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وزارة ال�صحة
قرار رقم ( )15ل�سنة 2020
الفحـ�ص الطبي الدوري للعاملني
ب�ش�أن تنظيم ْ
يف املحال ال�صناعية والتجارية ذات العالقة بال�صحة العامة
وزير ال�صحة:
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،وتعديالته،
واخل ْـدمات
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ِ
ال�صحية ،الـ ُمـع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ،ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
وعلى قانون ال�صحة العامة ،ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2018وعلى الأخ�ص املادة
( )48منه،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2001ب�ش�أن الفح�ص الطبي الدوري للعمال املع َّر�ضني للإ�صابة
بالأمرا�ض املهنية،
وعلى القرار رقم ( )76ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ت�صاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم
املنازل ،وتعديالته،
الفحـ�ص الطبي للوافدين،
وعلى القرار رقم ( )30ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ْ
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2020بتحديد الأمرا�ض ال�سارية،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  2020ب�ش�أن �إجراءات الوقاية والعزْ ل والعالج من الأمرا�ض
ال�سارية،
وعلى القرار رقم ( )14ل�سنة  2020بتحديد املحال التجارية وال�صناعية ذات العالقة
بال�صحة العامة واملهن التي ُتـما َر�س بها،
وبعد التن�سيق مع هيئة تنظيم �سوق العمل،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة ال�صحة،

قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين
الواردة يف قانون ال�صحة العامة ،ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2018وتكون للكلمات
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ين َّـ قرينَ ٍّ
�سياق الن�ص َ
والعبارات التالية املعا َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
كل منها ،ما مل ِ
الهيئة :هيئة تنظيم �سوق العمل.
المح���ال ال�صناعي���ة والتجارية :المح���ال والمن�ش�آت ذات العالقة بال�صح���ة العامة ،مثل محال
الحالق���ة والتجميل واللياق���ة البدنية والتدليك (الم�ساج) وبيع وت���داول وت�صنيع وتعبئة الأغذية
والفنادق وغيرها.
العام���ل :كل �شخ����ص طبيع���ي يعمل ب�إح���دى المهن الواردة ف���ي القرار رق���م ( )14ل�سنة 2020
بتحديد المحال التجارية وال�صناعية ذات العالقة بال�صحة العامة والمهن التي ُتـما َر�س بها.
الم�ؤ�س�س���ات ال�صحي���ة :كل من�ش����أة حكومية �أو خا�ص���ة َّ
الخ ْـدمات
مرخـ�ص لها بمزاول���ة وتقديم ِ
الفحـ�ص الطبي الدوري.
ال�صحية ،وم�ص َّرح لها ب�إجراء ْ
الفحـ����ص الطب���ي ال���دوري :الإجراءات والك�شوف���ات ال�صحية ال ُمـعت َمـدة من ال���وزارة ،الواجب
ْ
�إجرا�ؤها من ِقـ َبـل العاملين؛ وذلك للت�أكد من لياقتهم ال�صحية ُ
وخـ ُلـ ِّوهم من الأمرا�ض ال�سارية.

مادة ()2

الفحـ�ص الطبي الدوري للعاملني ك َّل �سنتني من ِقـ َبـل �إحدى
يلتزم �صاحب العمل بتوقيع ْ
امل�ؤ�س�سات ال�صحية للت�أكد من ُخـ ُلـ ِّوهم من الأمرا�ض ال�سارية.

مادة ()3

ُيـمنح العامل �شهادة من اجلهة الإدارية املعنية ُتـ ْثـ ِبـت ُخـ ُلـ ِّوه من الأمرا�ض ال�سارية ،وذلك
الفحـ�ص الطبي الدوري عليه ،و�سداد الر�سم املقرر لها.
بعد �إجراء ْ
وال يجوز للعامل اال�ستمرار يف مبا�شرة العمل �إذا انتهت �صالحية ال�شهادة ،ما مل يتم
احل�صول على �شهادة جديدة.
ويحتفظ �صاحب العمل بال�شهادة لكل عامل ،وتق َّدم للموظفني املخ َّولني عند الطلب.

مادة ()4

الفحـ�ص الطبي الدوري ب�إبالغ الإدارة املخت�صة
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي ُيـج َرى بها ْ
وفق القرار رقم ( )13ل�سنة  2020ب�ش�أن �إجراءات الوقاية والعزْ ل والعالج من الأمرا�ض ال�سارية
بنتيجة الفح�ص ،وذلك متى ثبتت لديها �إ�صابة �أحد العاملني يف املحال ال�صناعية والتجارية
مبر�ض �سارٍ.
الفحـ�ص لدى �أية م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى حتدِّ دها
ويجوز ل�صاحب العمل �أو العامل طلب �إعادة ْ
الفحـ�ص ال�سابق .وتكون نتيجة
الإدارة املخت�صة ،وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ ع ْل ِـمـه بنتيجة ْ
الفحـ�ص املعاد لدى امل�ؤ�س�سة ال�صحية الأخرى معت َمـدة ما مل تطلب الإدارة املخت�صة �إعادة
ْ
الفح�ص للمرة الثالثة دون ر�سم.
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مادة ()5

يجب على �صاحب العمل عند ا�شتباهه يف �إ�صابة �أحد العاملني لديه مبر�ض �سا ٍر – وبعد
�إبالغه الإدارة املخت�صة  -و ْق ُـف العامل عن العمل م�ؤقت ًا حلني االنتهاء من اتخاذ الإجراءات
الالزمة للت�أكد من ُخـ ُلـ ِّوه من الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية .و ُتـ َعـ ُّد مدة و ْق ِـف العامل عن
العمل �إجازة م َر�ضية.

مادة ()6

واخل ْـدمات ال�صحية الرقابة والتفتي�ش الدوري على
ُتـبا�شر الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ِ
امل�ؤ�س�سات ال�صحية امل�ص َّرح لها طبق ًا الخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها قانون ًا ،للت�أكد من �أن
الفحـ�ص الطبي الدوري للعاملني ،تتم وفق ًا لال�شرتاطات املعمول بها .ولها يف حالة ر�صد
خدمة ْ
�أية خمالفات �أو جتاوزات من ِقـ َبـل امل�ؤ�س�سات ال�صحية �أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة يف مواجهتها طبق ًا الخت�صا�صاتها.

مادة ()7

على املعنيني تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به �أول �أغ�سط�س  ،2020و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة
الر�سمية.

وزير ال�صحة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح
�صدر بتاريخ 10 :جمادى الآخرة 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 4 :فـبـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2020م
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