اجلريدة الر�سمية العدد ()1249

قـــــرار
رقم 2018/26
ب�شـ�أن �إ�صـدار نظـام الرقابـة ال�صحيـة
والنظافة العامة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013/79
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل بنظ ــام الرقاب ــة ال�صحيـ ــة والنظافـ ــة العامـ ــة فـ ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة
بالدقم املرفق .
املــادة الثانيــــة
يجب على امل�شروعات �سواء اتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أو �شركة �أو فرع ل�شركة �أو م�ؤ�س�سة
�أجنبية  ,والأن�شطة املهنية واحلرفـية القائمة فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقم
توفـيق �أو�ضاعها وفقا لأحكام النظام املرفق خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ
العمل به .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :مـن رم�ضــــــــــــــان 1439هـ
املـوافــــق  6 :مـن يونيــــــــــــــــــو 2018م
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يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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نظام الرقابة ال�صحية والنظافة العامة
فــي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
الف�صــل الأول
تعاريف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم .
املجلــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الرئيــ�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
امل�شروعـــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة � ،سواء اتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أو �شركة
�أو فرع ل�شركة �أو م�ؤ�س�سة �أجنبية  ،والأن�شطة املهنية واحلرفـية التي يرخ�ص مبزاولتها
فـي املنطقة .
الن�شـاط االقت�صـادي :
�أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو �سياحي �أو عقاري �أو �إعالمي �أو خدمي �أو مهني ،
و�أي �أن�شطة �أخرى يتطلبها العمل داخـل املنطقــة مب ــا ال يتع ــار�ض م ــع القوان ــني الناف ــذة
فـي ال�سلطنة .
املن�شـــــ�أة :
�أي مبنى  ،ثابت �أو متحرك  ،يزاول به الن�شاط االقت�صادي فـي املنطقة .
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الرتخيـ�ص ال�صحــي :
املوافقة التي ت�صدرها الهيئة .
البطاقـة ال�صحيـــة:
بطاقة ت�صدرها الهيئة تثبت خلو حامل البطاقة من الأمرا�ض املعدية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على امل�شروعات التي تزاول ن�شاطا اقت�صاديا فـي املنطقة .
وفـيما مل يــرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هــذا النظــام  -ت�سري �أحك ــام القوان ــني واللوائ ــح
والقرارات ذات ال�صلة  ،املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تلتزم امل�شروعات بتمكني موظفـي الهيئة الذين لديهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من الدخول
والتفتي ــ�ش عليه ــا  ،ومتكينه ــم م ــن ممار�س ــة اخت�صا�صاته ــم املقــررة قانونــا  ،واطالعهم
على ال�سجالت وامل�ستندات املطلوبة .
الف�صل الثاين
الرقابة ال�صحية
املــادة ( ) 4
ال يجوز للم�شروعات مزاولة �أي ن�شاط اقت�صادي فـي املنطقة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
ال�صحي  ،وذلك بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 5
ال يجوز للمركبات اخلا�صة بنقل املياه �أو املواد الغذائية �أو الأ�سمــاك مزاولــة ن�شاطه ــا فـي
املنطقة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص ال�صحي  ،مع االلتزام بالآتي :
أ�  -ا�ستعمال املركبة وفقا للغر�ض املخ�ص�ص له .
ب � -إجراء ال�صيانة الدورية للمركبة للت�أكد من �أن �أجهزة التربيد والتجميد تعمل
ب�شكل جيد ول�ضمان عدم وجود �أي ت�سرب للمياه �أثناء عملية النقل والتوزيع .
ج  -عدم تفريغ �أي مياه بالأماكن غري املخ�ص�صة لذلك .
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املــادة ( ) 6
ال يج ـ ــوز لأي �شخ ــ�ص طبيع ــي الع ــمل ف ــي أ�ح ــد الأن�شط ــة االقت�صادي ــة املحــددة بامللح ــق
رقم ( )2املرفق بهذا النظام �إال بعد احل�صول على البطاقة ال�صحي ــة  ،وذلك بع ــد �إجراء
الك�شف الطبي الالزم عليه من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب الرتخي�ص ال�صحي وطلب البطاقة ال�صحية �إلى الدائرة املخت ــ�صة بالهي ــئة ،
م ــن �صاح ــب ال�شـ ـ�أن �أو م ــن ميثل ــه قانون ــا  ،علــى النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مع �إرفاق
امل�ستندات املحددة به  ،ويجوز للهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات التي تراها الزمة للبت
فـي الطلب  ،ويعترب طلب الرتخي�ص  ،وطلب البطاقة ال�صحية ملغى �إذا مل يقم مقدم
الطلب با�ستكمال كافة امل�ستندات املحددة بالنموذج �أو التي تطلبها الهيئة خالل ()20
ع�شرين يوم عمل من تاريخ طلبها .
املــادة ( ) 8
تتولى الدائرة املخت�صة بالهيئة درا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام ،
وبعد �إجراء املعاينات الالزمة للمن�ش�أة  ،و�إ�صدار قرارها ب�ش�أنه  ،بالقبول �أو الرف�ض  ،وذلك
خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي
حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
ويعد انق�ضاء الأجل امل�شار �إليه دون البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 9
تكون مدة الرتخي�ص ال�صحي  ،والبطاقة ال�صحية �سنة واحدة  ،تبد�أ من تاريخ الإ�صدار ،
