اشتراطات و إجراءات
الترخيص الخاصة بأنشطة
قسم الرقابة الصحية

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط "صالون حالقة رجالي":
 -1يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
لمزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المحل ا ُ


استمارة طلب الترخيص و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.



عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة) أو سند الملكية الخاص بالمبنى.



موافقة دائرة التخطيط والمساحة للفلل.

 -2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحـل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي للمستثمر  ،إذا كان المحل مستوفياً الشتراطات الموافقة المبدئية ( المساحة المطلوبة لنشاط
صالون حالقة رجالية ال تقل عن 15م6 + 2م 2لنشاط حمام شرقي ،و أن ال تقل أبعاد المحل عن ½3م )  ،مع إعطائـه
صورة عن االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المحل  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسية
لالعتماد  ،متى تطّلب األمر لذلك.
فعلي ًا في المحل  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسم الرقابة
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الصحية لمعاينة المحل.
 -7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المحل مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم 250درهم للمحل الذي
تكون مساحته 50م 2أو أقل  ،و " 500درهم" للمحل الذي تزيد مساحته عن 50م ، 2و إبراز:


تقرير المعاينة النهائية للمحل.



صد .
الم ّ
عقد اإليجار ُ



تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.

االشتراطات المطلوبة لممارسة نشاط "صالون حالقة رجالي":

الرجوع إلى الدليل الموحد للشروط الصحية لممارسة نشاط التدليك و التجميل و العناية الشخصية (مرفق)

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط "صالون تجميل نسائي و عناية شخصية":
 -1يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المحل ُ
 استمارة طلب الترخيص واالسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند الملكية  /عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة).
 موافقة دائرة التخطيط والمساحة للفلل.
 -2تقوم مفتشة الرقابة الصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3ي قوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي للمستثمر  ،إذا كان المحل مستوفياً الشتراطات الموافقة المبدئية ( المساحة المطلوبة لنشاط
صالون نسائي ال تقل عن 25م5 + 2م 2لنشاط نقش الحناء 6 +م 2لنشاط حمام شرقي ،و أن ال تقل أي من أبعاد المحل
عن ½3م )  ،مع إعطائه صورة عن االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المحل  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسية
لالعتماد ،متى تطّلب األمر ذلك .
فعلي ًا في المحل  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسـم الرقابة
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الصحية لمعاينة المحل.
 -7تقوم مفتشة الرقابة الصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المحل مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم  250درهم للمحل الذي
تكون مساحته 50م 2أو أقل  ،و " 500درهم" للمحل الذي تزيد مساحته عن 50م ، 2و إبراز:


تقرير المعاينة النهائية للمحل .



صد .
الم ّ
عقد اإليجار ُ



تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.

االشتراطات المطلوبة لممارسة نشاط "صالون تجميل نسائي وعناية شخصية":

الرجوع إلى الدليل الموحد للشروط الصحية لممارسة نشاط التدليك و التجميل و العناية الشخصية (مرفق)

االشتراطات المطلوبة لممارسة نشاط "حمام شرقي":

الرجوع إلى الدليل الموحد للشروط الصحية لممارسة نشاط التدليك و التجميل و العناية الشخصية (مرفق)

االشتراطات المطلوبة لممارسة لنشاط التدليك و االسترخاء "المسـاج"

حالي ًا
استنادًا لتوجيهات المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة بحصر هذا النشاط على المنشآت الفندقية و المراكز الرياضية  ،ال ُيسمح ّ
بترخيص هذا النشاط كنشاط مستقل.

الرجوع إلى الدليل الموحد للشروط الصحية لممارسة نشاط التدليك و التجميل و العناية الشخصية (مرفق)

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص "صالة رياضية":
 -1يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد لمعاينة
المزمع ترخيصها مع ضرورة إبراز:
المنشأة ُ

 استمارة طلب الترخيص واالسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند الملكية أو عقد اإليجار.
 موافقة الهيئة العامة لرعاية الشباب و الرياضة.
 موافقة إدارة التحريات والمباحث الجنائية – القيادة العامة لشرطة الشارقة.
 موافقة دائرة التخطيط و المساحة (للفلل).

 - 2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة الصالة و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 - 3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 - 4يتم إصدار التقرير المبدئي  ،إذا كانت الصالة مستوفية

الشتراطات الموافقة المبدئية ( المساحة بحد

أدنى= 100م ، )2مع إعطائه صورة عن االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.
5

 يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور الصالة  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسيةلالعتماد متى تطّلب األمر ذلك.

فعلياً في الصالة  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسم
 - 6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الرقابة الصحية لمعاينة الصالة.

 - 7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة الصالة و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة
عنه.
 - 8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كانت المنشأة مستوفاة لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم " 500درهم"
و إبراز:
 تقرير المعاينة النهائية للصالة.
صد .
الم ّ
 سند الملكية/عقد اإليجار ُ

 موافقة الهيئة العامة لرعاية الرياضة و الشباب.
 موافقة إدارة التحريات و المباحث الجنائية – القيادة العامة لشرطة الشارقة.
 تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.

 موافقة دائرة التخطيط و المساحة للفلل.

االشتراطات المطلوبة لممارسة نشاط صالة رياضية:
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1
توفير الرخصة المهنية أو صورة عنها في المنشأة  ،على أن تكون سارية.
2
توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية.
3

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون

سارية.
4
5

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج التطعيم.
توفير الموافقات الال زمة على استخدام األجهزة من الجهات المختصة.

6

توفر شهادة خبرة للمدربين مصدقة من الجهات المختصة.

7

توفير سجل خاص بإقرارات من المتدربين ُ ،تفيد بلياقتهم الصحية لممارسة األنشطة الرياضية.
سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ

8
9

توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المنشأة.

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2

الميزانين -إن ُوجد -بحالة جيدة  ،و تمت الموافقة عليه من قبل اإلدارة الهندسية بالبلدية.
الطالء مناسب و بحالة جيدة.

4

توفير مصدر مياه من الشبكة الرئيسية.

5

االهتمام بصيانة التمديدات الصحية لشبكة المياه.

6

توفير تهويـة و إضاءة كافيـة.

3

7
،فعالة و في وضع التشغيل.
مراوح الشفط متوفرة بعدد ٍ
كاف ّ
 - 8االهتمـام بصيانة أجهزة التكييف بالصالة.
9
مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية ّ
 10إمدادات الكهرباء مناسبة و فعالـة.
 11عدم وجود تسرب مياه بسقف وجدران المنشأة.
 - 12االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمنشأة.
13
االهتمام بصيانة األبواب والواجهات في المنشأة.
14
15

توفر غرف لتبديل المالبس وخزائن خاصة لحفظ مالبس الزبائن.
توفر عدد كاف من الحمامات ودورات المياه بما يتناسب مع حجم العمل.

16

توفير سخان للمياه بسعة تتناسب مع حجم النشاط.

17

االهتمام بصيانة الشبك المعدني للنوافذ.

18

دون بالرخصة.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة الصالة مطابقاً لالسم التجاري الم ّ

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته  -تتمة:
 19االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط
20

توفر ستائر أو ملصقات على النوافذ والواجهات الخارجية.

21

توفر لوحة على المدخل الرئيسي و بشكل بارز ،توضح األ وقات المخصصة للرجال و األ وقات المخصصة للسيدات.

22

عدم وضع الموكيت على أرضيات الصالة.

23

توفر مسافة آمنة بين األجهزة والمعدات في الصالة.

24

توفر طبقة من اإلسفنج المقوى على بعض األرضيات وعلى العضائد والحواف الحادة وفق المواصفات.

25

توفر ملصقات تحذيرية وارشادية الستخدام األجهزة الرياضية.

26
المزاول فعلياً.
 .تناسب مساحة المنشأة مع حجم العمل ُ
27
يتوفر صندو إسعافات أوليـة مجهز وبعدد يتناسب مع احتياجات الصالة ،و يتم استبدال المواد التالفة/منتهية
ا الصالحية باستمرار.

ثالث ًا /االشتراطات الخاصة بالنظــافة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للصالة.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للصالة.
3

التخلص السليم من ال ُمخّلفات و بشكل دوري سريع.
اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

5

االهتمام بنظافة األجهزة و األدوات.

4
6

توفر صابون سائل لأليدي في دورات المياه.

7

توفر وسائل مناسبة لتنشيف األيدي في دورات المياه.

رابعـاً /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

اال لتزام ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

فعالية برنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

4

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

خامس ًا /أخــرى:
1
التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية وااللتزام بتعليماته.
2
لمر ّخص.
االلتزام بالنشاط ا ُ
3
وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.
4
توفير مصدر صحي لمياه الشرب داخل المنشأة.

سادساً /المحظورات:
1
التدخين في المنشأة.
2
وجود منافض السجائر.
3
استغالل الموقع للمعيشة أو أغراض أخرى مخالفة لنشاط الصالة .
4
عـرض أو بيع الهرمونات و االستيرويـدات بالصالة.
5

عـرض أو بيع مستحضرات دوائية في الصالة.

6

عرض أو بيع األغذية الصحية والمكمالت الغذائية بالصالة.

7

تحضير األغذية الصحية بالصالـة.

8

تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعاملين في الصالة.

