
 

 
 
 

      ------------------------------------------------------------------------------ :اسم املوظف

  -------------------------- أو رقم بطاقة اهلوية اإلماراتية: (PASS)رقم املوظف عىل نظام 

    -----------------------------------------------------------------------------  :اسم املدرسة

 -----------------------------------------------------------: (eSIS)املدرسة عىل نظام رقم 

 
تم تصنيف احلاالت الطبية التالية من قبل السلطات الصحية املعنية عىل أنها عالية اخلطورة، خصوصاً خالل فرتة جائحة لقد 

 : 19-كوفيد
 واألوعية الدموية مراض القلبأ 
 السكري اءد 
مراض الرئة؛ أمراض الرئة املزمنة مثل الربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن والتليف الرئوي والتليف الكييس أ 

 وتوسع/ التهاب القصبات
 تلّقي زراعة الرئة والعالجات املثبطة للمناعة م 
 رىض الرسطان بما يف ذلك، متلقون العالج مثل العالج الكيميايئ، والعالج اإلشعايع أو العالج املنايع م 
رىض األورام اخلبيثة يف الدم مثل األورام اللمفاوية ورسطان الدم وورم النقوي املتعدد أو الورم النقيي املتعدد أو م 

 أكرث الفئات عرضة للخطر الرسطان النخايع املتعدد، حيث تعترب هذه الفئات ضمن
 رتفاع ضغط الدما 
 مراض املناعة الذاتية، واألدوية املثبطة جلهاز املناعة ومتلقون عالج الستريويد عىل املدى الطويلأ 
 ألشخاص الذين خضعوا لعملية زراعة األعضاء وزراعة نخاع العظم واخلاليا اجلذعيةا 
ريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز أو مرض نقص املناعة ألشخاص املصابني بنقص املناعة بسبب أمراض مثل فا 

 الورايث، أو أولئك الذين يعانون من مثبطات جلهاز املناعة 
ية  :مراض املناعة الذاتية اليت يمكن أن ُتصيب العديد من أعضاء وأجهزة اجلسم مثلأ   –داء الذئبة احلمامية اجلهاز

SLEاملُتعدد ومتالزمة التهاب األمعاء ، التهاب املفاصل الروماتزيمي، التصلُّب 
 مرض الكُىل املزمن  
 رض الكبد املزمن أو داء الكبد املزمن / التهاب الكبد املزمن م 
 مراض الدم / االضّطرابات اليت ُتصيب خاليا الّدمأ 

 

، --------------------------------------، املوقع أدناه أقر أنابعد إفاديت مسبقاً بأّن حاليت تندرج ضمن الفئات املصنفة أعاله، 
يرالتق قمت بإرفاقأن عوديت الفعلية إىل املدرسة مرشوطة بموافقة الطبيب، وعليه فقد عىل علم ب بأّين   .املطلوب الطيب ر

 

  إىل املدرسة.الفعلية فإين موافق عىل العودة ، هلذا القرار وعىل الرغم من املخاطر املحتملة
 

أبوظيب واملدرسة  -الصحة  دائرةعفي دائرة التعليم واملعرفة وأ، وعليه اية تامة باملخاطر اليت تهدد صحيتعىل در ّين كما أقر بأ
 . إىل املدرسةعوديت من أي آثار مرتتبة عىل قراري املتعلق ب

 
 ------------------------------------- :املوظفاسم 

 ------------------------------------------ التوقيع:

يخ:  -----------------------------------------    التار

 

  19-املخاطر الصحية الناجمة عن اإلصابة بكوفيد -نموذج تعهد للموظفني العاملني يف املدرسة 
  (نموذج واحد لكل شخص)

 