وقابلة للتجديد ملدة � ،أو ملدد �أخرى  ،بناء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن �أو من ميثله
قانونا قبل انتهاء الرتخي�ص ال�صحي �أو البطاقة ال�صحية مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني
يوما  ،وذلك �شريطة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 10
يجب و�ضع الرتخي�ص ال�صحي فـي مكان بارز ي�سهل االطالع عليه من ذوي االخت�صا�ص ،
كما يجب على العاملني احلا�صلني على البطاقة ال�صحية االحتفاظ بها ب�صفة م�ستمرة ،
و�إبرازها �إلى املوظف املخت�ص كلما طلب منهم ذلك .
الف�صــل الثالــث
النظافــة العامــة
املــادة ( ) 11
تلتزم امل�شروعات باتخاذ كافة التدابري الالزمة للمحافظة على النظافة العامة  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
 - 1النظافة امل�ستمرة لكل �أجزاء املن�ش�أة  ،الداخلية واخلارجية  ،وال�ساحات واحلرم
اخلارجي للمواقف التي تخدم املن�ش�أة .
 - 2جمع النفايات فـي �أكيا�س بال�ستيكية  ،وو�ضعها فـي احلاويات املخ�ص�صة لذلك .
 - 3توفـري احلاويات املنا�سبة لتخزين النفايات الناجتة من ن�شاطها  ،وفقا لل�شروط
واملوا�صفات ال�صحية املعتمدة من الهيئة .
 - 4نقل النفايات ب�صفة دورية �إلى مواقع التخل�ص منها  ،واملحددة من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 12
تلتزم امل�شروعات باتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملكافحة احل�شرات والآفات  ،ومنع
توالد وتكاثر وانت�شار القوار�ض والبعو�ض والذباب واحل�شرات الأخرى  ،وغريها من الإجراءات
والتدابري املقررة من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 13
يجب املحافظة على النظافة العامة فـي املنطقة  ،ويحظر القيام بالآتي :
� - 1إلقاء �أو ترك �أو و�ضع �أو �إ�سالة �أو �إفراز �أو حرق �أي نفايات فـي الأماكن العامة
باملنطقة .
 - 2التخل�ص من النفايات فـي غري املواقع املحددة من قبل الهيئة .
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 - 3رمي النفايات فـي الأرا�ضي الف�ضاء  ،امل�سورة �أو غري امل�سورة � ،أو ال�ساحات املفتوحة
والأودية .
 - 4رمي الأنقا�ض  ،و�أجزاء الأ�شجار والأثاث والأجهزة الكبرية  ،وما �شابهها بجوار
حاويات جمع النفايات .
� - 5إلقاء جثث احليوانات النافقة �أو خملفات احليوانات املذبوحة فـي حاويات جمع
النفايات �أو فـي الأماكن العامة .
� - 6إلقاء املواد امل�شتعلة مثل الفحم �أو غريه فـي حاويات جمع النفايات �أو فـي الطرقات
�أو املرافق العامة .
 - 7ترك النفايات داخل امل�ؤ�س�سات الغذائية � ،أو �إلقائها حولها .
� - 8أي ممار�سات �أخرى من �ش�أنها الإخالل بال�صحة العامة والنظافة العامة .
املــادة ( ) 14
تلت ــزم امل�شروع ــات بالتخل ــ�ص م ــن مي ــاه ال�ص ــرف ال�صح ــي مـن خالل نقلها بال�صهاريج
�إلى حمطات ال�صرف ال�صحي التي حتددها الدائرة املخت�صة بالهيئة .
ويجوز للم�شروعات �إن�شاء حمطات معاجلة خا�صة لإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة  ،وفقا
لل�شروط واملوا�صفات التي حتددها الهيئة .
الف�صـــل الرابـــع
اجلـزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 15
للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذا النظام � ،أن تتخذ �أحد الإجراءات الآتية :
� - 1إنذار املخالف  ،و�إخطاره بت�صحيح الو�ضع  ،و�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل الأجل
الذي حتدده له � ،أو القيام مبا�شرة ب�إزالة املخالفة على نفقته اخلا�صة .
 - 2فر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز قيمتها ( )200مائتي ريال عماين  ،وفقا للملحق
رقم ( )3املرفق بهذا النظام .
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 - 3وقف الرتخي�ص ال�صحي � ،أو البطاقة ال�صحية  ،م�ؤقتا ملدة ال تتجاوز (� )6ستة
�أ�شهر .
� - 4إلغاء الرتخي�ص ال�صحي � ،أو البطاقة ال�صحية .
وال يجوز للهيئة اتخاذ أ�ح ــد الإجراءي ــن املن ــ�صو�ص عليهم ــا ف ــي البندي ــن رقم ــي ()4 ، 3
من هذه املادة � ،إال بعد �إخطار امل�شروع باملخالفة املن�سوبة �إليه  ،وحتديد �أجل لــه لت�صحيحها ،
وانق�ض ــاء الأج ـ ــل املذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور  ،دون ت�صحيح املخالفة .
املــادة ( ) 16
يخطر �صاحب ال�ش�أن بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه طبقا حلكم املادة ( ، )8والقرار ال�صادر
وفقــا حلكم املادة ( )16من هذا النظــام  ،وذلك على العنوان املدون ب�سجالت الهيئة ،
ويج ـ ـ ــوز له التظلم من الـ ـق ــرار مبوجب طلب يقدم �إلى الرئـ ــي�س خ ـ ـ ـ ـ ــالل (� )60ستني
يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،على �أن يو�ضح فـي الطلب �أ�سباب التظلم  ،ويرفق به
امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 17
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر
�صاحب ال�ش�أن بنتيجة تظلمه  ،ويعد انق�ضاء هذه املدة دون البت فـيه ق ــرارا بالرف ــ�ض ،
وفـي جميع الأحوال  ,يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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امللحــق رقــم ( ) 1
اال�شرتاطات ال�صحية للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
الق�ســـــم الأول
(اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة)
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملبنى :
� - 1أن ي�سمح الت�صميم الداخلي للمن�ش�أة ب�سهولة ان�سياب كافة مراحل العمل وفقا
ملبد أ� ال�سري للأمام ل�ضمان �سالمة الغذاء .
� - 2أن يك ــون مبنـيـا م ــن املواد الثابت ــة  -كالطابـ ــوق �أو الإ�سمنت امل�سلح �أو الأملونيوم �أو
الألياف الزجاجية �أو ما ماثلها من حيث اجلودة �أو املظهر -وفقا لال�شرتاطات
الفنية والقيا�سية املعمول بها .
 - 3مينع منعا باتا ا�ستخدام الإ�سبي�ستو�س (� )Asbestosأو �أي مادة يدخل ف ــي تركيبه ــا
�أو �أي مادة �ضارة .
� - 4أن تكون الأ�سقف بارتفاعات منا�سبة بحيث ال تقل عن (3م) ثالثة �أمتار  ،ومطلية
بلون فاحت و�أمل�س �سهل التنظيف يحول دون تراكم امللوثات والقاذورات  ،ويقلل
من تكاثف الأبخرة  ،ومنو البكترييا والفطريات  ،وميكن تركيب �أ�سقف معلقة
فـي حالة جتاوز ال�سقف (3م) ثالثة �أمتار .
� - 5أن تكون الأر�ضيات من مواد غري منفــذة للمــاء وغري ما�صة � ،سهلة التنظيف
والغ�سيل  ،مانعة لالنزالق  ،ومــن مــواد ال تت�أثر باملنظفات ال�صناعية  ،وذات
�سطح م�ستو خال من الت�شقق واحلفــر  ،وت�صميــم مبيل كاف لت�صريف ال�سوائل
�إلى مواقع الت�صريف املخ�ص�صة .
� - 6أن تكون مناطق ات�صال الأر�ضيات مع اجلدران مقو�سة (يف�ضــل مبي ــل  45درجــة
مئوية)  ،وحمكمة الغلق ومل�ساء  ,حتى ال ت�سمح بتجمع ال�سوائل �أو الرت�سبات .
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� - 7أن تكون الأر�ضيات من البالط �أو ال�سراميك �أو رخام عايل املقاومة لالحتكاك
�أو الت�آكل �أو من اخلر�سانة امل�سلحة املغطاة ب�إحدى املواد العازلة عالية املقاومة ،
�أو �أي من املواد املعتمدة فنيا للأر�ضيات مبا يتنا�سب مع نوع الن�شاط .
 - 8يجب �أن تك�سى جدران �أماكن ت�سلم املواد الأولية التح�ضري والإعداد  ،الطبخ ،
العر�ض  ،والأماكن التي يتطاير منها �أبخرة �أو زيوت متطايرة  ،كذلك �أماكن
الغ�سيل للأدوات واملعدات  ،مغا�سل الأيدي ودورات املياه ب�سراميك فاحت اللون
�إلى ال�سقف �أو ما ماثلها من حيث اجلودة �أو املظهر  ،وفـيما عدا ذلك تدهن
اجلدران بطالء منا�سب � ،أو ما ماثله من حيث اجلودة �أو املظهر .
� - 9أن تكون الأبواب من الأملونيوم والزجاج بحيث تكون غري منفذة للماء  ،وغري
ما�صة  ،وذات �أ�سطح مل�ساء �سهلة التنظيف على �أن تغلق ذاتيا ب�إحكام .
� - 10أن تكون النوافذ من الأملونيوم والزجاج �أو من �أي معدن غري قابل لل�صد�أ ،
مزودة ب�س ــلك �شبكــي الن�سيــج �ضيق ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض  ،وقابلة
للفـك والرتكيب لي�سهل تنظيفها و�صيانتها  ،على �أن تكون عتبات النوافذ من
الداخل مائلة ملنع ا�ستخدامها ك�أرفف .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالتمديدات الكهربائية :
� - 1أن تكون التمديدات الكهربائية �آمنــة  ،وغري مك�شوفة ومطابقة للموا�صفات
الفنية املعتمدة .
� - 2أن تتنا�س ــب الأح ــمال الكهربائيــة مــع املرافق واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة
باملن�ش�أة .
� - 3أن تكون الإ�ضاءة جيدة (طبيعية � -صناعية) فـي جميع مرافق املبنى  ،ويف�ضل
الإ�ضاءة ال�صناعية ب�شرط �أال تغري عند ا�ستخدامها من طبيعة الألوان  ،على
�أن تكون امل�صابيح حممية بغطاء بال�ستيكي  ،وحمكمة الإغالق .
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 - 4توفـري التهوية اجليدة (طبيعية � -صناعية) ملنع ارتفاع درجة احلرارة  ،وتراكم
الأبخرة والغبار  ،ولإزالة الهواء امللوث  ،و�أن يكون اجتاه الهواء من املناطق
النظيفة �إلى امللوثة مع تركيب �أجهزة �سحب فعالة  ،وتركيب مداخن �أعلى
�أماكن الطبخ والأفران  ،مزودة مبر�شحات للدخان والزيت ذات كفاءة عالية ،
ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة وفقا لنوع وحجم الن�شاط .
 - 5يجب توفـري مولد كهربائي احتياطي ذي قدرة تتنا�سب مع �أحمال الت�شغيل
ال�ستخدامه فـي حالة انقطاع التيار  ،وخا�صة فـي م�صانع الأغذية وامل�ستودعات
واملخازن الغذائية .
 - 6نقاط الكهرباء املوجودة فـي املناطق الرطبة تكون من النوعية امل�ضادة للمياه
( . ) Water Proof
 - 7تزوي ــد مناط ــق ت�سل ــم املـ ــواد الأولي ــة  ،الإع ــداد والتجهي ــز  ،الطبــخ  ،التعبئة
والتغليف  ،املخازن وامل�ستودعات الغذائية ب�أجهزة لقيا�س درجة احلرارة تكون
فـي �أماكن بارزة .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بتو�صيالت املياه :
� - 1أن تكون جميع �أنابيب املياه والرتكيبات والتجهيزات ال�صحية كمغا�سل املياه
م�صنوعة من مواد غري قابلة لل�صد�أ �أو التفاعل مع املياه ومطابقة للموا�صفات
الفنية املعتمدة .
� - 2أن تك ــون خزان ــات امليـ ــاه امل�ستخدمة مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
خلزانات مياه ال�شرب  ،وتكون ذات �أغطيــة حمكم ــة الإغــالق  ،ويت ــم و�ضعهــا
فـي �أماكن غري معر�ضة لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة �أو �أي �إ�شعاع �آخر م�ضر .
� - 3أن يتم تركيب مر�شحات لتنقية املياه ذات كف ــاءة وجودة عالي ــة  ،ومطابق ــة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
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رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملرافق ال�صحية ونظام ال�صرف ال�صحي :
 - 1ينبغي �أن تتوفر باملن�ش�أة دورات مياه و�أماكن ا�ستحمام ومغا�سل للأيدي كافـية
ومنا�سبة  ،وذلك ح�سب الآتي :
عدد الأفراد
من � 1إلى 10
من � 11إلى 20
من � 21إلى 40
من � 41إلى 60
من � 61إلى 80
من � 80إلى 100
�أكرث من 100