9

تواجد الرجال في األوقات المخصصة لتقديم الخدمة للسيدات أو العكس.

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط " كي/غسيل مالبس":
 -1يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المحل ُ


استمارة طلب الترخيص و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.



عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة) /سند الملكية للمبنى.



يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.

2

 -يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .

3

 يتم إصدار التقرير المبدئي  ،إذا كان المحل مستوفي ًا الشتراطات الموافقة المبدئية ( المساحة المطلوبة لنشاط كي المالبسال تقل عن 15م ، 2و لنشاط غسيل و كي المالبس ال تقل عن 30م ، 2و ال تقل أي من أبعاد المحل عن ½3م) ،مع إعطائه
صورة عن االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.

4

 يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المحل  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسيةلالعتماد  ،و مراجعة إدارة الصرف الصحي ألخذ الموافقة على نشاط غسيل المالبس  ،ومراجعة قسم حماية البيئة ألخذ
الموافقة

5

على نشاط غسيل المالبس بالبخار/التنظيف الجاف.

فعلي ًا في المحل  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسـم الرقابة
 بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّالصحية لمعاينة المحل.

 -6يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -7يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المحل مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم 250درهم للمحل الذي
تكون مساحته 50م 2أو أقل  ،و "500درهم" للمحل الذي تزيد مساحته عن 50م ، 2و إبراز:


تقرير المعاينة النهائية للمحل .



صد .
الم ّ
عقد اإليجار ُ



موافقة إدارة الصرف الصحي على نشاط الغسيل.



تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.



موافقة قسم حماية البيئة على نشاط التنظيف الجاف.

االشتراطات المطلوبة لممارسة نشاط " كي/غسيل المالبس ":
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1
توفير الرخصة المهنية أو صورة عنها في المحل  ،على أن تكون سارية.
2
توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية في المحل  ،و الصادر عن قسم الرقابة الصحية.
3
توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون
سارية.

4
5
6
7

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج التطعيم.
سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المنشأة.
توفر عقد مع مغسلة داخل إمارة الشارقة لمحالت كي المالبس فقط .

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2
4

الميزانين -إن ُوجد -بحالة جيدة  ،و تمت الموافقة عليه من قبل اإلدارة الهندسية بالبلدية.
المزاول فعلياً.
تناسب مساحة المحـل مع حجم العمل ُ
طالء المحـل مناسب و بحالة جيدة.

5

توفير مصدر مياه من الشبكة الرئيسية.

6

توفير صرف صحي مناسب.

7

توفير مصارف مياه مناسبة آلالت الغسيل.

8

توفر حاجز إسمنتي مغطى بالسيراميك بارتفاع  20سم بين موضع الغسيل وكي المالبس.

9

االهتمام بصيانة التمديدات الصحية لشبكة المياه.

10

توفير تهوية و إضاءة كافية.

11

كاف وحجم مناسب  ،و في وضع التشغيل.
مراوح الشفط متوفرة بعدد ٍ

3

 -12توفير أجهزة تكييف بالمحل و االهتمام بصيانتها.
13
مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية ّ
 14إمدادات الكهرباء مناسبة و فعالـة.
 15عدم وجود تسرب مياه بسقف وجدران المحـل.
 -16االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمحـل.
 -17االهتمام بصيانة أبواب و واجهات المحل..
 -18ديكورات المحل مصنعة من مادة غير قابلة للتلف و اإلصابة بالحشرات  ،واالهتمام بصيانتها.
 19توفير سخان للمياه بسعة تتناسب مع حجم النشاط.
20

عدم استخدام السجاد والموكيت على أرضية المحل.

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته  -تتمة:
21
دون بالرخصة.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المحل مطابقاً لالسم التجاري الم ّ
 22االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط.
23

عدم تغطية واجهة المحل كلي ًا و استخدام ستائر مناسبة.

24

توفر طاوالت بأحجام ونوعيات مناسبة ( غير قابلة للصدأ والتآكل واإلصابة بالحشرات).

25

توفير أرفف و خزائن مناسبة لحفظ مواد الغسيل.

26

توفير أرفف لحفظ المالبس بأعداد تتناسب مع حجم العمل من مادة غير خشبية مناسبة.

27

توفير قواعد آلالت الغسيل من األسمنت مغطى بالسيراميك بارتفاع ال يقل عن  20سم.

28

توفير بالط سيراميك على جميع جدران وأرضية موقع الغسيل بارتفاع  2م.

29

وضع المفاتيح الكهربائية خلف آالت الغسيل بارتفاع ال يقل عن  2م.

30

في المحالت المرخصة لممارسة نشاط غسيل السجاد و تنظيفهُ ،يشترط تخصيص مساحة لغسيل السجاد مغطاة
بالسيراميك ال تقل عن 25م. 2

31

في المحالت المرخصة لممارسة نشاط غسيل السجاد و تنظيفهُ ،يشترط توفير صرف صحي مناسب على زوايا
موقع غسيل السجاد.

32

في المحالت المرخصة لممارسة نشاط غسيل السجاد و تنظيفهُ ،يشترط تخصيص مكان لنشر وتنشيف السجاد.

ثالث ًا /االشتراطات الخاصة باألجهـزة و األدوات:
1
يتوفر صندو إسعافات أوليـة مجهز و بعدد يتناسب مع احتياجات العاملين بالمحل و يتم استبدال المواد التالفة /
منتهية الصالحية باستمرار.

2

توفر آالت غسيل المالبس بحجـم وعـدد يتناسب مع حجم العمل بالمحل.

3

توفير أجهزة تنشيف كهربائية بحجـم و عـدد يتناسب مع حجم العمل.

4

االلتزام بصيانة آالت كي المالبس بالبخار.

5

االلتزام بصيانة الطبقات المبطنة ألجهزة كي المالبس.

6

صيانـة مستمرة لألجهزة و المعدات كآالت غسيل المالبس.

7

تناسب عدد طاوالت كي المالبس وعـدد العاملين مع مساحة المحـل.

8

توفر طالء مناسب لطاوالت كي المالبس.

9

كاف لطاوالت الكي واالهتمام بتبديلها.
توفر أغطية مناسبة بعدد ٍ

10

توفر حاويات لجمع المالبس بأحجام وأعداد تتناسب مع حجم العمل.

11

االهتمام بتوفير وصيانة مختلف األدوات /األجهزة المستخدمة في المحل.

12

توفر كمامات الوجه للعاملين بالمحل

13

توفي ر وسائل الحفظ  /التخزين الالزمة لممارسة النشاط.

14

توفر أدوات مناسبة لتعليق المالبس.

ثالث ًا /االشتراطات الخاصة باألجهـزة و األدوات – تتمة :
 15المنظفات و المواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف المالبس مكتملة البيانات .
 16توفر أكياس بالستيكية لحفظ المالبس.

رابعاً/االشتراطات الخاصة بالنظــافة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمحل.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمحل.
3

التخلص السليم من ال ُمخّلفات و بشكل دوري سريع.
المخزن – إن وجد – نظيف  ،و التخزين فيه مناسب.

5

توفير مواد مطهرة لتنظيف المحل.

6

االهتمام بنظافة األجهزة و األدوات (مثل أغطية طاوالت الكي).

7

اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

8

توفير مكنسة شفط كهربائية ذات كفاءة عالية بالمحـل .

4

خامساً/االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

التزام المنشأة ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

فعالية برنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

4

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

سادساً/أخــرى:
1
التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية وااللتزام بتعليماته.
2
لمر ّخص.
االلتزام بالنشاط ا ُ
3
وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.
4
التزام العاملين بارتداء ونظافة الزي المخصص للعمل.
5

توفير أحذية مناسبة لعمال الغسيل.

6

ال يتم إعادة استخدام مياه صرف الغسيل إال بموافقة الجهات المعنية.

7

المزاول فعلياً يتناسب مع مساحة المحل.
حجم العمل ُ
الممارس في المحل تم ترخيصه من قبل الجهات المعنية.
نشاط غسيل السجاد ُ

8

سابعاً/المحظورات:
1
التدخين في المحل.
2
وجود منافض (طفايات) السجائر.
3
ممارسة نشاط الغسيل بالطابق العلوي ( الميزانين).
4
استخدام معدات و تجهيزات خشبية في موضع الغسيل.
5
استخدام المياه األرضية في عمليات الغسيل
6

طفح مياه الغسيل على أرضية المحـل.

7

استخدام الور المطبوع لحفظ أو تغليف المالبس.

8

مزاولة النشاط من قبل عاملين مصابين بعدوى جلدية.

9

نشر وتنشيف المالبس وغيرها خارج المحـل.

10

وضع مالبس الغسيل على األرض مباشرة.

11

حمل المالبس على الدراجات الهوائية.

12

استغالل الموقع للمعيشة أو أغراض أخرى مخالفة .

13

مزاولة النشاط في محل غير ُمر ّخص.

14

نشر وتنشيف السجاد خارج المحل.

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص "منشأة فندقية":
 – 1يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المبنى ُ
 استمارة طلب الترخيص واالسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند الملكية أو عقد اإليجار.
 موافقة هيئة اإلنماء التجاري والسياحي.
 - 2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المبنى و توثيق المعاينة في تقرير ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
3

 -يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .

