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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )28( ل�سنة 2020

 ب�ساأن بع�س التدابري  الوقائية التي يتعيَّ اتخاذها عند �سراء 

 بع�س ال�سلع من  املحالِّ التجارية وال�سناعية لحتواء 

)COVID -19( ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  باعها  اتِّ يتعنينَّ 

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعنينَّ اتخاذها 

،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة املحالِّ التجارية وال�شناعية بالتدابري الوقائية الآتية: 

1- اإغالق غرف قيا�س المالب�س كليًا.

2- عـــدم ال�شمـــاح بتجربة اأو قيا�س ال�شلع التي تو�شع على ج�شـــم الإن�شان مبا�شرة، بما في ذلك 

المالب�س وم�شتح�شرات التجميل والكمامات وغيرها.

 كما ل ُي�شمح بتبديل اأو اإرجاع تلك ال�شلع بعد بيعها مامل يكن ذلك راجعًا لعيب اأو خلل اأو 

نق�س فيها، ويف جميع الأحوال ل يجوز عر�س ال�شلعة للبيع مرة اأخرى بعد اإبدالها اأو اإرجاعها. 

ويجوز ا�شتبدال اأو اإرجاع اأو جتربة ال�شلع التي تو�شع على ج�شم الإن�شان مبا�شرة مبا يف ذلك 
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املجوهرات والنظارات، اإذا كانت بطبيعتها قابلة للتعقيم بال�شوائل التي تق�شي على الفريو�شات 

دون اإتالفها اأو التاأثري على جودتها باأي �شورة، على اأن يتم تعقيمها مبا�شرة عند ا�شتبدالها اأو 

اإرجاعها اأو مالم�شتها من مرتادي املحل اأو العاملني فيه.

املادة الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة )121( من قانون ال�شحة 

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018. 

املادة الثالثة

ُيعمل باأحكام هذا القرار ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ نفاذه.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1441هـ     

المــــــوافـــــق: 16 اأبـريــل 2020م