مغا�سل
اال�ستحمام
1
2
4
6
8
10
دورة مياه
لكل� 10أفراد
�إ�ضافـيني

دورات املياه
(مراحي�ض)
1
2
4
6
8
10
دورة مياه
لكل � 10أفراد
�إ�ضافـيني

عدد مغا�سل
اليد
1
2
4
6
8
10
دورة مياه
لكل � 10أفراد
�إ�ضافـيني

 - ٢يجب �أن تتوفر اال�شرتاطات الآتية فـي مواقع غ�سيل الأيدي وفقا للآتي :
أ� � -أن تكون موجودة فـي مكان منا�سب  ،و�سهل الو�صول �إليه .
ب  -توفـري حنفـيات مياه تفتح بالقدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد .
ج � -أن تكون مزودة ب�صابون �سائل  ،و�أوراق تن�شيف ت�ستخدم ملرة واحدة .
د  -توفر كميات كافـية من املياه على درجة حرارة منا�سبة .
هـ � -سهلة التنظيف  ،مع �صيانتها و�إبقائها نظيفة با�ستمرار .
و  -مزودة بلوحة تو�ضيحية تبني �أن املوقع خم�ص�ص لغ�سل الأيدي فقط .
� - ٣أن تكون �أحوا�ض الغ�سيل مزودة باملحاب�س الالزمة ملنع رجوع املياه العادمة ،
ومو�صول ــة بفتح ــات و أ�حـ ــوا�ض التفتي ــ�ش واخلزانات اخلا�صة بطريقة متنع
ت�سرب املياه والروائح الكريهة .
 - ٤يجب �أن تكون �أنابيب تو�صيالت ال�صرف ال�صحي بعيدة عن �شبكة تو�صيالت
املياه ال�صاحلة لل�شرب باملن�ش�أة .
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 - 5يجب و�ضـع نظ ــام منف�ص ــل خلط ــوط ت�صري ــف دورات امليـ ــاه واملي ــاه الناجت ــة
عن التنظيف باملن�ش�أة .
 - ٦ينبغي �أن تكون دورات املياه و�أماكن اال�ستحمام وفقا لال�شرتاطات الآتية :
�أ � -أن يكون موقعها مالئما  ،وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة من قبل جميع العاملني .
ب � -أن تكون مغلقة متاما  ،و�أن تكون �أبوابها مركبة ب�إحكام  ،وذاتية الإغالق .
ج � -أن تكون �سهلة التنظيف وجيدة التهوية وم�ضاءة جيدا .
د � -أن تكون منف�صلة متاما عن املناطق التي يتم فـيها تــداول امل ــواد الغذائي ــة
�أو �أي مواد ذات عالقة بالأغذية .
 - ٧ينبغي توفـري غرف لتبديل املالب�س �إذا كان العمال ي�ستبدلون مالب�سهم ب�صورة
روتينية باملن�ش�أة  ،وتكون ذات �إ�ضاءة وتهوية جيدة  ،ومزودة بخزائن �أو غريها
من املرافق املنا�سبة حلفظ متعلقات العمال  ،و�أن تكون مرافق املوظفـني الذكور
منف�صلة عن مرافق الإناث .
 - ٨يجب توفـري حنفـيات مبواقع غ�سيل الأيدي تعمل باللم�س � ،أو بالأرجل .
� - ٩أن تكون متديدات ال�صرف ال�صحي مطابقة للموا�صفات الفنيــة املعتم ــدة  ،و�أن
تكون و�سائل ال�صرف الداخلية املك�شوفة مبطنة بالبالط �أو �أي مواد �أخرى
معتمدة من جهة االخت�صا�ص  ،ومغطاة ب�شبك من مادة غري قابلة لل�صد أ� .
خام�سا  :ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة :
 - 1يجب االلتزام مبتطلبات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 2أن يت ـ ــم تزوي ــد مبن ــى املن�ش ـ ـ�أة ب�أجه ــزة الإنـ ــذار الكهربائي ــة الالزمــة للتنبيه
فـي احلاالت الطارئة .
 - 3توفـري عدد كاف من �صناديق الإ�سعافات الأولية باملن�شـ ـ�أة حتت ــوي عل ــى كاف ــة
املتطلبات اخلا�صة بالإ�سعاف الأويل  ،حمكم الإغالق و�سهل الو�صول �إليه .
 - 4توفـ ــري �أ�سطوانات ملكافحــة احلريق  ،وفقا ملوا�صفات الأمن وال�سالمة املعتمدة ،
ومتابعة �صيانتها ب�شكل دوري .
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 - 5تخ�صي�ص خمارج للطوارئ باملن�ش�أة  ،مع وجود لوائح تو�ضح خمارج الطوارئ
وخطة الطوارئ معتمدة من اجلهة املخت�صة .
 - 6ل�صق بطاقة بيان على عبوات املبيدات واملنظفات واملطهرات و�أي مادة كيميائية
�أخ ــرى  ،والت ــي ت�ش ــكل خ ــطرا عل ــى ال�صحة العامة  ،على �أن يو�ضح بها ا�سم
ال�صنف  ،وطريقــة اال�ستعمــال  ،كم ــا مينع منعا باتا تخزين �أي من هذه املواد
فـي �أماكن الإنتاج املختلفة .
 - 7التزام العاملني باملن�ش�أة باملالب�س املخ�ص�صة للعمل  ،كل ح�سب اخت�صا�صه .
�ساد�سا  :مكافحة احل�شرات والآفات والقوار�ض :
 - 1يجب مكافحة الآفات داخل املن�ش�أة وفـي الأماكن املحيطة بها  ،وتوثيق ذلك من
خالل برنامج معد لهذه الغاية  ،والتعاقد مع �شركات متخ�ص�صة فـي احلاالت
التي حتددها الهيئة .
 - 2ا�ستخدام الطرق املثلى ملكافحة احل�شرات والقوار�ض كال�صواعق الكهربائية
والأجهزة الفوق �صوتية على �أن تو�ضع بعيدا عن �أماكن التح�ضري والتجهيز .
 - 3ا�ستخدام املبيدات احل�شرية املنا�سبة وامل�صرح بها  ،وذلك فـي حال عدم فعالية
الطرق ال�سابقة فـي املكافحة مع �ضرورة �أخذ االحتياطات الالزمة حلماية
الأغذية والآالت والأدوات والتوقف عن تداول الغذاء  ،وفقا للتعليمات املتوفرة
باملن�شور للمبيد احل�شري املعتمد .
 - 4تغطية النوافذ بال�سلك ال�ضيق الن�سيج (ال�شبك) ملنع دخول احل�شرات والآفات .
 - 5عدم ال�سماح بدخول �أو وجود الطيور احلية واحليوانات مثل الكالب والقطط ،
با�ستثناء الأن�شطة املرخ�ص لها مثل تداول الكائنات البحرية احلية .
�سابعا  :النظاف ــة العام ــة :
 - 1و�ضع املل�صقات الإر�شادية اخلا�صة باتباع قواعد النظافة العامة باملن�ش�أة  ،بحيث
تكون ظاهرة جلميع العاملني .
 - 2االلت ــزام بنظاف ــة جميــع مراف ــق املن ــ�ش�أة والأجهزة والأدوات وخزانات املياه ،
وتطهري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات يومي ــا  ،ومبـ ــواد
معتمدة  ،مع مراعاة عدم ت�أثريها على املواد الغذائية ومياه ال�شرب .
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 - 3ا�ستخدام املنظفات واملطهرات ومواد التعقيم املنا�سبة  ،وامل�سموح با�ستخدامها
مع االلتزام ب�إر�شادات اال�ستخدام املحددة .
 - 4مينع منعا باتا ا�ستخدام منا�شــف الق ــما�ش فـ ــي جتفـ ــيف �أ�سطـ ــح التجهي ــزات
املخ�ص�صة لتداول الغذاء  ،وت�ست ــبدل باملنا�ش ــف الورقي ــة عاليــة االمت�صا�ص ،
�أو بالهواء اجلاف .
 - 5ا�ستخدام �أ�سلوب الغ�سل متعدد املراحـ ــل ( :ال�شط ــف بامل ــاء اجلاري  -الغ�سل
با�ستخــدام املنظف ــات  -ال�شطــف باملــاء اجلــاري للتخلــ�ص مــن املــادة املنظفــة -
التجفـيف) فـي �أعمال غ�سل التجهيزات .
 - 6توفـري �أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية حمكمة الإغالق  ،وتفتح
بالقدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد  ،وا�ستخدام �أكيا�س
بال�ستيكي ــة لتجم ــيع النفاي ــات حل ــني التخلــ�ص منها �أوال ب�أول فـي الأماكن
واحلاويات املخ�ص�صة لذلك .
 - 7توفـري �آلية منا�سبة و�آمنة لت�صريف النفايات ب�صورها املتعددة داخل وخارج
املبنى ب�صورة �سليمة �صحيا  ،وبيئيا وفق اللوائح والقوانني املتبعة .
 - 8تنظيف وتطهري �أوعية النفايات كلما ا�ستدعى الأمر  ،وذلك با�ستخدام مواد
التنظيف واملطهرات املنا�سبة .
 -9تنظيف وتطهري خزان املياه مبعدل ( )2مرتني على الأقل فـي ال�سنة مع مراعاة
�إغالقه ب�إحكام  ،وب�صفة م�ستمرة .
 - 10يجب �إعداد برنامج نظافة للمن�ش�أة  ،و�أن يكون موثقا .
 - 11االهتمام بالنظافة اخلارجية للمن�ش�أة .
ثامنا  :ال�صيانـ ــة :
� - 1أن تتم ال�صيانة الدورية للمبنى  ،ومرافقه من الداخل واخلارج كلما اقت�ضت
احلاجة .
� - 2أن تتم ال�صيانة الالزمة ل�شبكة متديدات املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء
كلما اقت�ضت احلاجة .
� - 3صيانة التجهيزات ب�شكل دوري للمحافظة على �سالمتها و�سالمة العاملني
عليها ح�سب برنامج معد لذلك .
-14-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1249

