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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ٧١٩رقم 

  جملس الوزراءرئيس 
  ؛بعد االطالع على الدستور 

   ؛١٩٧٨ لسنة ٤٨وعلى قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
   ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 

   ؛١٩٩٦ لسنة ١٢وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 
   ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢  رقموعلى قانون العمل الصادر بالقانون

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٦ لسنة ٨١ن الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم وعلى قانو
  وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية ؛

  وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ؛
ـ                 ةوفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المـواطنين مـن أى تـداعيات محتمل

  لفيروس كورونا المستجد ؛
   :ررـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز اإلدارى للدولـة            
من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشـركات            

للسلطة المختصة بكل جهـة مـن هـذه        والقطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،        
 تراه من قرارات الزمة لحماية العاملين لديها والمترددين مـن أيـة             الجهات إصدار ما  

  . تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التـى تحـددها            

  خـدمات النقـل ، اإلسـعاف ، المستـشفيات ،          ( السلطة المختصة بكل جهـة مثـل        
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل      ) رف الصحى ، الكهرباء     خدمات المياه ، الص   

 االحترازيـة بهذه المرافق طبقًا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام وتراعى التدابير        
  .جد تالمتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المس
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  )املادة الثانية ( 
  يصرح للخاضعين ألحكام هذا القرار الـذين تـسمح طبيعـة وظـائفهم بالعمـل              
من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سـريان     
 هذا القرار ، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا ،

لطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط فى هذا الشأن           وذلك وفقًا لما تقدره الس    
  . واضطراد بانتظامبما يضمن حسن سير المرافق العامة 
  )املادة الثالثة ( 

 الـسكر ، الـضغط ،  ( يمنح الموظف المصاب بأى من األمراض المزمنة مثـل          
 بملفـه   وفقًا لما هو ثابـت    ) أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، األورام           

   طوال مدة سريان هذا القـرار ويكـون للـسلطة المختـصة            استثنائيةالوظيفى إجازة   
  بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلى الوظائف القياديـة ممـن ينطبـق علـيهم               
حكم هذه الفقرة بحيث يستمروا فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القـرار تبعـا                 

  .لحالتهم الصحية 
 لـذات المـدة   استثنائية المصاب بغير األمراض المزمنة إجازة كما يمنح الموظف  

  بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكوميـة باسـتحقاقه هـذه اإلجـازة ،              
  .ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة 

  )املادة الرابعة ( 
ثنى عشرة سنة   التى ترعى طفالً أو أكثر يقل عمره عن         تمنح الموظفة الحامل أو ا    

  .ميالدية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار 
  )املادة اخلامسة ( 

يمنح الموظف العائد من خارج البالد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوما تبـدأ   
  .من تاريخ عودته للبالد 

  )املادة السادسة ( 
  الخاضعين ألحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل ،يحظر إيفاد جميع

  .طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا 
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  )املادة السابعة ( 
  يحظر سفر جميع الخاضعين ألحكام هذا القرار فى مهام عمل أو لحضور تدريب            

هذا القرار إال فى حاالت الضرورة التى       أو ورش عمل خارج البالد طوال مدة سريان         
  .تقدرها السلطة المختصة بكل جهة وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام 

   )ةاملادة الثامن( 
على كافة وحدات الجهاز اإلدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطـاع            

  عقـيم مقـار العمـل      اإلجـراءات الالزمـة لتطهيـر ونظافـة وت         اتخاذ  العام األعمال
  .وفقًا لإلرشادات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن 

  )املادة التاسعة ( 
  الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة األجر ، وال تحـسب    االستثنائيةتكون اإلجازات   

  .ضمن اإلجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية 
  )العاشرة املادة ( 

ا تبدأ مـن         يعمل به لمدة خمسة عشر يومنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وي
  . المختصة تنفيذه توعلى جميع الجهااليوم التالى لتاريخ نشره ، 

   ھ ١٤٤١ سنة رجب ٢١  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء
  ) .م  ٢٠٢٠ سنة مارس ١٦الموافق (                        

  لس الوزراءرئيس مج
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 
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