4

 يتم إصدار التقرير المبدئي  ،إذا كان المبنى مستوفي ًا الشتراطات الموافقة المبدئية ،مع إعطائه صورة عناالشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.

5

فعلياً في المبنى  ،يقوم بتحد يد موعد مع الموظف المسؤول في قسم
 بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّالرقابة الصحية لمعاينة المبنى.

6

 يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المبنى و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخةعنه.

 -7يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المبنى مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم " 500درهم"
و إبراز:
 تقرير المعاينة النهائية للمبنى.
صد .
الم ّ
 سند الملكية/عقد اإليجار ُ
 موافقة هيئة اإلنماء التجاري والسياحي.

االشتراطات المطلوبة لممارسة األنشطة الفندقية:
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1
توفير الرخصة التجارية/المهنية أو صورة عنها في المنشأة  ،على أن تكون سارية.
المقدمة من خالل المنشأة (حوض سباحة  ،نادي صحي ،موقع غسيل(....،
2والم توفير مستند يوضح الخدمات
ّ
3

توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية.

4

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون

5

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج التطعيم.

7

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المنشأة.

9

توفر عقد سار مع منشأة لتنظيف وتعقيم خزانات المياه مرخصة في إمارة الشارقة.

سارية.
6
8

سار مع مغسلة مرخصة في إمارة الشارقة.
توفر عقد ٍ

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2

االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمبنى.

3

االهتمام بصيانة األبواب والواجهات في المنشأة.

4

الطالء مناسب و بحالة جيدة.

5

توفير مصدر مياه من الشبكة الرئيسية.

6

توفير صرف صحي مناسب.

7

االهتمام بصيانة التمديدات الصحية لشبكة المياه.

8

توفيـر تهوية و إضاءة مناسبة.

9

االهتمام بصيانة الشبك المعدني للنوافذ و الشرفات.

 -10االهتمام بصيانة أجهزة التكييف بالمنشأة.
11
مؤمنة بشكل مناسب.
 التمديدات الكهربائية ّ12
إمدادات الكهرباء مناسبة و فعالة.
13
عدم وجود تسرب مياه بسقف وجدران المنشأة
14

دون بالرخصة.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المنشأة مطابقاً لالسم التجاري الم ّ
توفير قاطع هوائي على المداخل الرئيسية للمنشأة.

16

االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط.

17

توفر مستودع لحفظ وتخزين مستلزمات ممارسة النشاط (أغطية..،الخ(

15

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته  -تتمة:
18
توفر غرفة لتجميع المخّلفات مناسبة صحيا ( سيراميك،مصدر مياه ،مروحة شفط  ،منظفات).
19
توفير وصيانة غطاء اإلغال التلقائي ألنبوب تصريف القمامة.
20

توفر جهاز لسحب وشفط الهواء أعلى أنبوب القمامة المركزي.

21

خزانات المياه ذات أغطية ُمحكمة  ،و يتم صيانتها باستمرار.
االهتمام بصيانـة األثاث.

23

تلبيس الوسائد والمراتب بأغطية مانعة لالمتصاص.

24

يتوفر صندو إسعافات أوليـة مجهز و بعدد يتناسب مع احتياجات المنشأة ،و يتم استبدال المواد التالفة  /منتهية

22

الصالحية باستمرار .
ثالث ًا /االشتراطات الخاصة بالنظافة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمنشأة الفندقية.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمنشأة الفندقية.
3
توفر أماكن خاصة لتجميع ال ُمخّلفات بكل طابق والتخلص منها بشكل دوري سريع.
4
االهتمام بنظافة وصيانة أنبوب تصريف القمامة المركزي.
5
المستودع نظيف  ،و التخزين فيه مناسب.
6

اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

7

االهتمام بنظافة األثاث (المفارش ،الوسائد ،األغطية ،الستائر وغيرها.)...

8
9

توفير حاويات لحفظ المخّلفات عدد  2مماثلة لحاويات البلدية.
االهتمام بنظافة خزانات المياه.

10

االلتزام ببرنامج تنظيف وتعقيم خزانات المياه.

رابعـاً /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
 1عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

التزام المنشأة ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

خامس ًا /أخــرى:
 1التعاون التام مع مفتشي الرقابة الصحية وااللتزام بتعليماته.
2
لمر ّخص.
االلتزام بالنشاط ا ُ
 3االمتناع عن التدخين في المنشأة مع عدم وجود ما يشير إليه.
 4وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.

خامساً /أخــرى – تتمة :
 5عدم استغالل المنشأة ألغراض أخرى مخالفة للنشاط المرخص.
 6التزام العاملين بارتداء الزي الرسمي .
7

توفر وصيانة أدوات ومعدات المطبخ.

8

توفر فالتر شفط أعلى مواقد الطهي .

9

توفر وصيانة أدوات ومعدات الحمامات.

10

توفر وحدة ترشيح مركزية للمياه الواصلة لمرافق المنشأة.

االشتراطات الصحية الخاصة بأحواض السباحة:
1

وجود غرفة ملحقة ببركة السباحة.

2

تجهيز الغرفة الملحقة ب البركة بمعدات تنقية المياه ( شفط و دفع المياه) و صيانتها.

3

وجود فلتر مركزي لتنقية المياه.

4

تتوفـر شبكة بذراع طويل إل زالة الشوائب من البركة.

5

االهتمـام بصيانة السيراميك بالجدران واألرضيات.

6

يتوفر ترقيم واضح ألعما المسبح.

7

يتوفر باثق مياه  /حمامات لالستحمام قبل النزول للبركة.

8

وم ِّّ
صرف مياه على جانبيه لتطهير األقدام.
يتوفر حوض بعمق  25سم مغطى بالسيراميك و باثق مياه ُ
تتوفر إضاءة كافية في أحواض السباحة.

10

تتوفر مظالت مناسبة عند أحواض السباحة الخارجية مع االهتمام بصيانتها.

11

تتوفر غرف لتبديل المالبس مزودة بخزائن.

12

يتوفر فني ومنقذ دائم على دراية باإلسعافات األولية لإلشراف على البركة و الرواد.

13

تتوفر وسائل  /أدوات اإلنقاذ الخاصة بالمسبح.

14

يتوفر جهاز آلي إلضافة المادة المطهرة ( الكلور ،البروم).

15

يتوفر جهاز أو أداة لقياس نسبة الكلور/البروم و الحامضية .

16

مطابقة قراءة نسبة فائض الكلور للنسب القياسية المعتمدة.

17

مطابقة قراءة الرقم الهيدروجيني  PHللنسب القياسية المعتمدة.

18

يتوفر سجل خاص لتدوين زمن القراءة اليومي لنسبة الكلور( البروم) و الحامضية.

19

تتوفر لوحة إرشادات صحة وسال مة عند المسبح وباللغتين العربية واالنجليزية.

20

تتوفر دورات مياه بعدد مناسب.

21

الصيانة الدورية ألحواض السباحة ومرافقها.

22

االهتمام بنظافة أحواض السباحة.

23

ال توجد آثار لنمو الفطريات والطحالب في أحواض السباحة.

24

تتوفر لوحة تبين األوقات المخصصة للرجال والنساء عند المدخل الرئيسي.

25

االلتزام بعمل فحوصات مخبرية نصف سنوية لعينات من مياه المسابح في مختبر البيئة لبلدية مدينة الشارقة.

9

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط "تجارة (بيع)األغذية الصحية":
 -1يقوم المستثمر أ و من ينوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المحل ُ
 استمارة طلب الترخيص و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند ملكية/عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة).
 -2يقوم مفتش الرقابة الصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي للمستثمر  ،إذا كان المحل مستوفي ًا ال شتراطات الموافقـة المبدئيـة ( المسـاحة المطلوبـة للنشـاط ال
تقل عن 15م ، 2و ال يقل أي من أبعاد المحل عن ½ 3م )  ،مع إعطائه صـورة عـن االشـتراطات الصـحية المطلوبـة لممارسـة
النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المحل  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويــله على اإلدارة الهندسيــة
لالعتماد متى تطّلب األمر ذلك.
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة فعليــّاً في المحل  ،يقوم بتحديد موعـد مع الموظف المسؤول في قسـم الرقابة
الصحية لمعاينة المحل.
 -7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تق رير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المحل مستوفي ًا لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم  250درهم للمحل الذي
تكون مساحته 50م 2أو أقل  ،و " 500درهم" للمحل الذي تزيد مساحته عن 50م ، 2و إبراز:
 تقرير المعاينة النهائية للمحل .
صد .
الم ّ
 عقد اإليجار ُ
 تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.

االشتراطات الصحيـة لبيع (تجارة ) األغذية الصحية:
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1

توفير الرخصة المهنية أو صورة عنها في المحل  ،على أن تكون سارية.

2

توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية في المحل.

3

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون سارية.

4

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج التطعيم.

5

توفير التصريح الخاص بالميزانين والتقسيمات الداخلية (حال وجوده) الصادر عن اإلدارة الهندسية ببلدية الشارقة.

6

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المحـل.

8

حصول الفنيين العاملين بالمحل على موافقات من الجهات ذات العالقة.

7

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2

االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمحل.

3

تصدعات بسقف وجدران المحل.
عدم وجود تسرب مياه  ،تشققات أو ّ
االهتمام بصيانة األبواب والواجهات في المحل.