� - 4إجراء معايرة لأجهزة قيا�س درجات احلرارة واملوازين امل�ستخدمة باملن�ش�أة
ب�شكل دوري ومن قبل �شركات معتمدة .
 - 5فـي �أثناء عمل �أي �صيانة باملن�ش�أة يجب مراعاة �أال ت�ؤثر على �سالمة الأغذية
املتداولة وكذلك العاملني بها ومرتاديها .
� - 6ضرورة �إغالق املن�ش�أة عند �إجراء �أي �أعمال �صيانة رئي�سية ت�ؤثر على عمليات
تداول الغذاء .
تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني :
 - ١احل�صول على بطاقات �صحية �سارية املفعول �صادرة من الهيئة تفـيد خلوهم
من الأمرا�ض املعدية  ،وااللتزام ب�إجراء الفحو�صات الطبية والدورية عليهم .
 - ٢توفـري قائمة ب�أ�سماء العاملني باملن�ش�أة لالطالع عليها خالل الزيارات التفتي�شية .
 - ٣يجب عدم ال�سماح لأي �شخ�ص يعاين من �أي مر�ض �أو �أن يكون م�صابا بجروح
ملتهبة � ،أو بالتهابات جلدية �أو تقرحات �أو �إ�سهال القيام بالآتي :
�أ  -العمل فـي تداول الأغذية �أو القيام ب�أي عمل له ات�ص ــال مبا�ش ــر � ،أو غري
مبا�شر بالغذاء .
ب  -ممار�سة �أي ن�شاط مرتبط بال�صحة العامة مثـل احلالقــة  ،الغ�سيل  ،الكي ،
وغريها من الأن�شطة .
 - ٤يجب على متداويل الأغذية االلتزام بالآتي :
أ�  -املحافظة على النظافة ال�شخ�صية .
ب  -تكرار غ�سل اليدين باملاء وال�صابون قبل بدء العمل  ،وبعد مل�س �أي م�صدر
للتلوث .
ج  -عدم الب�صق فـي مكان العمل .
د � -أن تتم العناية بتقليم ونظافة الأظافر .
هـ  -مينع ارتداء احللي  ،واخلوامت  ،وال�ساعات  ،والدبابي�س فـي �أثناء العمل .
و  -عدم تناول امل�أكوالت وامل�شروبات داخل املن�ش�أة �إال بالأماكن املخ�ص�صة لهذا
الغر�ض .
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ز  -عدم التدخني باملن�ش�أة �إال بالأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ح  -االمتناع نهائيا عن النوم فـي املن�ش�أة  ،خا�صة فـي الأماكن املخ�ص�صة لتداول
الغذاء .
 - ٥يجب �أن يرتدي عمال املن�ش�أة املالب�س املنا�سبة لطبيعة عملهم  ،وااللتزام بالآتي :
�أ � -أن يتم ارتداء زي موحد  ،ونظيف فـي �أثناء العمل .
ب � -أن يتم ارتداء مالب�س واقية و�أغطية ر�أ�س نظيفة .
ج  -يجب ارتداء �أحذية خا�صة ح�سب مقت�ضى احلاجة فـي �أثناء العمل .
د � -أن يتم ارتداء قفازات �صحية غري منفذة من النوع الذي ي�ستخدم مرة
واحدة  ،مع مراعاة �أن ارتداء القفازات ال يغني عن غ�سل الأيدي جيدا .
هـ  -ارتداء كمامة لتغطية الأنف  ،والفم حيثما يلزم ذلك .
الق�سم الثاين
(اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات العالقة بال�صحة العامة)
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط احلالقة للرجال :
 - ١حتدد مرافق حمالت احلالقة للرجال على النحو الآتي :
أ�  -موقع انتظار الزبائن .
ب  -موقع احلالقة .
ويجوز �إ�ضافة دورة مياه .
 - ٢يلزم ملمار�سة ن�شاط احلالقة للرجال ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
الآتية :
أ�  -توفـيــر �صنــدوق للإ�سعافات الأولية جمهــز بكاف ــة الأدوات وامل�ستلزم ــات
الطبية الالزمة .
ب � -أن يكـون املحـل جمهــزا ب�أرفــف و�أدراج كافـيــة حلف ــظ املنا�شـ ــف والف ــوط
و�أدوات ومواد التجميل .
ج  -االلتــزام باحلفــاظ علــى نظافــة املحــل والأدوات والأجهــزة امل�ستخدمــة
ب�صفة م�ستمرة .
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د  -االلتزام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لأحكام الق�سم الأول .
هـ � -أن يكون املحل جمهزا ب�أوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق
تفتح ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة
لذلك .
و  -التخل�ص من النفايات ال�سائلة مبراعاة املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة
املخت�صة  ،وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .
ز  -يجب على العاملني باملحل االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية للعاملني  ،وفقا
لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
 - ٣بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي ثانيا يجب �أن
تكون مرافق حمل احلالقة للرجال م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
الآتية :
أ�  -اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة فـي موقع انتظار الزبائن :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتـه مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة .
� - 2أن تكون الكرا�سي �أو الكنبات املخ�ص�صة النتظار الزبائن ذات جودة عالية .
 - 3تزويد املحل ب�أجهزة ت�سلية كالتلفاز .
ب  -اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع احلالقة :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر
مرتا مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أحوا�ض الغ�سيل مزودة مب�صدر للمياه
ال�ساخنة  ،ومزودة باملنظفات واملطهرات الالزمة لغ�سيل ال�شعر وتطهري
�أدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام .
� - 3أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من �أدوات ومعـدات احلالق ــة علــى �أن
تكون من مواد ال ت�صد أ�  ،و�سهلة التنظيف والتطهري .
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� - 4أن يكون املحل مزودا ب�أجهزة لتعقيم �أدوات احلالقة مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي حالقة .
� - 5أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من مرايل وفوط احلالقة من القما�ش
غري القابل لالمت�صا�ص مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
� - 6أن يكون مزودا مبعاطف بي�ضاء نظيفة ال�ستخدام العاملني فـي �أثناء العمل .
 - 7توفـري جهاز لتعقيم الفوط .
� - 8أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من كرا�سي احلالقة توزع بطريقة ت�سمح
بوجود م�سافة فا�صلة ال تقل عن (1.5م) مرت ون�صف املرت بني الكر�سي
والآخر .
ج  -اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
 - 1فـي حالة �إ�ضافة دورة مياه يجب �أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات  ،وفقا
لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام  ،و�أال تفتح
مبا�شرة على غرفة احلالقة .
 - 2يحظر على املرخ�ص له ا�ستخدام امل�ستح�ضرات الكيميائية ما مل يكن
م�صرحا با�ستخدامها من قبل اجلهات املخت�صة .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء :
�أ  -حتدد مرافق حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء بالآتي :
 - 1موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .
 - 2موقع ت�صفـيف ال�شعر والتجميل .
 - 3دورة مياه .
ب  -يلزم ملمار�سة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء ا�ستيفــاء اال�شرتاط ــات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون جميع العاملني باملحل من الن�ساء .
� - 2أن تكون الواجهة الأمامية للمحل م�صنوعة من مــواد حاجب ــة للر�ؤي ــة
