اجلريدة الر�سمية العدد ()1261

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقـم 2018/226
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صــة بالأن�شطـــة ذات ال�صلــــة بال�صحــــة العامــة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم البلديات الإقـليمية ال�صادر باملـر�ســوم ال�سـلطــانـي رقم ، 2000 /96
و�إلى الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2016 /29
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :حمـــــــــــــرم 1440هـ
املـوافــــق � 18 :سبتمبـــــــر 2018م

�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحــــي
وزيـ ــر البلدي ـ ــات الإقليميـ ــة ومـ ــوارد املي ـ ــاه
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صـــة بالأن�شطــــة ذات ال�صلـــــة بال�صحــة العامــــة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف املقهى املتحرك الوارد فـي املادة ( )1من الئحــة اال�شرتاطــات ال�صحيــة
اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،التعريف الآتـي :
" املقهى املتحرك  :املكان املخ�ص�ص لإعداد وحت�ضري وبيع الوجبات الغذائية  ،بوا�سطة
�سيارة ذات ا�ستعمال خا�ص � ،أو مقطورة م�صنوعة خ�صي�صا � ،أو مهي�أة
لهذا الغر�ض  ،وتعترب من�ش�أة غذائية ت�سري عليها كافة القرارات
اخلا�صة ب�سالمة الغذاء " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صو�ص الف�صل الرابع ( اال�شرتاط ــات ال�صحيــة اخلا�صـة باملقاهي املتحركة )
من الباب الثالث من الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة
العامة امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 24
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى متحرك ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية :
 - 1احل�صــول علــى موافقــة الهيئة العامــة للدفاع املدين والإ�سعاف واجلهات الأخرى
ذات العالقة .
 - 2احل�صول على رخ�صة ت�سيري ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة .
 - 3االحتفاظ برتخي�ص ممار�سة الن�شاط والبطاقات ال�صحية للعاملني داخل املقهى
املتحرك  ،و�إبرازها جلهات االخت�صا�ص عند الطلب .
 - 4املحافظة على نظافة املقهى املتحرك با�ستمرار .
� - 5أن تكون ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة مرخ�صة من البلدية .
� - 6أن يكتب على �أبواب ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة بخط وا�ضح ا�سم
املرخ�ص له  ،ورقم الرتخي�ص ورقم ال�سجل التجاري  ،وغريها من البيانات التي
حتددها البلدية .
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� - 7أن تف�صل املق�صورة اخلا�صة بال�سائق عن املوقع املخ�ص�ص لبيع و�إعداد وحت�ضري
املواد الغذائية فـي ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة .
� - 8أن تكون ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة مهي�أة لهذا الغر�ض فقط ،
وال ي�سمح بنوم العاملني فـيها .
 - 9يجب �أن يكون املقهى املتحرك جمهزا بالآتي :
أ� � -سخــان مطاب ــق للموا�صفــات القيا�سيــة املعتمــدة حلفـظ الأطعمــة ال�ساخنـة
اجلاهزة للتقديـم فـي درجـات حــرارة ال تقــل عــن ( )63ثــالث و�ستــني درجــة
مئوية .
ب � -أن يكون مزودا مب�صدر للمياه .
ج  -طاولة حت�ضري غري قابلة لل�صد�أ ثابتة لتجهيز ال�ساندوي�شات .
د  -ثالجة للتربيد  ،ووحدة خا�صة للتجميد .
هـ  -مروحة �شفط .
و  -جهاز ل�صعق احل�شرات .
ز  -وعاء للنفايات ذو غطاء حمكم ذاتي الغلق .
ح � -إ�ضاءة كهربائية منا�سبة .
ط  -ب ــاب حمكــم الغــلق ميك ــن فتحــه مــن الداخل واخلارج ونافذة للمناولة تفتح
من �إحدى جهتي ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة .
ي  -مواقد كهربائية لإعداد املواد الغذائية امل�صرح بها  ،ويحظر ا�ستخدام غريها .
ك � -أجهزة التهوية املنا�سبة (�أجهزة التكييف  ،و�أجهزة �شفط الهواء) .
ل  -خزان ماء �صالح لل�شرب  ،ال تقل �سعته عن ( )100مائة لرت  ،يلحق به جهاز
ل�ضغط املاء �إلى املغا�سل  ،وال يجوز و�ضع ثالجة ل�شرب املاء .
م  -خزان لتجميع مياه الت�صريف  ،ال تقل �سعته عن ( )100مائة لرت  ،على �أن يزود
بجهاز مينع عودة املياه .
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املــادة ( ) 25
يقت�صر ن�شاط املقهى املتحرك على تقدمي الوجبات اخلفـيفة املعدة بالكامل فـي املقهى ،
�أو الأغذية اجلاهزة من حمل مرخ�ص  ،ومن ذلك :
� - 1إعداد ال�ساندوي�شات املختلفة (عدا تلك التي تدخل فـي مكوناتها اللحوم والدواجن
فـيجب �أخذ موافقة البلدية املخت�صة) .
 - 2الكعك  ،الب�سكويت  ،الفطائر اجلاهزة  ،قطع البيتزا اجلاهزة  ،الذرة احللوة  ،البطاط�س .
