تعميم رقم ( )05لسنة 2022
بشأن
تحديث اإلجراءات االحترازية ضد جائحة كوفيد 19-على مستوى الحكومة االتحادية
إلى كافة الوزارات والجهات االتحادية
تحية طيبة وبعد،

المحترمين

تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام الصحة والسالمة.
إلحاقا ً للتعميم الصادر عن الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم ( )21لسنة  2021بشأن تحديث
اإلجراءات االحترازية ضد جائحة كوفيد  19 -على مستوى الحكومة االتحادية،
وتماشيا ً مع استمرار انخفاض نسبة اإلصابة بفيروس كوفيد 19-ولغايات توحيد كافة األحكام الخاصة
باإلجراءات االحترازية المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد  19وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وبنا ًء على التوجيهات الصادرة فقد تقرر تعديل
صالحية الفحص للمرور األخضر المحددة سابقا ً ب ( )14يوم ضمن نظام المرور األخضر لدخول الجهات
الحكومية لتصبح كاآلتي:
تمديد مدة صالحية حالة " المرور األخضر " على تطبيق الحصن للمطعمين بالكامل لتصبح لغاية ()30
يوما بدالً من ( )14يوم ،وذلك اعتبارا ً من  29ابريل 2022م.
كما تؤكد الهيئة ضرورة االلتزام بجميع اإلجراءات المتبعة في الحكومة االتحادية واعتمادها من خالل
(برنامج الحصن) للتأكد من مدى تطعيم الموظفين والمراجعين ومدى إمكانية دخولهم إلى مقر الجهات
االتحادية من عدمه.
والهيئة وهي تتمنى السالمة للجميع فإنها تشير إلى أن هذه اإلجراءات واألحكام قابلة للتحديث والتغيير بنا ًء
على أحدث متطلبات الجهات الصحية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ واألزمات .كما أن الهيئة
لن تتوانى عن تقديم أي دعم للجهات االتحادية بشأن أي جوانب تتعلق بهذا التعميم من خالل التواصل معها
عبر القنوات المبينة أدناه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
للمزيد من االستفسارات يرجى التواصل عبر قنوات التي تتيحها الهيئة:
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