من اخلارج  ،وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجــية يجــب تركيــب �ستائر
من الداخل .
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� - 3أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أدوات ت�صفـيف ال�شعر .
� - 4أن يكون مزودا بعدد كاف من املرايل النظيفة امل�صنوعة من القما�ش غري
القابل لالمت�صا�ص  ،مع مراعاة املحافظة عليها با�ستمرار .
 - 5تخ�صي�ص زي موحد للعامالت باملحل  ،مع مراعاة املحافظة عليه نظيفا
با�ستمرار .
� - 6أن يكون مزودا ب�أجهزة لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي ت�صفـيف ال�شعر
والتجميل بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي خم�ص�ص للت�صفـيف
وتوفـري املطهرات واملنظفات املنا�سبة .
 - 7توفـري �صندوق للإ�سعافات الأولية جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات
الطبية الالزمة .
� - 8أن يكون املح ــل جم ــهزا ب�أرفـ ــف و�أدراج كافـ ــية حلفظ املنا�شف والفوط
و�أدوات ومواد التجميل .
 - 9االلتزام باحلفاظ على نظافة املحل والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة
م�ستمرة .
 - 10االلتزام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لأحكام الق�سم الأول .
� - 11أن يك ــون املح ــل جمهـ ــزا ب�أوعية جلمع النفايات م ــن م ــواد مقاوم ــة
للحريق تفتح ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن
املعدة لذلك .
 - 12التخل ــ�ص م ــن النفاي ــات ال�سائل ــة مبراع ــاة املعايي ــر البيئي ــة املعتم ــدة
من اجلهة املخت�صة وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .
 - 13و�ضع الفتة عند مدخل املحل حمررة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية
تو�ضح خ�صو�صية الن�شاط للن�ساء فقط .
 - 14فـي حالة القيام بنق�ش احلناء يجب تخ�صي�ص موقع م�ستقل لذلك
باملحل  ،ويحظر ا�ستخدام �أو خلط املواد البرتولية باحلناء .
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 - 15فـي حالة القيام ب�إزالة ال�شعر �أو تنظيف الوجه يلزم تخ�صي�ص موقع
منف�صل باملحل جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح الأر�ض
لت�سهيل عملية التنظيف  ،ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام
با�ستعمال الأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة .
 - 16تنظي ــف وتطه ــري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات
يوميا با�ستخدام مواد مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ج  -يجب �أن تكون مرافق حمل ت�صفـيف ال�شعر والتجميل م�ستوفـية اال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
 - ١اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة
�أمتار مربعة .
ب � -أن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء الأمامي من املحل .
ج � -أن يكون جمهزا مبقاعد النتظار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد
كرا�سي الت�صفـيف مبا ال يقل عن ( )3ثالثة مقاعد مقابل كل كر�سي
خم�ص�ص للت�صفـيف .
 - ٢اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�صفـيف ال�شعر :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين
مرتا مربعا .
ب � -أن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ج � -أن يكون جمهزا بكرا�سي للت�صفـيف ال تقـل امل�سافــة بيــن ك ــل منهــا
عن (1.5م) مرت ون�صف املرت .
د � -أن يكــون جمهــزا مبغ�سل ــة لأيــدي العاملــني والأدوات امل�ستخدم ــة
ومت�صلة مب�صدر للمياه ال�ساخنة .
هـ � -أن يكون مزودا ب�أجهزة ومواد كيماوية لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة
فـي عملية الت�صفـيف وغريها من �أن�شطة املحل  ،مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .
و � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل ال�شعر .
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 - ٣اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
أ� � -أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات وفقا لأحكام الق�سم الأول من امللحق
رقم ( )1من هذا النظام .
ب  -فـ ــي ح ــال ا�ستخ ــدام الليزر باملحــل يجــب احل�ص ــول عل ــى ت�صريــح
من اجلهة املخت�صة .
ج  -يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
للن�ساء ا�ستخدام الآتي :
 -1امل�ستح�ضرات واملواد الكيماوية ما مل يكن م�صرحا بها من قبل
اجلهات املخت�صة .
� -2إجراء عمليات حقن مادة البوتك�س ( )Botoxومواد التعبئة مثل
ري�ستالني ( ، )Restylaneالربلني (. )Perlane
� -3إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة
والقوية .
 - 4بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
� - 5إجراء عمليات �شفط الدهون .
� - 6إجراء عملية ثقب الأذن .
 - 7الو�شم .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مغ�سلة مالب�س :
أ�  -حتدد مرافق مغا�سل املالب�س بالآتي :
 - 1موقع ا�ستالم وفرز املالب�س .
 - 2موقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س .
 - 3املخزن .
 - 4موقع كي املالب�س  ،فـي حال قيام املحل مبمار�سة هذا الن�شاط .
 - 5موقع ت�سليم املالب�س .
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ب  -يلزم ملمار�سة ن�شاط غ�سيل املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون موقع املغ�سلة ب�إحدى املناطق التجارية �أو ال�صناعية باملنطقة .
� - 2أن يكون املحل مزودا بعدد كاف من املالب�س بي�ضاء اللون للعاملني باملغ�سلة ،
ويراعى االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .
ج  -يجب �أن تكون مرافق �أن�شطة غ�سيل املالب�س م�ستوفـية اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
 - ١اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سلم وفرز املالب�س :
أ� � -أن يكون املوقع م�ستقال �أو غري مت�صل بغريه من املواقع الأخرى
باملغ�سلة .
ب � -أن يكون جمهزا بحاويات منا�سبة من معدن غري قابلة لل�صد�أ حلفظ
املالب�س حلني غ�سلها .
ج � -أن يكون مزودا بطاوالت منا�سبة لال�ستخدام فـي عملية الفرز .
 - ٢اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،و�أن تكون الآالت موزعة فـيه
بطريقة منا�سبة ت�سمح بوجود ممرات وا�سعة بينها لت�سهيل احلركة .
ب � -أن تكون التو�صيالت والرتكيبات الكهربائية باملوقع م�ستوفـية لال�شرتاطات ،
وفقا لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
ج � -أن تكون تو�صيالت موا�سري املياه ال�ساخنة والباردة والبخار به �آمنة ،
وعل ــى ارتف ــاع منا�س ــب م ــن �سطـ ــح الأر�ض  ،ومو�صولة بالآالت  ،وفقا
للموا�صفات الفنية املعتمدة .
د  -فـي حال ا�ستخدام البخار فـي التنظيف يجب تخ�صي�ص مكان باملوقع
ملولد البخار الكهربائي  ،وت�صريف البخار بطريقة �صحية .
هـ � -أن يكون املوقع مزودا ب�أجهزة خا�صة لتجفـيف املالب�س املغ�سولة .