 - 3ال�ساندوي�شات اجلاهزة .
 - 4امل�شروبات ال�ساخنة وامل�شروبات املعب�أة �أو اجلاهــزة  ،امل�شروب ــات الغازي ــة  ،امليــاه
املعدنية  ،والع�صائر اجلاهزة  ،والآي�س كرمي  ،وال ي�سمح ببيع �أي م�شروبات �أخرى
�إال مبوافقة البلدية املخت�صة .
املــادة ( ) 26
يجب �أن يكون املقهى املتحرك مزودا مبولد كهربائي خا�ص  ،وال ي�سمح بتو�صيل التيار
الكهربائي من م�صدر �آخر .
املــادة ( ) 27
ال يجوز ممار�سة ن�شاط مقهى متحرك �إال فـي املواقع التي حتددها البلدية بعد �أخذ
املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 28
يجب عند ممار�سة ن�شاط مقهى متحرك فـي املمتلكات اخلا�صة االلتزام باال�شرتاطات الآتية :
أ� � -أن يكون نوع ا�ستعمال الأر�ض جتاريا �أو �سياحيا �أو فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة .
ب  -احل�صــول على موافقــة مالــك الأر�ض وجميـع املوافق ــات الأخــرى الت ــي تطلبهـ ــا
البلدية .
املــادة ( ) 29
يجب �أال تقل امل�سافة بني موقع املقهى املتحرك �سواء كان فـي موقع عام �أو فـي ملكية
خا�صة عن �أقرب مطعم �أو مقهى �أو مقهى متحرك �آخر عن ( )200مائتي مرت .
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املــادة ( ) 30
يجب �إخالء املقهى املتحرك من املواد الغذائية عند انتهاء العمل اليومي و�إيقاف ال�سيارة
ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة عند انتهاء العمل اليومي فـي مكان �آمن  ،و�أال تكون
عر�ضة للتلوث .
املــادة ( ) 31
يحق للبلدية �إلغاء ترخي�ص ن�شاط مقهى متحرك  ،فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
 - 1عدم التقيد بالوقوف فـي املوقع املخ�ص�ص من قبل البلدية .
 - 2التعميم على املركبة من اجلهات الأمنية ذات العالقة .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )186من الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب
كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة وفقا للملحق املرفق بها .
وت�ضاعف الغرامة  ،فـي حال تكرار املخالفة ذاتها �أو عند االمتناع عن ت�صحيح املخالفة ،
مع �إيقاف الن�شاط �إلى حني ت�صحيح املخالفة �أو �إزالتها .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إلى الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
امل�شار �إليها  ،باب جديد على النحو الآتي :
البــاب ال�سابــع مكــرر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�أن�شطة الباعة املتجولني
املــادة (  ) 185مكـــررا
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الباعة املتجولـني �إال بــعد احل�صــول علــى الرتخيــ�ص البلــدي ،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بكل ن�شاط واملن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
و�سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة (  ) 185مكـــررا ( ) 1
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى البلدية املخت�صة  ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ترخي�ص مزاولة الن�شاط من وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية ل�صاحب الن�شاط � ،سارية املفعول .
 - 3ن�سخة من البطاقات ال�شخ�صية للعاملني العمانيني فـي الن�شاط .
ويجب على مقدم الطلب حتديد املوقع الذي يرغب فـي ممار�سة الن�شاط فـيه  ،وفق املواقع
املحددة من البلدية .
املــادة (  ) 185مكـــررا ( ) 2
حتدد البلدية املخت�صة املواقع التي يجوز فـيها ممار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني .
املــادة (  ) 185مكـــررا ( ) 3
يلزم ملمار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
 - 1احل�صول على بطاقات �صحية �سارية املفعول �ص ــادرة م ــن البلدي ــة تفـيــد خل ــو
العاملني من الأمرا�ض املعدية  ،وااللتزام ب�إجراء الفحو�صات الطبية الدورية .
 - 2عدم القيام مبمار�سات غري �صحية فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط كالتدخني .
 - 3االلتزام بالنظافة ال�شخ�صية وارتداء الزي اخلا�ص بالعمل .
 - 4االلتزام مبمار�سة الن�شاط املحدد بالبطاقة ال�صحية .
 - 5يحظر على املرخ�ص له ت�شغيل غري العمانيني ملمار�سة الن�شاط .
 - 6يكون ممار�سة الن�شاط من ال�ساعة ( )7ال�سابعة �صباحا  ،وحتى ال�ساعة ()12
الثانية ع�شرة �صباحا .
 - 7يجب نقل املركبة �أو العربة من املوقع املخ�ص�ص ملزاولــة الن�ش ــاط بع ــد االنته ــاء
من العمل فـي نهاية اليوم  ،وحتفظ فـي مكان منا�سب .
كما يلزم توافر اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة كل ن�شاط  ،وذلك على النحو
الآتي :
-6-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1261

�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط �شي اللحوم (امل�شاكيك) :
� - 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
� - 2أن يتم جتهيز اللحم و�إعداده لل�شي فـي موقع ممار�سة الن�شاط نف�سه .
� - 3أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي الن�شاط مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
ملياه ال�شرب  ،وتكون تو�صيالت املياه منا�سبة مع �ضرورة وجود مر�شح للمياه .
 - 4عــدم حفــظ وا�ستعمال �أي كمية متبقية من املواد الغذائية الت ــي ت ــم �إعدادهـ ــا
من اليوم ال�سابق .
� - 5أن يكون املوقع جمهزا برباد حلفظ اللحوم  ،و�أن تكون درجة احلرارة ترتاوح
بني (� )1إحدى �إلى (� )4أربع درجات مئوية .
� - 6أن يكون املوقع مزودا بوعاء للنفايات مقاوم للحريق  ،ذي غطاء يفتح بالقدم ،
ويتم تفريغه فـي حاويات جمع القمامة بعد نهاية عمل كل يوم � ،أو كلما تطلب
الأمر ذلك .
� - 7أن يكون املوقع مزودا باملاء وال�صابون لغ�سل �أيدي القائمني بالعمل .
� - 8أن تكون ال�شواية واملعدات والأدوات امل�ستخدمة فـي ال�شي م�صنوعة من معدن
غري قابل لل�صد�أ  ،مع االلتزام باملحافظة على �صالحيتها ونظافتها ب�صفة دائمة .
� - 9أن ت�ستخ ــدم الأ�سيـ ــاخ اخل�شبي ــة ذات اال�ستخ ــدام الواح ــد فق ــط  ،وال ي�سم ــح
با�ستخدام الأ�سياخ املعدنية .
 - 10توفـري م ــا يثب ــت م�صــدر اللحم امل�ستخدم لل�شواء وتقدميه للجهات الرقابية
عند الطلب (فواتري ال�شــراء �أو �سند ذبح من امل�سلخ �أو من املحالت املرخ�صة) .
� - 11أن يكون �شي اللحم عند الطلب فقط  ،وفـي وجود الزبون .
� - 12أن يتم توفـري احلافظة احلرارية لنقل وحفظ اللحوم فـي درجة احلرارة املنا�سبة .
� - 13أن تكون املواد امل�ستخدمة فـي التغليف �صاحلة حلفظ امل�شاوي  ،وال يجوز �إعادة
ا�ستخدامها  ،ويحظر ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية مبا�شرة .
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 - 14يجب �أن يكون موقع الن�شاط بعيدا عن دورات املياه ومواقع جتميع النفايات .
� - 15أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
 - 16توفـري �صاعق للح�شرات .
 - 17توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 18عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 19املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
� - 20أن حتفظ البهارات وال�صل�صات فـي �أوان نظيفة  ،وحمكمة الإغالق .
 - 21فـي حالــة تقديـم اخلبز ي�شرتط �أن يكون من �أحد املخابز املرخ�صة من قبل
البلدية .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية لبيـع الـذرة :
�	- 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
�	- 2أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي الن�شاط مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
ملياه ال�شرب .
 - 3توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
�	- 4أن يكون اجلهاز واملعدات والأدوات امل�ستخدمة م�صنوعة من مواد منا�سبة غري
قابلة لل�صد�أ .
 - 5االهتمام بنظافة اجلهاز والأدوات امل�ستخدمة فـي �أثناء  ،وبعد االنتهاء من العمل ،
وع ــدم حف ــظ وا�ستعمــال �أي كمية متبقية من املواد الغذائية التي مت �إعدادها
من اليوم ال�سابق .
 - 6مراعاة �صالحية وجودة املواد امل�ستخدمة فـي الإعداد (ذرة  ،زبدة  ،ع�صري
ليمون  ،بهارات وغريها)  ،ويتم حفظها داخل �أوعية منا�سبة وحمكمة الإغالق .