5

الطالء مناسب و بحالة جيدة.

6

توفير تهوية و إضاءة مناسبة.

7

توفير أجهزة تكييف.

8

االهتمام بصيانة أجهزة التكييف بالمحل.

9
10

مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية ّ
دون بالرخصة.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المحل مطابقاً لالسم التجاري الم ّ
توفير قاطع هوائي على المداخل الرئيسية للمحل.

12

االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط.

13

المزاول فعلياً مع مساحة المحل المرخصة.
أن يتناسب حجم العمل ُ
مجهز وبعدد يتناسب مع العاملين بالمحل  ،و يتم استبدال المواد التالفة  /منتهية الصالحية
توفير صندو إسعافات أولية
ّ
باستمرار.

15

توفير أرفف مناسبة للعرض والتخزين ،و االهتمام بصيانتها.

16

توفير وسائل الحفظ أو التخزين الالزمة لممارسة النشاط.

4

11

14

ثالثـ ًا /االشتراطات الخاصة بالنظــافة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمحل.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمحل.
3

التخلص السليم من ال ُمخّلفات و بشكل دوري سريع.
المخزن – إن وجد – نظيف  ،و التخزين فيه مناسب.

5

توفير مواد مطهرة لتنظيف المحل.

6

اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

7

االهتمام بنظافة األدوات واألجهزة بالمحل.

4

رابعـاً /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

اال لتزام ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

فعالية برنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

4

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

خامس ًا /أخــرى:
1
التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية و االلتزام بتعليماته.
2
لمر ّخص.
االلتزام بالنشاط ا ُ
3
وجود فني مؤهل.
4
وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.
5

حفظ المواد المعروضة عند درجة حرارة مناسبة .

6

إبراز  /توفير صورة عن شهادات تسجيل سارية للمواد المعروضة في المنشأة والصادرة عن وزارة الصحة و تنمية المجتمع.

7

إبراز  /توفير إيصاالت الشراء الخاصة بالمنتجات المعروضة.

8

أن تكون بطاقة المنتج مكتملة لجميع المواد المعروضة .

سادساً /المحظورات:
1
التدخين في المحل.
2
وجود منافض (طفايات) السجائر.
3
تعريض المنتجات ألشعة الشمس المباشرة.
4

عرض /تداول المستحضرات الدوائية في المحل.

5

عرض /تداول األغذية الصحية غير المسجلة لدى وزارة الصحة .

سادس ًا /المحظورات – تتمة :
6

عرض  /ت داول المستحضرات الصيدالنية والمكمالت الغذائية غير المسموح بتداولها تحت مسمى هذا النشاط.

7

عرض مستحضرات تم التحذير من تداولها من قبل الجهات الصحية و غيرها.

8

عرض مواد تالفة أو منتهية الصالحية.

9

تداول منتجات التبغ غير المدخن في المحل.

10

وجود ملصقات أو منشورات تشير إلى تقديم خدمات عالجية.

11
12

عرض /تداول األجهزة الطبية بما فيها أدوات الحجامة.

13
14

عرض  /تداول أحجبة أو أجزاء حيوانات أو خواتم أو تمائم أو أحجار أو ما شابه.

المر ّخص.
استغالل المحل للمعيشة أو أي أغراض أخرى ُمخالفة للنشاط ُ
تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعاملين في المحل.

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط تجارة (بيع)األعشاب والعسل ومشتقاته "
 -1يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المحل ُ



استمارة طلب الترخيص و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.



عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة).

 -2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي للمستثمر  ،إذا كان المحل مستوفياً الشتراطات الموافقة المبدئية ( المساحة المطلوبة للنشاط ال
تقل عن 15م ، " 2وأن ال تقل أبعاد المحل عن ½ 3م )  ،مع إعطائه صورة عن االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة
النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المحل  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسيــة
لالعتماد  ،متى تطّلب األمر ذلك,
فعلي ًا في المحل  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسـم الرقابة
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الصحية لمعاينة المحل.
 -7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المحل مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم  250درهم للمحل الذي
تكون مساحته 50م 2أو أقل  ،و " 500درهم" للمحل الذي تزيد مساحته عن 50م ، 2و إبراز:


تقرير المعاينة النهائية للمحل .



المصد .
عقد اإليجار
ّ



المعتمد من اإلدارة الهندسية.
تصريح الديكور ُ

االشتراطات الصحية لبيع (تجارة ) األعشاب و العسل:
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1

توفير الرخصة التجارية أو صورة عنها في المنشأة  ،على أن تكون سارية.

2

توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية.

3
4

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون

سارية.

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامـج التطعيم.

5

توفير التصريح الخاص بالميزانين والتقسيمات الداخلية (حال وجوده) الصادر عن اإلدارة الهندسية ببلدية الشارقة.

6

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المحل.

7

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2

االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمحـل.

3

تصدعات بسقف وجدران المحـل.
عدم وجود تسرب مياه  ،تشققات أو ّ
االهتمام بصيانة أبواب وواجهات المحل.

5

الطالء مناسب و بحالة جيدة.

6

توفير تهوية و إضاءة مناسبة.

7

توف ير أجهزة تكييف بالمحل ،و االهتمام بصيانتها.

8

مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية ّ
دون بالرخصة.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المنشأة مطابقاً لالسم التجاري الم ّ
توفير قاطع هوائي على المدخل الرئيسي للمحل.

4

9
10
11

االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط.

12

المزاول فعلياً مع مساحة المحل المرخصة.
أن يتناسب حجم العمل ُ
مجهز وبعدد يتناسب مع العاملين بالمحل ،و يتم استبدال المواد التالفة  /منتهية
توفير صندو إسعافات أولية
ّ

14

توفير أرفف مناسبة للعرض والتخزين ،و االهتمام بصيانتها.

15

توفير أجهزة التبريد.

16

توفير أجهزة التجميد لحفظ الغذاء الملكي.

17

توفير وسائل الحفظ أو التخزين الالزمة لممارسة النشاط.

18

توفير أوعية معتمة لحفظ األعشاب الزهرية .

19

توفير كمامات وقفازات وأدوات فحص األعشاب وتعبئتها.

13

الصالحية باستمرار.

ثالثـ ًا /االشتراطات الخاصة بالنظــافة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمحل.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمحل.
3

التخلص السليم من ال ُمخّلفات و بشكل دوري سريع.
المخزن – إن وجد – نظيف  ،و التخزين فيه مناسب.

5

توفير مواد مطهرة لتنظيف المحل.

6

اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

7

االهتمام بنظافة األدوات واألجهزة بالمحـل.

4

رابعـ ًا /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

التزام المنشأة ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

فعالية برنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

4

اال لتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

5

توفير مصائد ضوئية للحشرات.

خامس ًا /أخــرى:
 1التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية وااللتزام بتعليماته.
2
لمر ّخص.
االلتزام بالنشاط ا ُ
 3وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.
 4حفظ المواد المعروضة عند درجة حرارة مناسبة ( 25م).
5
6

أن تكون بطاقة المنتج مكتملة لجميع المواد المعروضة .

أن تكون المواد المعروضة (العسل ومنتجاته – األعشاب – الزيوت) صالحة لالستعمال .

7

أن تكون األعشاب المعروضة خالية من الحشرات ومخلفاتها.

8

يتم حفظ الغذاء الملكي ُمجمدًا.

9

التخلص من المواد التالفة و منتهية الصالحية  ،و عدم حفظها في المحل.

سادسـ ًا /المحظورات:
 1التدخين في المحل.
 2وجود منافض (طفايات) السجائر.
 3مزاولة النشاط من قبل عاملين مصابين بعدوى جلدية أو جروح.
 4تعريض األعشاب والعسل ومنتجاته ألشعة الشمس المباشرة.
5

إذابة الغذاء الملكي واعادة تعبئته.

6
7

امة.
عرض /تداول األعشاب المحظورة و ّ
الس ّ
عرض /تجهيز /تداول أي خلطات عشبية.

8

تجهيز خلطات العسل مع األعشاب في المحـل.

9

عرض  /تداول مستحضرات صيدالنية ودوائية في المحـل،

10

طحن األعشاب وعرضها على األرفف بغرض البيع.

11

تداول منتجات التبغ غير المدخن في المحل.

12

تقديم خدمات عالجية كالحجامة .

13

وجود ملصقات أو منشورات تشير إلى تقديم خدمات عالجية.

14
15

عرض /تداول األجهزة الطبية بما فيها أدوات الحجامة.

16

عرض  /تداول أحجبة أو أجزاء حيوانات أو خواتم أو تمائم أو أحجار أو ما شابه.
مزاولة النشاط في محل غير ُمر ّخص.

17

رخص.
الم ّ
استغالل المحل للمعيشة أو أي أغراض أخرى ُمخالفة للنشاط ُ
تربية الحيوانات  /الطيور في المنشأة.

19

تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعاملين في المحل.

