Circular No ( 20 ) تعميم رقم

2020/04/06 :التاريخ

Date: 06/04/2020

To: All Healthcare Provider Facilities
Emirate of Abu Dhabi
Subject: Use of medical face mask in the
COVID 19 pandemic

Greetings,

 جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية/السادة
إمارة أبوظبي املحترمين
 إستخدام الكمام الطبي في جائحة فيروس:املوضوع
كورونا املستجد
،،، تحية طيبة وبعد

In reference to the current situation related to
COVID-19, and in order to utilize resources in a
way to ensure sustainability of health services,
we would like to emphasize that all healthcare
providers adhere to the below:

ً
 نتقدم بالشكر والتقدير لجميع املنشآت الصحية على،بداية
.جهودها وتعاونها ملنع انتشار فيروس كرونا
ً
 ومن أجل،نظرا للوضع الراهن املتعلق بفيروس كورونا املستجد
اإلستفادة القصوى من املوارد ولضمان إستدامة الخدمات
 نؤكد على جميع مقدمي الرعاية الصحية بضرورة تطبيق،الصحية
:مايلي

First: practice standard contact and airborne
infection control precautionary measures while
dealing with patients or dead bodies with
known or suspected 2019 COVID 19.

 إتباع املعايير وإتخاذ اإلحتياطات اللزمة ملكافحة األمراض:أوال
املنقولة عن طريق الهواء و املخالطة أثناء التعامل مع أي مريض أو
.19 جثة متوفى مصاب أو مشتبه بإصابته بفيروس كوفيد

Second: All healthcare workers must wear the
medical mask during work.

 على جميع العاملين في القطاع الصحي إرتداء الكمام الطبي:ثانيا
.أثناء العمل

Third: In order to optimize the use of PPE,
staff should be assigned to carry out COVID 19
patients related procedures in designated areas.

، من أجل اإلستخدام األمثل ملعدات الحماية الشخصية:ثالثا
19 ينبغي تكليف املوظفين بتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بمرض ى كوفيد
.في املناطق املحددة

We thank and appreciate all healthcare facilities
for their efforts and cooperation to prevent the
spread of COVID 19 virus.

Fourth: The suspected patients should wear a
surgical mask when contacting with healthcare
workers and upon arrival to Healthcare facility.
You are all required to adhere to the above, for the
best interest of work.

ً

ً

َ

َ

 يجب إرتداء الكمام الجراحي لجميع حاالت املرض ى املشتبة:رابعا
بها عند التعامل مع العاملين في القطاع الطبي وحال وصولهم إلى

.املنشأة الصحية
. ملا فيه مصلحة العمل،آملين من الجميع االلتزام بما ورد أعله

Thanking you for your kind cooperation,,,
“This circular is designed for regulatory procedures and
should not be used as content for media publication”

،،، شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
"هذا التعميم لإلجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى للنشر
."اإلعالمي

 جمال محمد الكعبي.د
وكيل دائرة الصحة باإلنابة