�	- 7أن تكون كميات املواد املعدة فـي احلدود التي تكفـي لال�ستخدام اليومي  ،وعدم
تركها فرتات طويلة معر�ضة للحرارة والهواء اخلارجي  ،ويحظر ا�ستخدام
املتبقي منها فـي اليوم التايل .
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 - 8توفـري براد حلفظ املواد الغذائية اخلام فـي املوقع .
 - 9توفـري �سلة للنفايات تفتح بالقدم  ،ويتـم تفريغـها فــي حاويــات جمــع القمامـة
بعد نهاية عمل كل يوم �أو كلما تطلب الأمر ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب
املحافظة على نظافة العربة  /املقطورة  /املركبة وما حولها .
 - 10يجب �أن يكون موقع الن�شاط بعيدا عن دورات املياه ومواقع جتميع النفايات .
 - 11عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 12املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
� - 13أن يتم حت�ضري الذرة عند الطلب  ،و�أمام الزبون .
� - 14أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية ملمار�سة ن�شاط بيع اخل�ضراوات والفواكه والتمور :
�	- 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
 - 2توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 3توفـري رفوف منا�سبة لعر�ض اخل�ضراوات والفواكه والتمور وفرزها  ،وتنظيفها
قبل عر�ضها  ،وال ي�سمح بالعر�ض �أو البيع على الأر�ض .
�	- 4أن تكون اخل�ضراوات والفواكه طازجــة وخالي ــة مــن التلــف  ،ويتــم التخل ــ�ص
من الكميات التالفة �أوال ب�أول .
 - 5توفـري �سلة للنفايات تفتح بالقدم  ،ويتم تفريغها فـي حاويات جمع القمامة
بعد نهاية عمل كل يوم � ،أو كلما تطلب الأمر ذلك .
 - 6عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 7املحافظة على نظافة املوقع واملواد املعرو�ضة با�ستمرار .
�	- 8أن تكون طريقة العر�ض منا�سبة .
�	- 9أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
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رابعــــا  :اال�شرتاطات ال�صحية لبيع املرطبات وامل�شروبات :
� - 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
 - 2توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
�	- 3أن يكون املوقع جمهزا برباد حلفظ املرطبات وامل�شروبات مع مراعاة حفظ
املرطبات فـي درجات احلرارة املنا�سبة ح�سب ما ي�شرتطه ال�صانع لكل منتج .
� - 4أن حتتوي املرطبات املعرو�ضة على البيانات الإي�ضاحية كاملة وفقا للموا�صفات
القيا�سية املقررة .
 - 5املحافظة على نظافة املوقع واملواد املعرو�ضة با�ستمرار .
 - 6توفـيــر �سلــة حلفــظ النفايات تفتح بالقدم  ،ويتم تفريغها فـي حاويات جمع
القمامة بعد نهاية عمل كل يوم � ،أو كلما تطلب الأمر ذلك .
 - 7عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
	- 8ال ي�سم ــح �إال ببي ــع املرطبات وامل�شروبات اجلاهزة واملعب�أة م�سبقا كامل�شروبات
الغازية والع�صائر املعلبة واملياه املعدنية املعب�أة والآي�س كرمي املعلب  ،كما
ي�سمح ببيع م�شروبات �أخرى بعد موافقة البلدية .
�	- 9أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية لبيع الع�سل :
�	- 1أن تك ــون العرب ــة  /املقط ــورة  /املركب ــة  ،مطابقـة ملوا�صـفات الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 2يجب توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 3االلتزام ب�أن يكون الع�سل مطابقا للموا�صفات واملقايي�س املعتمدة .