18

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص /تصريح المستودعات:
 -1يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه /التصريح له بالتخزين  ،مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المستودع ُ
 استمارة طلب الترخيص/التصريح و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند الملكية /عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة).
 -2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المستودع و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المند وب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي للمستثمر  ،إذا كان المستودع مستوفياً الشتراطات الموافقة المبدئية مع إعطائه صورة عن
االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المستودع  ،تتم ا لموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسية
لالعتماد .
فعلياً في المستودع ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسـم الرقابة
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الصحية لمعاينته.
 -7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المستودع و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المستودع مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم "500درهم" و إبراز:
 تقرير المعاينة النهائية للمستودع.
صد .
الم ّ
 عقد اإليجار ُ
 تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.

االشتراطات الصحيـة للمستودعات:
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
 1توفير الرخصة التجارية /التصريح أو صورة عنهما في المستودع  ،على أن تكون سارية.
 2توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية.
3

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون

4
5

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج التطعيم.
توفير التصريح الخاص بال ميزانين والتقسيمات الداخلية (حال وجوده) الصادر عن اإلدارة الهندسية ببلدية الشارقة.

6

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارض ،معتمد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المستودع.

8

توفير صورة عن شهادات التسجيل /المطابقة لمستحضرات التجميل المخزنة في المستودع .

سارية.

7

ثانياً /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2

االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمستودع.

3

تصدعات بسقف وجدران المستودع.
عدم وجود تسرب مياه  ،تشققات أو ّ
االهتمام بصيانة أبواب و واجهات المستودع.

5

طالء المستودع مناسب و بحالة جيدة.

6

توفير تهوية و إضاءة مناسبة.

7

توفير أجهزة تكييف بالمستودع  ،و االهتمام بصبانتها.

8

مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية ّ
دون بالرخصة/التصريح.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المستودع مطابقاً لالسم التجاري الم ّ
توفير قاطع هوائي على المدخل الرئيسي للمستودع.

4

9
10
11

أن يتناسب حجم العمل /التخزين الفعلي مع مساحة المستودع.
ً
تخصيص مكان لتخزين المواد منتهية الصالحية  /التالفة منفصل كلي ًا عن مكان العرض تمهيدًا للتخلص منها.

12
13
14

مجهز وبعدد يتناسب مع العاملين بالمستودع.
توفير صندو إسعافات أولية
ّ
توفير أرفف مناسبة للعرض والتخزين ،و االهتمام بصيانتها.

15

توفير أجهزة التبريد .لحفظ بعض المواد مثل حبوب اللقاح في حال ممارسة نشاط األعشاب والعسل ومنتجاته.

16

توفير ج هاز تجميد لحفظ غذاء ملكات في حال ممارسة نشاط األعشاب والعسل ومنتجاتـه.

17

توفير وسائل الحفظ أو التخزين الالزمة .

ثالثـاً /االشتراطات الخاصة بالنظــافة:
 1االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمستودع.
 2االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمستودع.
3

التخلص السليم من ال ُمخّلفات و بشكل دوري سريع.
اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

5

االهتمام بنظافة األدوات واألجهزة بالمستودع.

4

رابعـ ًا /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
 1عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

التزام المنشأة ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

فعالية برنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

4

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

5

توفير مصائد ضوئية للحشرات.

خامسـ ًا /أخــرى:
 1التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية و االلتزام بتعليماته.
 2االلتزام بالنشاط ال ُمر ّخص.
 3عرض مستحضرات التجميل في مكان منفصل عن المنتجات األخرى (في حال ترخيص المستودع لتخزين مواد مختلفة).
 4وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.
5

حفظ المواد المخزنة عند درجة حرارة مناسبة .

6

توفير إيصاالت الشراء الخاصة بالمنتجات المخـزنة.

7
8

أن تكون بطاقة المنتج مكتملة لجميع المواد المعروضة .

التخلص من المواد التالفة و منتهية الصالحية بشكل دوري.

سادسـاً /المحظورات:
 1التدخين في المستودع.
2

وجود منافض (طفايات) سجائر.

3

مزاولة النشاط من قبل عاملين مصابين بعدوى جلدية أو جروح.

4

تعريض المنتجات ألشعة الشمس المباشرة.

5

تحزين مستحضرات دوائية في المستـودع.

سادسـ ًا /المحظورات – تتمة :
6

تخزين مستحضرات تجميل طبية غير مسجلة لدى وزارة الصحة أو ال ُيسمح بتداولها كمنتج بيع عام مثل منتجات
الهيدروكينون.

7

تخزين مواد تحمل صوراً خادشة للحياء.

8

عمم بسحبها من األسوا .
الم ّ
تخزين مواد تم التحذير من تداولها من قبل الجهات الصحية و غيرها أو ُ
تخزين منتجات التبغ غير المدخن.

10
11

وجود ملصقات أو منشورات دعائية عالجية.

9

12

المر ّخص.
استغالل المستودع للمعيشة أو أي أغراض أخرى ُمخالفة للنشاط ُ
تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعاملين في المستودع.

13

طباعة بطاقة المنتج في المستودع.

14

وضع ملصقات مخالفة على المستحضرات.

15

تجهيز و تخزين خلطات في المستودع.

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط "مدرسة خاصة":
 -1يقوم ا لمستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد لمعاينة
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
المبنى ُ
 استمارة طلب الترخيص واالسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند الملكية أو عقد اإليجار.
 موافقة وزارة التربية والتعليم.
 -2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المبنى و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي  ،إذا كان المبنى مستوفياً

الشتراطات الموافقة المبدئية ،مع إعطائه صورة عن

االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.
فعلياً في المبنى  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسم
 -5بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الرقابة الصحية لمعاينة المبنى.
 -6يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة الم بنى و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -7يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المبنى مستوفي ًا لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم "  500درهم"
و إبراز:
 تقرير المعاينة النهائية للمبنى.
صد .
الم ّ
 سند الملكية/عقد اإليجار ُ
 موافقة وزارة التربية والتعليم.

االشتراطات الصحية للمؤسسات التربوىة (المدارس الخاصة):
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1
توفير الرخصة المهنية أو صورة عنها في المنشأة  ،على أن تكون سارية.
2
توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية  ،الصادر عن قسم الرقابة الصحية.
3

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميـع العـاملين  ،علـى أن تكـون

سارية.
4

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج التطعيم.

5

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في مبنى المدرسة.

7

توفر عقـد سـ ار مع منشأة لتنظيف وتعقيم خزانات المياه مرخصة في إمارة الشارقة.

6
8

يتوفر عقد مع شركة مختصة لإلشراف على حوض السباحة الخاص بالمدرسة "إن ُو ِّجد".

10

يتوفر سجل لزيارات الطبيب الدورية.

9

سار مع طبيب مرخص لمزاولة المهنة بالقطاع الخاص.
يتوفر عقد ٍ

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى:
1
االسم التجاري في اللوحة المثبتة في واجهة المبنى مطابق ًا لالسم التجاري المرخص.
2
عدم وجود أسطح اسبستوس.
3

االهتمام بصيانة المبنى (األسقف ،الجدران ،األرضيات ).

4

عدم وجود تسرب مياه بسقف وجدران المبنى.

5

االهتمام بصيانة أبواب و واجهات المبنى.

6

تتوفـر حماية آمنة مناسبة على األبواب الزجاجية القابلة للكسـر.

7

تتوفـر حماية آمنة مناسبة على الدرج (ال تقل عن  2م على مطالعه).

8

الطالء مناسب و بحالة جيدة.

9

مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية و مفاتيح الكهرباء ّ
توفير مصدر مياه من الشبكة الرئيسية.

10
11

توفير صرف صحي مناسب.

12

توفير إضاءة كافية بمبنى المدرسة.

13

توفير تهوية مناسبة بمبنى المدرسة.

14

االهتمام بصيانة التمديدات الصحية لشبكة المياه.

15

يتوفر شبك معدني على جميع نوافذ المبنى و النوافذ العلوية آمنة.

16

االهتمام بصيانة الشبك المعدني للنوافذ.

17

كاف.
مراوح الشفط متوفرة بعدد ٍ

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى – تتمة :
 18االهتمـام بصيانة أجهزة التكييف بمبنى المدرسة.
 19إغال الباب المؤدي إلى السطح والساحات المؤدية لمواقف الحافالت والممرات المؤدية للساحات الخلفية.
20
يتوفر مستودع لحفظ المعدات واألثاث.
21
22

تتوفـر غرفة نشاط (ألعاب ) في قسم رياض األطفال.

تتوفر أرضية من اإلسفنج المقوى لغرفة النشاط واأل لعاب الداخلية.
الفصول المدرسية:

23

تتناسب مساحة الفصل مع عدد الطلبة ( .مساحة متر ونصف لكل طالب).

24

تتوفر مقاعد ملساء تتناسب مع المراحل العمرية للطلبة.

25

كاف يتناسب مع حجم الفصول المدرسية.
تتوفـر إضاءة و أجهزة تكييف بشكل ٍ

26

تستخدم وسائل كتابة مناسبة و في موضع مالئم.

27

لوحات الكتابة ُمثبتـة على الجدران بإحكام.
المسافة بين لوح الكتابة ومقاعد الطلبة ال تقل عن متر و نصف المتر.

29

ال تستخدم أدوات كتابة غير مناسبة صحيا ( طباشير ) وأدوات ذات رائحة نفاثة و خاصة فصول رياض األطفال.

30

وضع ستائر أو ملصق على النوافذ التي تدخل منها أشعة الشمس المباشرة.

