
 

 

 
 

Update on Approval for 

Resumption of Employees 

Returning from Overseas Travel 

 

عودة   الموافقة على  بشأن  تحديث 

 الموظفين من الخارج 

Dear Valued Customer, 

 

 نا األعزاء، ءعمال

 

Further to the circular issued last month, 

titled: “Approval for Resumption of 

Employee/Staff returning from Overseas 

Travel” (click here to read the full circular), 

we would like to draw your attention that 

employees returning from outside the UAE 

must be in quarantine for (7) days, and the 

“Negative” PCR test result, conducted by the 

authorities upon arrival at UAE airports, shall 

be submitted. 

 

الماضي،   الشهر  الصادر  التعميم  على  عطفاً 

من  بعنوان   الموظفين  عودة  على  "الموافقة 

ً )   الخارج"  كامل التعميم  لقراءة  هنا  (،  اضغط 

الموظفين   إلزام  يتعين  أنه  إلى  عنايتكم  نلفت 

في  والعم  بالدخول  الخارج  من  العائدين  ال 

( أيام، مع إرسال تقرير  7الحجر الصحي لمدة ) 

قبل   من  إجراؤه  تم  الذي  "السلبي"  االختبار 

الهيئات المعنية عند الوصول إلى مطارات دولة  

 اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 

After completing the mandatory 

quarantine period, another PCR test shall 

be done, and the “negative” cases can join 

the work after obtaining prior approval 

from EHS Department. 

 

وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي اإللزامي، يتم إجراء 

لديه   من  لكل  فقط  سُيسمح  حيث  آخر،  فحص 

كوفيد فحص  االلتحاق    19- نتيجة  "سلبية" 

لى الموافقة المسبقة من  بالعمل بعد الحصول ع

 إدارة البيئة والصحة والسلمة.

 

Please note that leasable places will be 

allocated to receive workers (residing at 

Jafza staff accommodation) returning from 

outside the UAE to spend the mandatory 7-

day quarantine period. 

 

العلم   قابلة  يرجى  غرف  تخصيص  سيتم  بأنه 

للتأجير، تم تجهيزها الستقبال العائدين إلى الدولة، 

ممن يقطنون في سكن العمال بجافزا، لقضاء فترة  

 ( أيام.7الحجر الصحي اإللزامي والبالغة )

 

http://dtcms.cachefly.net/docs/bus/jf/announcements/2020/PCFCCircular.pdf
http://dtcms.cachefly.net/docs/bus/jf/announcements/2020/PCFCCircular.pdf


 

 

For leasing enquiries, please contact Jafza 

Sales Team via email: 

JafzaSales@dpworld.com or at 

048010777. 

مع  التواصل  يرجى  الغرف،  وحجز  للستفسار 

اإللكتروني:   البريد  عبر  جافزا  مبيعات  فريق 

JafzaSales@dpworld.com   :الهاتف عبر  أو 

048010777 . 

 

Your safety is our top priority. We thank 

you for your continued support and 

cooperation. 

 

نشكر لكم  و  نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، 

    دعمكم الدائم والمستمر. 

 

For any clarification or information, please 

contact Jafza Call Centre at  

800-Jafza (800-52392) 

 

 للمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل  

 مع مركز االتصال في جافزا على الرقم 

800-Jafza (800-52392) 

 

National Industries Park  مجمع الصناعات الوطنية 
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