 - 4تعبئــة الع�ســل فــي �أوان �أو زجاجــات خا�صــة لذلــك  ،ومطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة وغري م�ستخدمة �سابقا فـي حفظ مواد �أخرى .
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 - 5االحتفاظ بالأوراق وامل�ستندات التي تثبت م�صدر الع�سل �إذا مل يكن من �إنتاج
مزرعة البائع اخلا�صة .
 - 6عدم تعري�ض الع�سل لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .
�	- 7أن حتتوي جميع عبوات الع�سل فـي منطقة العر�ض والتخزين على بيانات
ا�سم البائع وامل�صدر  ،و�أي بيانات تو�ضيحية �أخرى .
 - 8عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 9املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
 - 10ال ي�سمح بعر�ض الع�سل فـي �أوان مك�شوفة  ،ومينع تعبئته فـي املوقع .
� - 11أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية لتجارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور :
� - 1أن تكون املنتجات املعرو�ضة مطابقة للموا�صفات وبطاقة البيانات والتعريب .
 - 2حف ــظ جمي ــع الأدوات بعي ــدا عن امللوثـ ــات الكيميائي ــة والفـيزيائي ــة ك�أ�شع ــة
ال�شم�س  ،والأتربة .
 - 3يجب توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 4املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
� - 5أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
املــادة ( ) 5
ي�ضاف �إلى ملحق املخالفات واجلزاءات الإدارية املرفــق بالئحــة اال�شرتاط ــات ال�صحيــة
اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،جدول برقم ( )5على النحو
الآتـي :
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 - 5املخالفات اخلا�صة ب�أن�شطة الباعة املتجولني
اجلــــزاء
املخالفـــة
الرمــز
أ�  -املخالفات اخلا�صة بالرتخي�ص البلدي
غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال
عمانيا  ،والوقف عن العمل
ممار�سة الن�شاط بدون ترخي�ص
1
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
غرامة مقدارها
عدم جتديد الرتخي�ص البلدي
2
( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ممار�سة ن�شاط بخالف املرخ�ص به
3
عمانية  ،ووقف الن�شاط غري املرخ�ص به
غرامة مقدارها
عدم حفظ الرتخي�ص البلدي �أو دفرت
4
( )5خم�سة رياالت عمانية
الزيارات فـي مكان بارز فـي العربة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
مزاولة الن�شاط خالل فرتة الغلق عمانيا  ،مع �إعادة الغلق حلني انتهاء
5
الفرتة املحددة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
عدم متكني موظفـي
عمانيا  ،و�إيقاف الن�شاط ملدة
6
الوزارة املخولني من �أداء عملهم
ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام
ب  -املخالفات اخلا�صة بالعاملني
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ممار�سة الن�شاط بدون بطاقة �صحية
عمانية  ،ووقف العامل عن العمل
7
�أو عدم جتديد البطاقة ال�صحية
حلني ا�ستخراج البطاقة ال�صحية
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ممار�سة البائع لن�شاط خمالف ملهنته
عمانية  ،ووقف العامل عن ممار�سة
8
املو�ضحة فـي البطاقة ال�صحية
الن�شاط
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
وجود بائع متجول تظهر عليه
عمانية ،ووقف العامل عن العمل
9
�أعرا�ض مر�ضية �أو جروح
�إلى حني �شفائه مبوجب تقرير طبي
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الرمــز
10
11
12
13