28

دورات المياه:
31

تتوفر دورات مياه(مراحيض) و مغاسل بعدد كافٍ يتناسب مع عدد الطلبة و المراحل العمرية المختلفة لهم.

32

توفر صابون سائل لأليدي في دورات المياه.

33

تتوفر وسائل و أدوات تنشيف األيدي مناسبة في دورات المياه.

34

ت توفـر عاملة خاصة لقسم رياض األطفال لمساعدة األطفال عند دخول دورات المياه.

35

وجود حواجز ( فواصل) مناسبة بين المراحيض في دورة المياه الواحدة تمتـد حتى السقف.

36

يمنع استخدام المراحيض المكشوفة والمثبتة بالجدران والخاصة بالطالب.

37

تتوفر مراوح شفط بأعداد وأحجام مناسبة في جميع الحمامات و دورات المياه.

38

يتم حفظ منظفات األسطح في الحمامات بشكل آمن بعيداً عن متناول الطلبة.

39

توجد غرفة العيادة في موقع مناسب.

40

تتوفر دورة مياه ملحقة بغرفة العيادة و حوض لغسيل األيدي.

41

أرضية العيادة سهلة التنظيف.

42

غرفة العيادة جيدة اإلضاءة و التهوية.

43

تتوفر أدوات خاصة بتنظيف العيادة.

44

تم تخصيص مكان للكشف الطبي و الغيارات.

العي ـادة:

45

يتم عزل الطلبة المصابين بعدوى بشكل مناسب.

46

توجد ممرضة مستديمة مرخصة لمزاولة المهنة بالقطاع الخاص.

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى – تتمة :
العي ـادة – تتمة :

47

يتوفر في العيادة دوالب زجاجي  ،دوالب معدني  ،كراسي و أثاث مكتبي مناسب.

48

تتوفر في العيادة ثالجة ال تقل سعتها عن  12قـدم.

49

يتوفر في العيادة صندو ثلـج و أكياس ثلـج ( .)4

50

مزود بستائر.
يتوفر سرير للكشف الطبي ّ
يتوفر لفافات ورقية لسرير الكشف ويتم تغييره بعد كل استخدام.

52

يتوفر كرسي متحرك.

51
53

يتوفر مقياس للوزن و الطول و سماعة طبيب.

54

تتوفر حقيبة إسعافات أولية مجهزة و مزودة بكتيب للتعليمات اإلرشادية.

55

تتوفر لوحة قياس حدة البصر.

56

يتوفر جهاز كشف أذن  ،أنف  ،حنجرة. (Diagnostic set).

57

يتوفر جهاز التبخيرNebulizer .

58

تتوفر قربة ماء ساخن.

59

يتوفر ميزان حرارة رقمي (.(10

60

يتوفر خافض لسان خشبي لالستعمال مرة واحدة (.(1000

61

تتوفر قفازات جراحية ( .(1000

62

يتوفر كل من  :عربة غيار ستينلس ستيل – صينية ستيل صغيرة بغطاء – علبة زجاج للقطن – علبة تعقيم متوسطة
–

–
63
64
65

حوض كلوي ستيل صغير – حوض كلوي ستيل بغطاء فت( كاسة) ستيل – جفت غيار – جفت شرياني – جفت تشريح
مقص فك غرز  -مقص غيار – مقص عادي – بطارية للكشف – جبائر خشبية أو معدنية (.)4
بدل بشكل مستمر.
تتوفر سلة مهمالت ذات غطاء مستدير و أكياس خاصة تُ ّ
المستحضرات الدوائية المتوفرة تحمل بطاقة بيانات باللغة العربية  /اإلنجليزية  ،و غير منتهية لصالحية.
تتوفر أدوية خافضة للحرارة.

66

عدم استخدام أدوية مهدئة ومنومة لألطفال.

67

يتم تدوين تاريخ الفتح على عبوات األدوية.
المختبرات:

68

تتوفر مروحة شفط في المختبرات ذات التكييف غير المركزي.

69

يتوفر مصدر مائي في مختبر الكيمياء ( ساخن وبارد).

70

تتوفـر وسائل و أدوات تنشيف األيدي مناسبة في المختبرات.

71

يتوفر صابون سائل لأليدي في المختبرات.

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى – تتمة :
المختبرات – تتمة :

72

تتوفر لوحات إرشادية في مختبر الكيمياء.

73

جهـز بالمختب ر و يتم استبدال المواد التالفة  /منتهية الصالحية باستمرار.
يتوفر صندو إسعافات أولية ُم ّ
اسطوانات الغاز محكمة اإلغال مع توفر الحماية المناسبة لهـا.

74
75

تتوفر مراوح شفط أو قمع لشفط الروائح واألبخرة في األماكن التي تجري بها التجارب الكيميائية.

76

ت توفر خزانة خاصة محكمة اإلغال للمواد الكيميائية الخطرة.

77ت

توفر العالمات التحذيرية على العبوات الكيميائية.

78

تتوفر كمامات وقفازات في المختبرات.

79

يتوفر مخزن مناسب لألدوات والمـواد الخاصة بالنشاط.

ثالث ًا /االشتراطات الخاصة بالساحات الخارجية:
1
تتوفـر ساحات كافية للنشاط الحركي.
2

تتوفر ألعاب آمنة من البالستيك تناسب أعمار الطالب وبعدد كاف لقسم رياض األطفال.

3

عدم استخدام العاب بالستيكية تالفة أو غير صالحة لالستخدام.

4

تتوفر مظالت بعدد كاف في الساحات الخارجية (ال تقل عن  %30من المساحة اإلجمالية للساحات).

5

تتوفر أرضية آمنة من الرمل الناعم أو من المطاط الخاص بالمالعب في منطقة األلعاب الخارجية.

6

ت توفر حماية من مادة مناسبة بارتفاع  2م على األعمدة و الزوايا الحـادة و األشجار.

7

توفير حماية آمنة حول األشجار وتقليم أطراف األشجار البارزة.

رابع ًا /االشتراطات الخاصة بخزانات و برادات المياه:
1
عدم استخدام المياه األرضية لغرض الشرب.
2

خزانات المياه نظيفة و غير صدئة.

3

أغطية خزانات المياه محكمة اإلغال .

4

سهل غسله و تهويته.
توجد فتحة بأسفل الخزان ُت ّ
يتم صيانة خزانات المياه بشكل دوري.

6

يتم تنظيف الخزانات و تعقيمها بصفة مستمرة.

7

االلتزام ببرنامج تنظيف وتعقيم الخزانات.

8

تتوفـر مياه صالحة للشرب في مكان صحي مناسب.

5

9

يتوفر مصدر لمياه الشرب بالطابق العلوي للمدرسة.

رابع ًا /االشتراطات الخاصة بخزانات و برادات المياه – تتمة :
10
كاف يتناسب مع عدد الطلبـة.
تتوفـر برادات مياه شرب بعدد ٍ
11
تركيب و صيانة وحدات ترشيح (فالتر) برادات المياه.
12

وحدات ترشيح ( فلترة) المياه مناسبة صحيا.

13

تركيب سيراميك حول وخلف برادات مياه الشرب.

14

يتوفر مصرف مياه مناسب عند برادات مياه الشرب.

خامس ًا /االشتراطات الخاصة بالنظافـة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمدرسة.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمدرسة.
3
اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.
4
5
6

التخلص من ال ُمخّلفات بشكل سليم و مستمر.
تتوفر حاويات مناسبة مبطنة بأكياس للتخلص من المهمالت في الفصول والساحات بعدد وحجم مناسب.
حاويات المهمالت ذات أغطية ومغلقة.

سادساً /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

التزام المنشأة ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

سابعاً /الحافالت المدرسية:
1
الحافالت مكيفـة.
2

تتوافر في الحافالت شروط األمان و السالمة.

3

تت وفر فيها ستائر /حاجب ألشعة الشمس المباشرة.

4

تتوفر حماية على الزجاج من الداخل.

5
6

آلياً.
تتوفر وسائل الحمايـة على األبواب و تُغلق ّ
الكراسي آمنة.

7

يوجد مشرف  /مشرفة لكل حافلة.

8

يتم تنظيف و صيانة الحافلة باستمرار.

ثامن ًا /االشتراطات األخـرى:
1
التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية وااللتزام بتعليماته.
2
المر ّخص.
االلتزام بالنشاط ُ
3
عدم استغالل الموقع للمعيشة أو أغراض أخرى مخالفة للنشاط التعليمي.
4

عدم تربية الحيوانات  /الطيور في المدرسة.

5

ال يتم مزاولة النشاط في مبنى غير ُمر ّخص.

7

االمتناع عن التدخين في المدرسة مع عدم وجود ما يشير إليه.

8

أجهزة التلفاز مزودة بشاشات حماية ومثبتة بشكل آمن وعلى ارتفاع مناسب من الطلبة.

9

أجهزة الحاسوب مزودة بشاشات حماية .

10

عدم تخزين األدوات واألثاث في الممرات والساحات.

11

يتم التخلص من األدوات  /المعدات التالفة أو غير المستخدمة.

6

يتوفر صندو إسعافات أولية مجهز و بعدد يتناسب مع احتياجات المدرسة.

