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 2120لسنة  )01( تعميم رقم 

 بشأن

 التداب� االحرتازية للمتعامل� والزائرين للوزارات والجهات االتحادية
 

 املحرتم�  إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية

 تحية طيبة وبعد،،

وتحقيق سالمة ” 19 -كوفيد“ملنع انتشار ف�وس كورونا املستجد  االحرتازيةيف إطار اإلجراءات والتداب� 

 املوظف� واملتعامل� يف الوزارات والجهات االتحادية.

  2021أغسطس  1تقرر إعتباراً من يوم األحد تاريخ يف ضوء التنسيق مع الجهات املختصة ، نود إعالمكم أنه 

ح للمتعامل� أو الزائرين أو موظفي رشكات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غ� املوظف� عدم الس� 

التابع� للجهة بدخول مقار الوزارات والجهات االتحادية ومراكز خدمة املتعامل� التابعة لها ألي سبب من األسباب 

 إال يف حال:

 املعتمدة يف الدولة. 19لقاحات كوفيد كان املتعامل أو الزائر حاصًال عىل جرعت� من  .1

) ساعة من تلقي النتيجة، 48) صالحة ملدة ال تتجاوز (PCRأو أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة األنف ( .2

 وعىل أن يتم إثبات ذلك من خالل برنامج الحصن.

املختصة، عىل أن تكون لديه أو كان من األشخاص الغ� املطعم� الحاصل� عىل استثناء من الجهات الصحية  .3

) ساعة من تلقي النتيجة، وعىل أن يتم إثبات ذلك من 48) صالحة ملدة ال تتجاوز (PCRنتيجة سلبية لفحص (

 خالل برنامج الحصن.

 عاماً. 16دون سن من هم ويستثنى من هذا التعميم  .4

 .2021 أغسطس 1اعتباراً من تاريخ  ونهيب بالجميع االلتزام مبا ورد أعاله، عىل أن يتم العمل بهذه اإلجراءات

 شاكرين لكم حسن التعاون،

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
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