14
15
16

17

18

اجلــــزاء
املخالفـــة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عدم االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية عمانية  ،وااللتزام الفوري بت�صحيح
املخالفة
غرامة مقدارها
عدم ارتداء الزي اخلا�ص بالعمل
( )10ع�شرة رياالت عمانية
غرامة مقدارها
التدخني �أثناء العمل
( )25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
�أو ممار�سة عادات غري �صحية
غرامة مقدارها
هروب البائع املتجول
( )10ع�شرة رياالت عمانية
فـ ــي �أثنـ ــاء التفتي ــ�ش
ج  -املخالفات اخلا�صة بالعربة  /املقطورة  /املركبة املتنقلة ومرافقها
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
عدم االهتمام ب�صيانة العربة /
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة
املقطورة  /املركبة ومرافقها
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ع ــدم توفـي ــر
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
التهوية �أو الإ�ضاءة املنا�سبة
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
ا�ستخدام تو�صيالت �أنابيب مياه غري
عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة خالل
منا�سبة �أو عدم �صالحية مر�شح املياه
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال
عمانيا ،وت�صحيح املخالفة فورا ،
ع ــدم االهتم ــام
وفـي حالة انت�شار احل�شرات
مبكافحة احل�شرات والقوار�ض
�أو القوار�ض يتم وقف الن�شاط ملدة
ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عـ ــدم توفـيـ ــر
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
�أو ت�شغيل جهاز �صاعق احل�شرات
املهلة املحددة
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اجلــــزاء
املخالفـــة
الرمــز
غرامة مقدارها ( )5خم�سة رياالت
عدم توفـري
19
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
�صندوق الإ�سعافات الأولية
املهلة املحددة
عدم االهتمام بالنظافة العامة داخل غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
20
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة فورا
وخارج العربة  /املقطورة  /املركبة
د  -املخالفات اخلا�صة بالن�شاط
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
عدم االهتمام بنظافة وترتيب
21
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة
الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة
عدم كفاءة الأجهزة امل�ستخدمة
22
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
 23ا�ستخدام �أوان �أو �أدوات غري �صاحلة رياال عمانيا  ،و�إتالف الأواين غري
ال�صاحلة
عدم ا�ستخدام املنظفات
غرامة مقدارها( )10ع�شرة رياالت
واملطهرات املطابقة للموا�صفات
24
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
القيا�سية املعتمدة
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
�سوء التخل�ص من النفايات
25
عمانية  ،و�إزالة �أ�سباب املخالفة فورا
ت�سرب املياه فـي الطرق والأماكن غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
26
عمانية  ،و�إزالة �أ�سباب املخالفة فورا
العامة
تداول مواد غذائية حمظورة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال
�أو مغ�شو�شة �أو غري �صاحلة
27
عماين  ،و�إعدام املادة الغذائية
لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال
تروي ــج م ــواد
28
غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي
عماين  ،و�إعدام املادة الغذائية
بيع وتداول منتجات غذائية �أعدت غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
29
رياال عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
فـي �أماكن غري مرخ�صة
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املخالفـــة
الرمــز
بيع وتداول �أغذية مطبوخة وخمزنة
30
من اليوم ال�سابق
عدم توفـري جهاز امل�أكوالت ال�ساخنة
31
�أو عدم �صالحيته �أو عدم ت�شغيله
32