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط "حضانة خاصة":
 -1يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المبنى ُ
 استمارة طلب الترخيص و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.
 سند الملكية أو عقد اإليجار.
 موافقة دائرة التخطيط و المساحة للفلل.
 موافقة الجهة الوزارية المختصة.
 خارطة المبنى.
 -2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المبنى و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي  ،إذا كان المبنى مستوفياً الشتراطات الموافقة المبدئية ،مع إعطائه صورة عن
االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المنشأة  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسية

لالعتماد.
فعلياً في المبنى  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسم
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الرقابة الصحية لمعاينة المبنى.
 -7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المبنى و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المبنى مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم " 500درهم"
وابراز:
 تقرير المعاينة النهائية للمبنى.
صد .
الم ّ
 سند الملكية/عقد اإليجار ُ
 موافقة الوزارة المعنية.

االشتراطات المطلوبة لدور الحضانة الخاصة:
أو ًال /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1
توفير الرخصة المهنية أو صورة عنها في مبنى الحضانة  ،على أن تكون سارية.
2
توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية  ،الصادر عن قسم الرقابة الصحية.
3

توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيـادة الصـحة العامـة ببلديـة الشـارقة لجميـع العاملين/العـامالت  ،علـى أن

4

توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين/العامالت  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفقاً لبرنامج

5

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المنشأة.

7

توفر عقد سار مع منشأة لتنظيف وتعقيم خزانات المياه مرخصة في إمارة الشارقة.

تكون سارية.
التطعيم.
6

ثاني ًا  /االشتراطات الخاصة بالمبنى:
1
االسم التجاري في اللوحة المثبتة في واجهة المبنى مطابق ًا لالسم التجاري المرخص.
2
عدم وجود أسطح اسبستوس في المبنى.
3

االهتمـام بصيانة المبنى (األسقف ،الجدران ،األرضيات).

4

عدم وجود تسرب مياه بسقف و جدران المبنى.

5

االهتمام بصيانة األبواب والواجهات في المبنى.

6

توفر ملصقات أو ستائر على المدخل الرئيسي للمبنى.

7

توفر حماية مناسبة على الزوايا الحادة للممرات والساللم.

8

استخدام زجاج آمن في النوافذ واألبواب.

9

النوافذ على ارتفاع من  1.2إلى  1.4متر.

10

الطالء مناسب و بحالة جيدة.

11

مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية و مفاتيح الكهرباء ّ
االهتمـام بصيانة أجهزة التكييف بالمنشأة.

13

يتم تصريف مياه أجهزة التكييف بشكل مناسب.

14

كاف.
مراوح الشفط متوفرة بعدد ٍ

12

15

أن تكون النوافذ العلوية آمنة.

16

توفر شبك معدني خلف جميع النوافذ واالهتمام بصيانته.

17

توفر ستائ ر من القماش السميك أو الستائر المعدنية على النوافذ.

18

الشرفات في الطابق العلوي مغلقة بشكل آمن .

19

توفير مصدر مياه من الشبكة الرئيسية.

ثاني ًا  /االشتراطات الخاصة بالمبنى -تتمة :
 20توفير صرف صحي مناسب.
21

االهتمام بصيانة التمديدات الصحية لشبكة المياه.

22

توفير إضاءة كافية في مبنى الحضانة.

23

توفير تهوية مناسبة في مبنى الحضانة.

24

عدم استخدام السجاد الوبري والموكيت في أرضية الحضانة.

25

المخازن و المستودعات محكمة اإلغال .

26

تخصيص مستودع لحفظ المعدات و األثاث.

غرف نوم األطفال:
 27الغرف مكيفة.
28
29

يتم توزيع األطفال في الغرف وفقاً للمرحلة العمرية.
تتوفـر أسرة ذات حواجز مناسبة لألطفال الرضع.

30

تتوفر أسرة مناسبة لألطفال فو عمر السنتين.

31

كل سرير يبعد عن اآلخر بما ال يقل عن متر واحد.

32

يتناسب عدد األسرة مع عدد األطفال و مساحة الغرفة.

33

يتم تغيير أغطية األسرة بشكل يومي.

34

المراتب مغطاة بمادة مانعة لالمتصاص.

35

تتوفر خزائن مناسبة لحفظ مستلزمات األطفال.

36

تتوفر سلة للمهمالت ذات غطاء و مبطنة بكيس.

37

وضع ستائر أو ملصق على النوافذ التي تدخل منها أشعة الشمس المباشرة.

صالة الترفيـه:
38
الصالة مكيفة.
39
األرضيات مطاطية مناسبة لممارسة األنشطة الحركية.
 40تثبيت الخزائن المتحركة بشكل جيد.
41

يتوفر جهاز تلفاز بحجم مناسب و على ارتفاع  1.5متر.

42

أجهزة التلفاز و الحاسوب مزودة بشاشات واقية.

43

تناسب طاولة الحاسوب مع عمر الطفل.

دورات مياه األطفال:
44عدد عدد دورات المياه يتناسب مع عدد األطفال (حمام لكل  6أطفال).
 45تجهيزات دورات المياه (المراحيض والمغاسل)مناسبة ألعمار األطفال.
46
وجود حواجز بين المراحيض في دورة المياه الواحدة.
 47المغاسل على ارتفاع مناسب لألطفال.
48

يتوفر مكان خاص مجهز لتغيير الحفاضات للرضع وتوفير لفافات ورقية لالستعمال الواحد أسفل مكان التغيير .

ثانياً  /االشتراطات الخاصة بالمبنى -تتمة :

دورات مياه األطفال – تتمة :
 49تتوفر أدوات مناسبة لتنشيف األيدي.
 50يتوفر سخان ميـاه.
51

تتوفر مراوح شفط بعدد كاف.

52

يتم تخزين معدات و مواد التنظيف في خزائن مقفلة  ،بعيدًا عن متناول األطفال.

53

األبواب ال ُتقفل من الداخل.
تتوفر سالل مهمالت مغطاة و مبطنة بأكياس.

55

البانيـو – إن ُوجــد – مغطى بشكل آمن.

61

ال يتم استخدام اسطوانات الغاز.LPG

62

ال يتم إعداد أطعمة لألطفال.

54

المطبـخ:
 56يتوفر فرن كهربائي صغيـر.
 57تتوفر خزائن و أرفف في المطبخ.
 58تتوفر ثالجة لحفظ األطعمة سريعة التلف.
 59يتم حفظ أدوات المطبخ الحادة في خزائن مقفلة  ،بعيدًا عن متناول األطفال.
 60تتوفر وحدة ترشيح للمياه.

غرفـة الطعام:
63
جهزة بكراسي مناسبة و طاوالت ذات أطراف غير حادة.
الغرفة ُم ّ
 64يتم تخصيص أدوات طعام لكل طفل.
غرفـة العيادة:
 65توجد غرفة العيادة في موقع مناسب يتوسط الغرف.
 66تتـوفر دورة مياه ملحقة و حوض لغسيل األيدي.
 67األرضيات آمنة و سهلـة التنظيف.
68

غرفة العيادة جيدة اإلضاءة و التهوية.

69

تتوفر أدوات خاصة بتنظيف العيادة.

70

تخصيص مكان للكشف الطبي و الغيارات.

71

يتوفر سجل صحي لكل طفل و ملفات للتطعيم والمتابعة.

72

توجد ممرضة مستديمة مرخصة لمزاولة المهنة بالقطاع الخاص.

73

سار مع طبيب بشري مرخص لمزاولة المهنة بالقطاع الخاص.
يتوفر عقد ٍ

75

يتم عزل األطفال المصابين بعدوى بشكل مناسب.

74

يتوفر سجل لزيارات الطبيب الدورية.

ثانياً  /االشتراطات الخاصة بالمبنى -تتمة :

غرفـة العيادة – تتمة :
 76يتوفر دوالب زجاجي  ،دوالب معدني  ،كراسي لألطفال و أثاث مكتبي مناسب.
 77تتوفر ثالجة ال تقل سعتها عن  12قدم.
78
80

بدل بشكل مستمر.
تتوفر سلة مهمالت ذات غطاء مستدير و أكياس خاصة تُ ّ
مزود بستائر.
يتوفر سرير للكشف الطبي ّ
يتوفر درج صغير لسرير الكشف الطبي.

81

تتوفر لفافات ورقية لسرير الكشف ويتم تغييره بعد كل استخدام.

82

جهز لمالحظة المريض.
يتوفر سرير ُم ّ
يتوفر كرسي متحرك.

84

يتوفر صندو ثلج.

79

83
85

يتوفر ميزان للوزن و الطول و سماعة طبيب

86

تتوفر حقيبة إسعافات أولية مجهزة و مزودة بكتيب للتعليمات اإلرشادية.

87

تتوفر لوحة قياس حدة البصر.

88

يتوفر جهاز كشف أذن  ،أنف  ،حنجرة(Diagnostic set).

89

يتوفر جهاز التبخير Nebulizer.

90

تتوفر كل من  :عربة غيار ستينلس ستيل – صينية ستيل صغيرة بغطاء –علبة زجاج للقطن – علبة تعقيم متوسطة –

حوض كلوي ستيل صغير – حوض كلوي ستيل بغطاء فت( كاسة) ستيل – جفت غيار – جفت شرياني – جفت تشريح

– مقص فك غرز – مقص غيار – مقص عادي – بطارية للكشف – جبائر خشبية أو معدنية (.)4
91

تتوفر قربة ماء حار.

