
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 د. جمال محمد الكعبي

 وكيل دائرة الصحة 
 
 

 Circular No( 61  /  2021 ) مـم رقـــــتعمي

   

 Date: 29/04/2021  29/04/2021: التاريخ

  :To   الى:

 All COVID-19 Vaccine Providers in the   في إمارة أبوظبي 19-جميع مزودي لقاح كوفيد
Emirate of Abu Dhabi  

   

 Subject: Providing COVID-19 Vaccination  19-مجانية تقديم لقاح كوفيد: املوضوع
Free of Charge 

   

  ,Greetings  تحية طيبة وبعد ،،،

   

، يسرنا أن نتقدم لكم بخالص التحية والتقدير متمنين 
ً
بداية

 لكم دوام التوفيق والسداد.
 

تود دائرة الصحة التأكيد على  باإلشارة إلى املوضوع أعاله،

ويشمل ذلك مجانية جميع الخدمات  19-مجانية لقاح كوفيد

 املتصلة بالتطعيم. 

 

 على جميع مزودي اللقاح االلتزام بما يلي: ،وعليه

  19-كوفيد توفير لقاح .1
ً
للمستفيدين، وعدم  مجانا

 إعطاء اللقاحأو  مقابل االستشارةرسوم  أي  همتحميل

 أو أي رسوم أخرى.  قيمة اللقاح أو مقابل 

إلى أي منشآت أو أفراد  19-يحظر بيع لقاح كوفيد .2

 آخرين.

 

ملزيد من املعلومات أو االستفسار بهذا الشأن، يرجى التواصل مع 

 الرعاية الصحية عبر البريد اإللكتروني: منشآت قطاع

hcps@doh.gov.ae. 
 

 آملين من الجميع االلتزام بما ورد أعاله، ملا فيه مصلحة العمل.

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
 

 اإلعالمي للنشر كمحتوى مخصص وغير التنظيمية لإلجراءات هذا التعميم

 We would like to extend you our greetings 
wishing you all the best and success. 
 

With reference to the above subject, the 
Department of Health would like to confirm 
COVID-19 vaccine is free of charge. This 
includes that all services related to the vaccine 
are free of charge. 
 
Therefore all vaccine providers must adhere to 
the following: 
1. COVID-19 vaccine shall be provided free of 

charge to all beneficiaries. There shall be no 
charge for consultation, vaccine 
administration fees, vaccine’s cost or any 
other fees.  

2. Selling the COVID-19 vaccine to any other 
facilities or individuals is prohibited. 

 

For further information and enquiries in this 
regard, please contact Healthcare Facilities 
Sector via email: hcps@doh.gov.ae. 
 
 

 

We hope that all will adhere to the above, for 
the best interest of work. 
 
Thanking you for your kind cooperation,,, 
 

This circular is designed for regulatory procedures and should 
not be used as content for media publication . 


