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Kort opsomming: Rampstaat: Wysigings aan verlof vir werknemers wat deur COVID-19 

geraak is. 

   

Onderwerp: Rampstaat: Wysigings aan die direktiewe rakende verlof vir werknemers wat 

deur COVID-19 geraak is 

 

1.  Die Minister van Staatsdiens en Administrasie het, ingevolge Regulasie 10(8) van die 

Regulasies wat ingevolge artikel 27(2) van die Wet op Rampbestuur, 2002 (Wet 57 van 

2002) uitgevaardig en in Staatskoerant No. 43107 van 18 Maart 2020 gepubliseer is, en 

artikel 3 van die Staatsdienswet, 1994 (Proklamasie 103 van 1994), soos gewysig, die 

aangehegte gewysigde direktiewe rakende werknemers wat deur COVID-19 geraak is 

vir inwerkingstelling verwys.  

 

2. Die opvallende kenmerke van die wysigings aan die direktiewe is soos volg:  

 

2.1 Dit poog om werknemers wat positief vir COVID-19 getoets het en wat hulle toetsuitslae 

via ŉ SMS direk van die laboratorium in die volgende omstandighede ontvang het, in 

ag te neem:  

 

2.1.1 Werknemers wat by hulle wonings positief getoets het as deel van die massa-

toetsinisiatiewe wat deur die onderskeie provinsies onderneem is; en 

 

2.1.2 Werknemers wat, gegrond daarop dat hulle telefonies met hulle dokters in aanraking 

was en die simptome beskryf het, na toetssentrums verwys is om COVID-19-toetse te 

ondergaan. 

 

2.2 Om die isolasietydperk wat deur die Minister van Gesondheid afgekondig is vanaf 14 

na 10 dae in te stel. 
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2.3 Om die inwerkingstellingsdatums wat op die bogenoemde wysigings betrekking het, te 

fasiliteer. 

 

 

3.  Die gewysigde direktiewe is as Bylae A aangeheg en toegang daartoe kan ook op die 

Departement van Staatsdiens en Administrasie se webwerf by www.dpsa.gov.za verkry 

word. 

 

4. Bestuurders word aangemoedig om binne die perke van COVID-19-protokolle, die 

inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle werknemers onder hulle 

toesig te bring, asook om kennis van die wysigings te neem en hulleself daarvan te 

vergewis.  

 

 

 

GETEKEN: B WALTERS 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 2021-11-30 

http://www.dpsa.gov.za/

