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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، 

وألحكام المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2021م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم )17( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وألحكام القرار بقانون رقم )26( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
وألحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، ال سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسالمة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  وألحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،
وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
يحظر دخول الموظف إلى مكان عمله في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، إال إذا أبرز الشهادة . 1

الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه اللقاح ضد فايروس كورونا أو الجرعة األولى منه، 
أو شهادة فحص المسحة )PCR( تظهر النتيجة سلبية كل )72( ساعة.

الشهادة الصادرة عن . 2 إذا أبرز  الدوائر الحكومية أو مراجعتها، إال  إلى  يمنع دخول أي مواطن 
أو شهادة  منه،  األولى  الجرعة  أو  فايروس كورونا  اللقاح ضد  تلقيه  تثبت  التي  الصحة  وزارة 

فحص المسحة )PCR( تظهر النتيجة سلبية ولم تمض عليها مدة )72( ساعة.

مادة )2(
 تخصم األيام التي يتم فيها منع الموظف من الدخول إلى مكان عمله من رصيد إجازاته السنوية أو 
من راتبه عند نفاذ رصيد إجازاته أو يحال إلجازة دون راتب، وفقاً لما يقرره رئيس الدائرة الحكومية.

مادة )3(
من  بكتاب  مثبتة  صحية  أعذار  لديهم  الذين  والمواطنون  الموظفون  القرار  هذا  أحكام  من  يستثنى 

وزارة الصحة.

مادة )4(
 )7( رقم  بقانون  القرار  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 

لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.
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مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع هذا أحكام القرار.

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام هللا بتاريخ: 2021/08/10 ميالدية
                 الموافق: 02/محرم/1443 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء


