تعميم رقم ( )11لسنة 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 ،راجين لكم دوام الصحة والسالمة.
إلحاقا ً للتعميم الصادر عن الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم ( )5لسنة  2022بشأن تحديث
اإلجراءات االحترازية ضد جائحة كوفيد 19-على مستوى الحكومة االتحادية ،وبنا ًء على التوجهات
الحكومية بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع كوفيد ،19-وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ،فقد تقرر تعديل اإلجراءات المعمول بها في
الحكومة االتحادية اعتبارا ً من  28سبتمبر 2022م كاآلتي:
أوالً :إجراءات المخالطين والمصابين





فيما يخص المخالطين ،يكتفى المخالط بالفحص المخبري  PCRعند ظهور األعراض.
أما بشأن المخالطين من الفئات األكثر عرضة لإلصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي
الهمم وأصحاب األمراض المزمنة ،فيوصى بإجراء الفحص المخبري  PCRومتابعة حالتهم
الصحية لمدة  7أيام من المخالطة.
تقليص فترة العزل للمصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزليا ً أو مؤسسيا ً.
يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي.

ثانياً :نظام المرور األخضر
 إجراء فحص دوري كل شهر للحاصل على التطعيم والمعفي من شروط التطعيم.
 إجراء فحص دوري كل  7أيام لغير الحاصل على التطعيم.
 التزام الموظفين والزائرين لمقار العمل للجهات االتحادية بالمرور األخضر.
ثالثا ً :لبس الكمام





إلزامية لبس الكمام في المرافق الطبية والمساجد ودور العبادة ووسائل النقل العام.
إلزامية لبس الكمام على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحاالت المشتبهة.
لبس الكمام اختياري في جميع المرافق واألماكن المفتوحة والمغلقة.
أما بشأن كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب األمراض المزمنة ،فيوصى بلبس الكمام في جميع
األماكن المفتوحة والمغلقة.
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رابعاً :نظام معلومات الموارد البشرية "بياناتي" ومبادرة "تعافي" في الحكومة االتحادية
 تم تعديل اآلليات اإللكترونية في نظام "بياناتي" واإلشعارات بما يتماشى مع التوجهات الجديدة.
 تم تحديث لوحة مؤشرات ومقاييس مبادرة "تعافي" بهدف تمكين الجهات االتحادية في تتبع وحصر
حاالت اإلصابة والمخالطة بشكل يومي واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
كما تؤكد الهيئة على 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:
 مركز االتصال الموحد600525524 : نظام اسعاد المتعاملين )https://www.fahr.gov.ae/CRM/ar :(CHSصدر بتاريخ 28 :سبتمبر 2022
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