عدم توفـري دواليب �أو �أرفف
�أو ثالجات مالئمة للتخزين �أو العر�ض

33

عدم االلتزام بالتخزين �أو العر�ض
فـي درجات حرارة منا�سبة

34
35

حفظ املواد الغذائية فـي عبوات
غري خم�ص�صة لال�ستخدام ال�صحي
�إعادة جتميد املواد الغذائية
بعد �إذابتها

36

عدم توفـري ثالجات التربيد

37

حدوث حالة ت�سمم غذائي

38

عدم الف�صل بني مراحل �إعداد
الأغذية
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اجلــــزاء
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة فورا
غرامة مقدارها ( )5خم�سة رياالت
عمانية عن خمالفة كل �شرط غري
متوفر  ،وت�صحيح املخالفة
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية عن خمالفة كل �شرط غري
متوفر  ،و�إعدام ما يثبت �أنه غري
�صالح لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية  ،و�إعدام العبوات مبحتوياتها
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا ،وت�صحيح املخالفة خالل
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال
عماين  ،وغلق حمل الن�شاط حلني
تق�صي �أ�سباب الت�سمم و�إزالتها  ،وفـي
حالة تكرار ذات املخالفة ت�ضاعف
الغرامة  ،و�إيقاف الرتخي�ص
ملدة (� )6ستة �أ�شهر
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،مع �إعطاء مهلة
لت�صحيح املخالفة
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اجلــــزاء
املخالفـــة
الرمــز
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
 39اخللط بني الأغذية النيئة و املطبوخة رياال عمانيا  ،و�إعدام ما يثبت عدم
�صالحيته لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها( )50خم�سون رياال
ا�ستخدام مياه غريمطابقة
عمانيا  ،والوقف الفوري عن ا�ستخدام
40
املعتمدة
للموا�صفات
املياه �إلى حني ت�صحيح املخالفة
عدم مطابقة الأغذية للموا�صفات غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
41
عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
القيا�سية املعتمدة
وجود مواد �ضارة �أو �آثار ح�شرات غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
42
عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
�أو قوار�ض فـي املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
عدم االهتمام
عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة خالل
43
املعرو�ضة
أغذية
ل
ا
بنظافة
املهلة املحددة
غرامة مقدارها( )20ع�شرون رياال
عدم الف�صل بني مواد التنظيف
44
عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة فورا
والتعقيم واملواد الغذائية
� 45إذابة املجمدات بطريقة غري �صحية غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
عدم �صالحية الزيت امل�ستخدم
46
عمانيا  ،و�إعدام الزيت امل�ستخدم
فـي الطبخ
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
خمالفة موا�صفات و
ا�شرتاطات رياال عمانيا  ،و�إعدام ما يثبت ف�ساده
47
الغذائية
للمواد
التعبئة
�أو عدم �صالحيته لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عدم توفـري �سلة نفايات
48
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
املهلة املحددة
ا�ستخدام حلوم جمهولة امل�صدر غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
49
عمانيا  ،و�إعدام اللحوم
املــادة ( ) 6
يلغى احلد الأدنى ل�شرط م�ساحة املحل � ،أو موقع العمل �أينما ورد فـي الئحة اال�شرتاطات
ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار �إليها .
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