºÖ°ÇvÉ¯ß»ÉÌ´ÇvwÀËÑËÉÌ´ÇvÖ}ÞzÄÌÇvÉÌ´Çv}tÞyÎm yÜwĒvÉÞÇÇv

ÞÔ´Çv~wËyv×§
ÉÌ´ÇvwÀËß»
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}sw¬ÇvºÖ°ÇvÉ¯ß»ÉÌ´ÇvwÀËÑËÉÌ´ÇvÖ}ÞzÄÌÇvÉÌ´Çv}tÞyÎm yÜwĒvÉÞÇÇv

ÞÔ´Çv~wÃ
}þÝwĒv~wþÔÈÇwþÔwËÊþÀßþÇvþÞÔ´Çv~wÃþÊþÈ ,
~vþyþÇvııı}»w°ÐÇvÖıÑþËĖvıÏwþÌÇvÍþ³Çv~wþËÆwþË
}þÝwĒv ~wþÔÇv ßþ» |þÌ´ÌÇv }ËēþÇvÖ }þ¤Çv þÞÝw´Ë
þ³wzÇvıÊþÈÝwþÌÃwþÓÞÞ¸Ö~vwþ¼ÀÇvÖ~wþËwÌÄÇvivþvÆwþË
{þ×ÝÖ}þÝwĒv~wþÔÇvßþ¼¯×Ìy|×þlþÇvııııß³wÌĒv
µËÉþ£v×Çwy}þÝwĒv~wþÔÇvßþ»}þÞÐ´ÌÇv~vþ×ÇvÊ×þÀÎl
}þÞ³×ÛþÈ³ÍþÔÇ~wþËÇvÍþÝÀy}þÞÐ´ÌÇv~wÃþ Çv~vvp
ÑþËþÈÇªÖþ ÇvÖþÞÝw´ÌÇvÒþÔyÊvþÇĒv}þÞÌÓmyÍþÔÞ¼¯×Ë
¦vþËĖvÖ}þtyÖĖvwþ Ïp

ÞÔ´ÇvÆwÌ³
{Ý}»w°ÐÇvÖ
ÜÇwyÍÔËvÇp
µËÉËw´ÈÇ{wÐÌÇv
ÍswÀÇvµ§×Çv
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آليات التعامل مع املراجعني أو الزائرين ملقار العمل يف الحكومة االتحادية
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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
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آليات التعامل مع املراجعني أو الزائرين ملقار العمل يف الحكومة االتحادية
متاشيا ً مع توجهات حكومة دولة اإلمارات بشأن اعتامد تطبيق نظام املرور األخرض لدخول جميع الجهات االتحادية يف كافة
إمارات الدولة ،بحيث يقترص الدخول عىل املطعمني وأصحاب الفئات املستثناة من التطعيم ابتداء من  3يناير .2022
وعليه فإنه يتعني عىل كافة الجهات الحكومية االتحادية رضورة االلتزام والتقيد باإلجراءات التالية:
أوالً :فئة املطعمني
 .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  14يوم؛ وذلك لضامن ظهور صفتهم يف تطبيق الحصن باللون األخرض.
ثانياً :الفئة املستثناة من التطعيم
 .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 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 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.
ويف جميع االحول فإن هذه اإلجراءات واالحكام قابلة للتحديث والتغيري بناء عىل أحدث متطلبات الجهات الصحية وبالتنسيق
مع الجهات املعنية بالطوارئ واألزمات.
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
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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

ĤņĢÐ©ěġĝÍņöĤņùîĽġĝðĢĚĢñ©ĝÆĥòĹŇÅ¿ªŘ§Ĭ·ĝŀÆĝĹěďÝġĝ§ùĝÃġĝģ·ěĝŃÅÞÍ©ÚŘ§Ð·ĝ ĚņĝÅ
ĹŌ ļŚËÝ©ĦĤĢÆ¿ěĝĹŇÒÍ©ÀŘ§Í¸Ŝ

Ĺ®ĝ®ĝ ĸÍġĝ
Æ¿ ğŇ 1 Ł©À ńÚÚŚ ªÍĝ ĤĢ ĠáÃĝ
Łáċ

ĹņĦ®ĝ ĸÍġĝ

łĞļŚ ĸÍġĝ

ĹùĝÃġĝ ïĽĦ
ĚġñĝŅûĤŇÎÄŞ Ĺ¿úáġ øîĽġĝ ğņċ .1

ńéÄ ËÈĦ
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ǍĹŌ ļŘËÝ©ĦĤĢÆ¿Ňġ ĹŇÒÍ©ÀŘ
ęÀ Ņû īĝ Ĺņ¿áĝ Ĺĝ¿ĝ Ĥò óř Ŝ øîĽġĝ ğņċ ğÆò .6

Łáċ Æ¿ ğŇ 10 ńÚÚŚ ªÍĝ ĤĢ ĠáÃĝ
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