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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )15( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي الدوري للعاملني

يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، 

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،  ال�شحية، الـُمـعدَّ

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)48( منه،

�شني لالإ�شابة  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2001 ب�شاأن الفح�س الطبي الدوري للعمال املعرَّ

بالأمرا�س املهنية،

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 

املنازل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْحـ�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية،

العالقة  ذات  وال�شناعية  التجارية  املحال  بتحديد   2020 ل�شنة   )14( رقم  القرار  وعلى 

بال�شحة العامة واملهن التي ُتـماَر�س بها،

وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين 

للكلمات  وتكون   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة،  ال�شحة  قانون  يف  الواردة 
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والعبارات التالية املعايَن َّـ قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

المحـــال ال�شناعيـــة والتجارية: المحـــال والمن�شاآت ذات العالقة بال�شحـــة العامة، مثل محال 

الحالقـــة والتجميل واللياقـــة البدنية والتدليك )الم�شاج( وبيع وتـــداول وت�شنيع وتعبئة الأغذية 

والفنادق وغيرها.

العامـــل: كل �شخ�ـــس طبيعـــي يعمل باإحـــدى المهن الواردة فـــي القرار رقـــم )14( ل�شنة 2020 

بتحديد المحال التجارية وال�شناعية ذات العالقة بال�شحة العامة والمهن التي ُتـماَر�س بها.

ـ�س لها بمزاولـــة وتقديم الِخـْدمات  الموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة: كل من�شـــاأة حكومية اأو خا�شـــة مرخَّ

ح لها باإجراء الفْحـ�س الطبي الدوري. ال�شحية، وم�شرَّ

الفْحـ�ـــس الطبـــي الـــدوري: الإجراءات والك�شوفـــات ال�شحية الُمـعتَمـدة من الـــوزارة، الواجب 

هم من الأمرا�س ال�شارية. اإجراوؤها من ِقـَبـل العاملين؛ وذلك للتاأكد من لياقتهم ال�شحية وُخـُلـوِّ

مادة )2(

اإحدى  ِقـَبـل  من  �شنتني  كلَّ  للعاملني  الدوري  الطبي  الفْحـ�س  بتوقيع  العمل  �شاحب  يلتزم 

هم من الأمرا�س ال�شارية. املوؤ�ش�شات ال�شحية للتاأكد من ُخـُلـوِّ

مادة )3(

ه من الأمرا�س ال�شارية، وذلك  ُيـمنح العامل �شهادة من اجلهة الإدارية املعنية ُتـْثـِبـت ُخـُلـوِّ

بعد اإجراء الفْحـ�س الطبي الدوري عليه، و�شداد الر�شم املقرر لها.

يتم  مل  ما  ال�شهادة،  �شالحية  انتهت  اإذا  العمل  مبا�شرة  يف  ال�شتمرار  للعامل  يجوز  ول 

احل�شول على �شهادة جديدة.

لني عند الطلب.  م للموظفني املخوَّ ويحتفظ �شاحب العمل بال�شهادة لكل عامل، وتقدَّ

مادة )4(

ُيـجَرى بها الفْحـ�س الطبي الدوري باإبالغ الإدارة املخت�شة  تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية التي 

وفق القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س ال�شارية 

العاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية  اأحد  اإ�شابة  بنتيجة الفح�س، وذلك متى ثبتت لديها 

مبر�س �شاٍر.

دها  ويجوز ل�شاحب العمل اأو العامل طلب اإعادة الفْحـ�س لدى اأية موؤ�ش�شة �شحية اأخرى حتدِّ

الإدارة املخت�شة، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ عْلـِمـه بنتيجة الفْحـ�س ال�شابق. وتكون نتيجة 

اإعادة  املخت�شة  الإدارة  تطلب  مل  ما  معتَمـدة  الأخرى  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  لدى  املعاد  الفْحـ�س 

الفح�س للمرة الثالثة دون ر�شم.
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مادة )5(

– وبعد  يجب على �شاحب العمل عند ا�شتباهه يف اإ�شابة اأحد العاملني لديه مبر�س �شاٍر 

اإبالغه الإدارة املخت�شة - وْقـُف العامل عن العمل موؤقتًا حلني النتهاء من اتخاذ الإجراءات 

عن  العامل  وْقـِف  مدة  وُتـَعـدُّ  ال�شارية.  الأمرا�س  باأحد  الإ�شابة  من  ه  ُخـُلـوِّ من  للتاأكد  الالزمة 

العمل اإجازة مَر�شية.

مادة )6(

على  الدوري  والتفتي�س  الرقابة  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ُتـبا�شر 

اأن  من  للتاأكد  قانونًا،  عليها  املن�شو�س  لخت�شا�شاتها  طبقًا  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات 

خدمة الفْحـ�س الطبي الدوري للعاملني، تتم وفقًا لال�شرتاطات املعمول بها. ولها يف حالة ر�شد 

القانونية  الإجراءات  باتخاذ  تقوم  اأن  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ِقـَبـل  اأو جتاوزات من  اأية خمالفات 

الالزمة يف مواجهتها طبقًا لخت�شا�شاتها.

مادة )7(

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اأول اأغ�شط�س 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير  ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

                                                                

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ        
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