و � -أن تكون حوائط املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب  ،و�أن يكون ال�سقف
مطليا باللون الزيتي الفاحت .
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ز � -أن تكون املغ�سلة جمهزة مبجـاري ن�ص ــف �أ�سطواني ــة مغط ــاة ب�شبك ــة
من معدن غري قابل لل�صد أ�  ،و�أن تكون موا�سري ال�صرف امل�ستخدمة
فـيها من مادة ال تت�أثر باملنظفات والكيماويات .
ح � -أن تكون �أر�ضية املغ�سلة مغط ــاة بب ــالط منا�س ــب مان ــع لالن ــزالق ،
وم�صممة مب�ستوى مائل لت�سهيل عملية ت�صريف املياه .
ط � -أن تكون املغ�سلة جمهزة مب�صــدر للم ــياه ال�ساخن ــة لال�ستخ ــدام فـي
عملية الغ�سيل .
ي � -أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي عملية الغ�سيل مطابقة للموا�صفات
املعتمدة ملياه ال�شرب .
ك  -مراعاة تغيري املياه فـي كل مرحلة من مراحل الغ�سيل .
 - ٣اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
�أ  -تخ�صي�ص مكان به موقع جمهز ب�أرفف بارتفاع (�30سم) ثالثني
�سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض وخزانات حلفظ مواد التنظيف
واملواد الكيماوية ومواد التغليف .
ب � -أن تكون حوائطه مطلية باللون الفاحت .
ج � -أن يكون مزودا ب�أجهزة تهوية منا�سبة .
 - ٤اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع كي املالب�س :
�أن يكون م�ستوفـيا لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي الئحة اال�شرتاطات
ال�صحية اخلا�صة بن�شاط كي املالب�س .
 - ٥اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سليم املالب�س :
�أ � -أن يكون جمهزا ب�أرفف �أو خزانات من مادة منا�سبة �أو معدن غري قابل
لل�صد أ� حلفظ املالب�س اجلاهزة .
ب  -يحظر ت�سلم �أي مالب�س من خالل هذا املوقع لغر�ض غ�سلها .
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 - ٦اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغ�سل مالب�س امل�ست�شفـيات والعيادات :
�أ  -تخ�صي�ص مكان منف�صل باملغ�سلة لغ�سل املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة
بامل�ست�شفـيات والعيادات .
ب � -إح�ضار املالب�س واملفرو�شات املذكورة فـي البند ال�سابق �إلى املغ�سلة فـي
مركبات مقفلة  ،وااللتزام بتطهري املركبات بعد تفريغها .
ج  -تخ�صي ــ�ص ع ــدد منا�س ــب م ــن العمــال يرتدون زيا موحدا من قطعة
واحدة وقفازات من املطاط وكمامات للأنف فـي �أثناء العمل  ،لغ�سل
املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفـيات والعيادات .
د  -متري ــر جمي ــع املالب ــ�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفـيات والعيادات
مبرحلة تطهري  ،ويخ�ص ــ�ص لذلك موق ــع م�ستقــل ل�ضمان عزلها ،
ويجب االلتزام بتطهري املوقع والأجهزة امل�ستخدمة فـي الغ�سل والكي
ب�صفة م�ستمرة .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط كي املالب�س :
أ�  -يجب �أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل عن (24م� )2أربعة
وع�شرين مرتا مربعا .
ب  -حتدد مرافق حمل كي املالب�س بالآتي :
 - 1موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�س .
 - 2موقع حفظ وكي املالب�س .
ج  -يلزم ملمار�سة ن�شاط كي املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
 - ١اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سلم  ،وت�سليم املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء الأمامي من املحل .
ب  -فـي حالة تخ�صي�ص موقع النتظار الزبائن باملح ــل يجــب �أن يكــون
املوقع منف�صال .
ج � -أن يكون جمهزا ب�أرفــف وخزان ــات يف�ض ــل �أن تك ــون ذات واجه ــات
زجاجية  ،وذلك حلفظ املالب�س املكوية حلني ت�سليمها .
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 - ٢اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع حفظ وكي املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع منف�صال عن موقع ت�سلم  ،وت�سليم املالب�س .
ب � -أن يكون املوقع جمهزا بحاويات منا�سبة حلفظ املالب�س امل�ستلمة .
ج � -أن يكون املوقع جمهزا بعدد كاف من الأجهزة الكهربائية الالزمة
لكي املالب�س .
د � -أن يكون املوقع جمهزا بعدد كاف من الطاوالت لال�ستخدام فـي كي
املالب�س  ،مغطاة بقما�ش نظيف يراعى ا�ستبداله ب�صفة دورية .
هـ � -أن يكون املوقع مزودا ب�أكيا�س نظيفة لال�ستخدام فـي تغليف املالب�س
املكوية  ،ويحظر ا�ستخدام ورق ال�صحف لهذا الغر�ض .
و � -أن يكون املوقع مزودا بالبخاخات الالزمة لر�ش املالب�س باملاء فـي
�أثناء عملية الكي .
د  -فـي حالة قيام املحل بت�سلم املالب�س للغ�سيل  ،يجب التقيد باال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون املحل جمهزا بحاويات �إ�ضافـية حلفظ املالب�س امل�ستلمة
لغر�ض الغ�سيل .
� - 2أن يك ــون املح ــل متعاق ــدا م ــع �إحدى املغا�سل املرخ�صة الكائنة
مبحافظة م�سقط .
 - 3يحظر على املرخــ�ص لـ ــه ت�سل ــم املالب ــ�س اخلا�ص ــة بامل�ست�شفـي ــات
�أو العيادات بغر�ض كيها �أو غ�سلها .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط الفندقة :
�أ  -يجب على املن�ش�أة الفندقية احل�صول على الرتاخيـ�ص الالزم ــة ملزاول ــة �أي
ن�شاط ذي �صلة بال�صحة العامة مثل املطاعم واملقاهي  ،املخاب ــز  ،املح ــالت
التجارية  ،حمالت احلالقة والتجميل  ،غ�سي ــل وكي املالب�س  ،مراكز اللياقة
البدنية وال�صاالت الريا�ضيــة  ،وغريها من الأن�شطة التي ميكن مزاولتها
بداخل الن�شاط .
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ب  -يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الفندقة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة باملرافق الآتية فـي حال وجودها باملن�ش�أة الفندقية :
� - 1أن تكون برك ال�سباحة م�ستوفـية لال�شرتاطات املعتمــدة م ــن اجله ــة
املخت�صة .
� - 2أن تكون م�ساكن العاملني م�ستوفـية لال�شرتاطات  ،وفقا لأحكام الق�سم
الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
� - 3أن تكون دورات املياه م�ستوفـية لال�شرتاطات  ،وفقا لأحكام الق�سم الأول
من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
 - 4يجب �أن تكون غرف النزالء م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صادرة من اجلهة
املخت�صة .
ج  -يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
 - 1ا�شرتاطات مكافحة احل�شرات والآفات والقوار�ض  ،وفقا لأحكام القــ�سم
الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
 - 2املحافظة على نظافة كل �أجزاء املبنى الداخلية واخلارجية وال�ساح ــات
واملواقف امللحقة باملبنى .
 - 3توفـي ــر ع ــدد ك ــاف م ــن احلاوي ــات امل�صنوع ــة من مواد مقاومة للحري ــق
لتجميع النفايات حلني التخلــ�ص منه ــا فـ ــي الأماك ــن املعـ ــدة لذلــك ،
على �أن يكون ذلك �أوال ب�أول .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
الأن�شطــة االقت�صاديـــة
التي ي�شرتط ح�صول العاملني بها على البطاقة ال�صحية
م

