
1

Maya Haddad

From: Office of HR <HRDepartment@ajman.ac.ae>
Sent: Saturday, March 7, 2020 11:26 PM
To: Ajman's Administration Members
Subject: Further Protective Measures

 

 

 
 

Respected AU Faculty and Staff Members, 

In support of the UAE government’s efforts to contain the spread of the novel Coronavirus 
(Covid-19), the Office of Human Resources would like to reiterate the importance of 
following the recently announced guidelines that aim at optimizing the protective measures 
across AU Community, and to ensure that health and safety of all our stakeholders is the 
top priority. 

In this regard, the following measures must be strictly considered: 

As of this Sunday, 8’th of March 2020, an employee who is due to report back to work from 
travel abroad, whether it was for personal or business purposes, should officially notify the 
Office of HR, provide the details of travel, medical report and follow the applicable 
procedures related to home quarantine period of 14 days, starting from the return date. 
The medical report is mandatory and needs to be sent to the Office of HR by email. 

Employees who had traveled outside UAE and already resumed duties at AU during the 
period from Sunday 23 Feb. till Thursday 5 Mar. 2020 must disclose that in writing to Office 
of HR; mentioning the country/ countries visited, dates of travel and return, and any other 
relevant information. 

Employees who stay at home quarantine should remain connected remotely to their work 
and be readily available (on call) during the official working hours. 

Please note that the leave management of home quarantine period shall be decided by the 
Office of HR on case by case basis, taking into consideration the approval date of the leave 
as well as the date of completing the travel arrangements. 

Regards, 
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Office of Human Resources  
 

 
 

دارية كاديمية وا  المحترمين،     السادة أعضاء الهيئتين ا

مارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ( -Covidدعماً للجهود المبذولة من دولة ا
رشادات التي تم تعميمها مؤخراً والهادفة 19 ورة اتباع ا ية التأكيد على  )، تود ادارة الموارد الب

مة كافة منتسبي لتعز  جراءات الوقائية المتبعة في الحرم الجامعي، مؤكدين على أن صحة وس يز ا
وقات. ولوية القصوى في كافة الظروف وا     الجامعة تحظى با

  وفي هذا السياق، نرجو مراعاة ما يلي:

حد الموافق  بالدوام وكان ، يرجى من أي موظف من المفترض أن يلتحق 2020مارس  8اعتباراً من يوم ا
شارة إلى كافة  ية بذلك كتابًة مع ا غ إدارة الموارد الب ي سبب، أن يقوم بإب قد سافر خارج الدولة 

لتزام بفترة الحجر الصحي المنزلي لمدة   14التفاصيل الخاصة بالسفر، وارسال تقرير الفحص الطبي، وا
ية بتقرير الفحص الطبي يوماً من تاريخ العودة من السفر، مع مراعاة إلزامية ت زويد إدارة الموارد الب

لكتروني.     فوراً وعبر البريد ا

حد  ل الفترة ما بين ا فبراير  23يتعين على أي موظف كان قد سافر خارج الدولة وعاد والتحق بالعمل خ
غ إدارة 5وحتى الخميس  شارة الى تفاصيل   مارس إب ية كتابًة بذلك، مع ا الدول التي تم الموارد الب

ت وأية معلومات أخرى ذات أهمية.   زيارتها وتواريخ الرح

لتزام بتلبية متطلبات العمل  يرجى من كافة الموظفين الذين يتعين عليهم البقاء في الحجر المنزلي ا
ل أوقات الدوام الرسمي. ء في العمل خ   عن ُبعد والمحافظة على تواصل دائم مع الزم

حظة أنه  جازات بما يراعي ظروف يرجى م سيتم التعامل مع فترة الحجر المنزلي من حيث آلية احتساب ا
جازة وتاريخ استكمال اجراء حجوزات السفر. عتبار تاريخ الموافقة على ا   كل حالة على حدة، أخذاً بعين ا

  مع التقدير،

ية     مكتب الموارد الب
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Maya Haddad

From: Office of HR <HRDepartment@ajman.ac.ae>
Sent: Thursday, March 5, 2020 6:19 PM
To: Ajman's Administration Members
Subject: Important Notice to AU Community Members.

 

 

 
 

Dear AU Faculty and Staff Members, 

In addition to the information communicated to you by the Chancellor on 4th of March 
2020 regarding the online teaching and spring break, I would like to share with you further 
information based on the latest circular received from Ministry of Education. 

AU Community members are kindly requested to abide by the instructions of the UAE 
authorities which call on citizens and residents to avoid travelling abroad for 
now.  Furthermore, all AU Community members who are coming back from abroad are 
required to undergo the necessary medical tests, and then remain at home quarantine for 
14 days. 

Wishing you and your beloved ones continued health, safety and wellness. 

Office of Human Resources  
 

 
 

دارية المحترمين، كاديمية وا  السادة أعضاء الهيئتين ا

  تحية طيبة،

والخاص بآلية التعلم عن بعد وعطلة  2020مارس  4حقاً للتعميم المرسل من مدير الجامعة بتاريخ 
الربيع، أود إحاطتكم علماً أنه وبناءاً على تعميم وزارة التربية والتعليم مؤخراً، يرجى من كافة منتسبي 

ورة تجنب  الجامعة إتباع تعليمات السلطات المختصة بالدولة والتي تهيب بالمواطنين والمقيمين 
، مع التزام كافة منتسبي الجامعة في حال القدوم من السفر من خارج الدولة  السفر في الوقت الحا

زم والبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة    يوماً. 14بإجراء الفحص الطبي ال

مة.   متمنين لكافة منتسبي الجامعة وذويهم دوام الصحة والس
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  مع التقدير،

يةمكت     ب الموارد الب
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