الن�شاط

١

بيع وعر�ض وتخزين وتداول املواد الغذائية

٢

�إعداد وجتهيز الوجبات الغذائية

٣

م�صانع املواد الغذائية

٤
٥

امل�سالخ
نقل وت�سويق املواد الغذائية ،
ونقل مياه ال�شرب  ،ونقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب
الأن�شطة ذات العالقة بال�صحة العامة وت�شمل :

٦

 احلالقة  ،وت�صفـيف ال�شعر والتجميل غ�سيل وكي املالب�س -الأندية ال�صحية
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امللحـــق رقـــم ( ) 3
املخالفـــات واجلــــزاءات
�أوال  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة بالرتاخي�ص
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

الغرامات
نـــوع املخالفـــة
(بالريال العماين)
١٠٠
ممار�سة الأن�شطة ال�صناعية وال�سياحية بدون ترخي�ص �صحي
٥٠
ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية الأخرى بدون ترخي�ص �صحي
١٠٠
ممار�سة ن�شاط بخالف الن�شاط املرخ�ص له
٥٠
ممار�سة العامل للن�شاط بدون بطاقة �صحية
٥٠
عدم حفظ الرتاخي�ص فـي مكان بارز باملحل
ا�ستخدام املركبات اخلا�صة بنقل املياه �أو املواد الغذائية
١٠٠
�أو الأ�سماك بدون ترخي�ص ،
�أو ا�ستعمالها لغري الغر�ض املرخ�ص به
١٠٠
عدم متكني املوظفـني املخولني من �أداء عملهم
ثانيا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة باملن�ش�أة

م
١
٢

نـــوع املخالفـــة
عدم �صيانة املن�ش�آت اخلا�صة
بالأن�شطة ال�صناعية وال�سياحية ومتعلقاتها
عدم �صيانة املن�ش�آت اخلا�صة
بالأن�شطة االقت�صادية الأخرى ومتعلقاتها
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تابع ثانيا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة باملن�ش�أة :
م

نـــوع املخالفـــة

٣
٤

عدم توفـري التهوية �أو الإ�ضاءة اجليدة
عدم توفـري م�صدر للمياه ال�ساخنة
عدم �صالحية خزانات مياه ال�شرب
�أو ا�ستخدام تو�صيالت موا�سري ومر�شحات مياه غري منا�سبة
�أو وجود ت�سربات فـي املوا�سري
عدم توفـري �أدوات �صندوق الإ�سعافات الأولية
عدم توفـري �أ�سطوانات ملكافحة احلريق
عدم نظافة املحل والأدوات
والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة م�ستمرة
عدم توفـري غ�ساالت كهربائية لغ�سل املالب�س
عدم توفـري �أجهزة التعقيم
مبحالت احلالقة �أو حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
عدم ت�شغيل �أجهزة التعقيم
مبحالت احلالقة �أو حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
عدم تطهري �أدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام
عدم توفر حاويات مغلقة للتخل�ص من املخلفات داخل املن�ش�أة
عدم �صيانة �شبكة متديدات املياه
وال�صرف ال�صحي والكهرباء كلما اقت�ضت احلاجة
�إجراء تعديالت فـي املن�ش�أة تتعار�ض مع اال�شرتاطات ال�صحية
للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة دون موافقة الهيئة

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
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٥٠
٥٠
١٠٠
٥٠
٥٠
٥٠
١٠٠
١٠٠
٥٠
١٠٠
٥٠
٢٠٠
١٠٠
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ثالثا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة
بال�صحة العامة بال�صحة الوقائية وال�صرف ال�صحي
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

٨
٩
١٠
١١
١٢

نـــوع املخالفـــة
القيام ب�أي فعل من الأفعال
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذا النظام
عدم االهتمام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض
تدين م�ستوى النظافة العامة خارج املن�ش�أة
تدين م�ستوى النظافة العامة داخل املن�ش�أة ونظافة املعدات
والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة
عدم ا�ستخدام املنظفات واملطهرات ومواد التعقيم املنا�سبة
عدم توفـري منا�شف وفوط و�أدوات جتميل كافـية
ا�ستخدام مواد تنظيف �أو تعقيم �أو م�ستح�ضرات جتميل
�أو مواد كيميائية منتهية ال�صالحية �أو غري مطابقة
للموا�صفات القيا�سية
ا�ستخدام فوط و�أدوات غري نظيفة �أو غري معقمة
�أو غري �صاحلة لال�ستخدام ب�أن�شطة ت�صفـيف ال�شعر
والتجميل والأندية ال�صحية
عدم الف�صل بني املالب�س املعدة للغ�سيل
واملالب�س التي مت غ�سلها
عدم ا�ستخدام الأكيا�س املنا�سبة
حلفظ املالب�س اجلاهزة للت�سليم
عدم تغطية طاوالت كي املالب�س بغطاء نظيف ومنا�سب
عدم توفـري �أرفف ودواليب منا�سبة حلفظ املالب�س
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١٠٠
١٠٠
٥٠
١٠٠
٥٠
٥٠
٢٠٠

١٠٠
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠
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تابع ثالثا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة بال�صحة العامة بال�صحة الوقائية وال�صرف ال�صحي :
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامات
(بالريال العماين)

١٣

عدم توفـري �أوعية للنفايات مقاومة للحريق
وذات �أغطية حمكمة الإغالق

١٠٠

١٤

عدم ا�ستخدام �أكيا�س بال�ستيكية
لتجميع النفايات حلني التخل�ص منها �أوال ب�أول
فـي الأماكن واحلاويات املخ�ص�صة لذلك

٥٠

١٥

تفريغ املركبات اخلا�صة بنقل ال�صرف ال�صحي
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لذلك

٢٠٠

وجود ت�سربات من املركبات اخلا�صة بنقل املياه �أثناء ال�سري ،
١٦
�أو تفريغ املياه فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لذلك

٥٠

رابعا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة بالعاملني
والأن�شطــــة ذات العالقــــة بال�صحــــة العامــــة
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامات
(بالريال العماين)

١

وجود عمال تظهر عليهم �أعرا�ض مر�ضية �أو جروح

٥٠

٢

تدين م�ستوى النظافة ال�شخ�صية للعاملني

٥٠

٣

عدم االلتزام بزي العمل

٥٠

٤

ممار�سة عادات غري �صحية فـي �أثناء العمل (كالتدخني)

١٠٠
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