92

تتوفر أكياس ثلج ( .)4

93

يتوفر ميزان حرارة رقمي (.(10

94

يتوفر خافض لسان خشبي لالستعمال مرة واحدة ()1000

95

تتوفر قفازات جراحية ( (1000

96

ال توجد أدويـة منومة  /مهدئـة لألطفال.

97

ال توجد أدوية تحمل بطاقة بيانات بلغة مغايرة للعربية و اإلنجليزية.

98

ال توجد أدويـة منتهية الصالحية.

99

تتوفـر أدوية خافضة للحرارة.

100

يتم تدوين تاريخ الفتح على عبوات األدوية.

ثالث ًا  /االشتراطات الصحية الخاصة بخزانات و برادات المياه:
1
االلتزام بعدم استخدام المياه األرضية ألغراض الشرب.
2

االلتزام ببرنامج تنظيف وتعقيم الخزانات.
خزانات المياه غير ِّ
صدئة.

4

أغطيـة خزانات المياه محكمة اإلغال .

5

سهل غسله و تهويته.
وجـود فتحة بأسفل الخزان ُت ّ
يتم صيانة خزانات المياه بشكل دوري.

7

يتم تنظيف الخزانات و تعقيمها بصفة مستمرة.

8

توفر وحدات فلتره للمياه الواصلة لمرافق المبنى.

9

كاف من برادات المياه مزودة بوحدة ترشيح.
توفر عدد ٍ

3

6

10

أن تكـون مياه البرادات صالحة للشرب.

11

استخدام أكواب بالستيكية للشرب ( ذات االستعمال الواحد) أو تخصيص كوب لكل طفـل.

رابعاً  /االشتراطات الخاصة بالفناء الخارجي:
1
توفر مساحة خالية وآمنة حول المبنى للنشاط الحركي.
2
يوجـد مساحة مزروعة خالية من الحفر و البرك و النباتات السامة و ذات األشواك.
3
تتوفر حماية آمنة حول األشجار.
4

يتم تقليم أطراف األشجار البارزة باستمرار.

5

أرضية األلعاب من الرمل المدكوك (الناعم) الخالي من الشوائب  /النجيل األخضر المصان جيدًا /أو من المطاط الخاص

6

فتحات المناهل محكمة اإلغال .

7

تتوفر مظالت بشكل كاف في ساحة النشاط الحركي الخارجي.

8

تتوفر حماية أسفنجية كافية على أعمدة المظالت وعلى جميع الزوايا الحادة.

9

يتوافر عزل جيد لحماية األطفال من أخطار الشوارع.

10

إبقاء الباب الخارجي (مدخل الحضانة) مغلق دائماً.

بالمالعب.

خامس ًا  /االشتراطات الخاصة باأللعاب:
1
تتوفر مساحة كافية لأللعاب في الفناء الخارجي.
2
تتوفر مساحة كافية لأللعاب في القسم الداخلي من المبنى.
3
تصميم األلعاب  ،حجمها  ،شكلها و لونها يتناسب مع أعمار األطفال.
4
األلعاب مثبتة بشكل جيد ال يعرضهم للخطر.
5

األل عاب مصنعة من مواد متينة و مقاومة للصدأ و التآكل.

6

األخشاب الداخلة في تركيب األلعاب خالية من التصدعات و الشقو و التعفن و النخر.

خامساً  /االشتراطات الخاصة باأللعاب – تتمة :
7
المواد المستخدمة في صناعة األلعاب غير سامة.
8
تتحمل األلعاب المصنوعة من البالستيك أو اللدائن درجات الحرارة العالية.
9
األلعاب ملساء  ،تتحمل حركة األطفال و تعمل بحركة انسيابية.
10

األلعاب في القسم الداخلي آمنة  ،مصنوعة من البالستيك و ال توجد ألعاب وبرية.

11

يتم صيانة األلعاب بشكل مستمر و التخلص من التالف منها.

12

يتم االهتمام بنظافة األلعاب.

سادس ًا /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

التزام الحضانة ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

فعالية برنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

4

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

سابعاً /االشتراطات الخاصة بالحافالت:
 1تتوافر في الحافالت شروط األمان و السالمة.
 2الحافالت مكيفة.
3

تتوفر فيها ستائر /حاجب ألشعة الشمس المباشرة.

4

تتوفر حماية على الزجاج من الداخل

5

تتوفر وسائل الحماية على األبواب و ُتغلق آليـّاً.
الكراسي آمنة.

7

توجد مشرفة خاصة لكل حافلة.

8

االلتزام بعدم نقل األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين.

9

سعة الحافلة مناسبة لعدد األطفال.

10

يتم صيانة الحافلة باستمرار.

6

ثامن ًا /االشتراطات األخرى:
 1التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية وااللتزام بتعليماته.
 2االلتزام بالنشاط المدرج في الترخيص
3

االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط.

4

المزاول فعلياً.
تناسب مساحة المنشأة مع حجم العمل ُ
عدم استغالل مبنى الحضانة للمعيشة أو أي نشاط ُمخالف.

5

ثامن ًا /االشتراطات األخرى – تتمة :
 6عدم تربية الحيوانات  /الطيور في المنشأة.
 7العامالت غير مصابات بعدوى.
8

يتوفر صندو إسعافات أوليـة مجهز و بعدد يتناسب مع احتياجات الحضانة و يتم اسبدال المواد التالفة  /منتهية

9

االمتناع عن التدخين في المبنى مع عدم وجود ما يشير إليه.

الصالحية باستمرار.
10

االهتمام بالنظافة و المنظر العام للحضانة.

11

االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للحضانة.

12

تناسب عدد األطفال مع مساحة الغرفة.

13

تناسب عدد العامالت مع عدد األطفال.

14

اهتمام العامالت بنظافتهن الشخصية .

15

تتوفر أوعية لل ُمخّلفات مزودة بأكياس يتم التخلص منها بشكل صحي مستمر.
تتوفر مواد منظفة و مطهرة بالمنشأة.

17

االهتمام بنظافة األطفال.

16
18

يتم التخلص من األدوات  /المعدات التالفة أو غير المستخدمة.

19

عدم بيع األغذية والمشروبات في الحضانة.

20

تتوفر آلة غسيل/تنشيف اتوماتيكية لمالبس األطفال عند الضرورة.

21

استخدام المياه األرضية في ري المزروعات فقط.

22

عدم وجود /استخدام حوض سباحة  ،ما لم تتم الموافقة عليه من الجهات المعنية.

خطوات الحصول على الموافقات من قسم الرقابة الصحية لترخيص نشاط تجارة (بيع)مستحضرات التجميل:
 -1يقوم المستثمر أو من ي نوب عنه بمراجعة قسم الرقابة الصحية بمبنى إدارة الصحة العامة في الناصرية ،لتحديد موعد
المزمع ترخيصه مع ضرورة إبراز:
لمعاينة المحل ُ


استمارة طلب الترخيص و االسم التجاري الصادران عن دائرة التنمية االقتصادية.



سند الملكية /عقد اإليجار (ال ُيشترط التصديق في هذه المرحلة).

 -2يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -3يقوم المستثمر/المندوب بمراجعة قسم الرقابة الصحية و إبراز تقرير المعاينة .
 -4يتم إصدار التقرير المبدئي للمستثمر  ،إذا كان المحل مستوفياً الشتراطات الموافقة المبدئية ( المساحة المطلوبة للنشاط ال
أي من أبعاد المحل عن ½ 3م )  ،مع إعطائـه صورة عــن االشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة
تقل عن 15م ، 2و ال يقل ّ
النشاط.
 -5يقوم المستثمر بعمل مخطط لديكور المحل  ،تتم الموافقة عليه من قسم الرقابة الصحية  ،وتحويله على اإلدارة الهندسيــة
لالعتماد  ،متى تطّلب األمر ذلك.
فعلياً في المحل  ،يقوم بتحديد موعد مع الموظف المسؤول في قسـم الرقابة
 -6بعد استكمال المستثمر لالشتراطات المطلوبة ّ
الصحية لمعاينة المحل.
 -7يقوم مفتش الرقابة للصحية بمعاينة المحل و توثيق المعاينة في تقرير  ،يستلم المستثمر /المندوب نسخة عنه.
 -8يتم إصدار التقرير النهائي للمستثمر إذا كان المحل مستوفياً لالشتراطات المطلوبة بعد دفع رسوم 250درهم للمحل الذي
تكون مساحته 50م 2أو أقل  ،و "500درهم" للمحل الذي تزيد مساحته عن 50م ، 2و إبراز:


تقرير المعاينة النهائية للمحل



صد
الم ّ
عقد اإليجار ُ



تصريح الديكور المعتمد من اإلدارة الهندسية.

االشتراطات الصحيـة لبيع (تجارة ) مستحضرات التجميل:
أوالً /االشتراطات الخاصة بالوثائق والمستندات:
1
توفير الرخصة التجارية أو صورة عنها في المحـل  ،على أن تكون سارية.
 2توفير سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية  ،في المحل.
 3توفير بطاقات الصحة المهنية الصادرة من قسم عيادة الصحة العامة ببلدية الشارقة لجميع العاملين  ،على أن تكون سارية.
 4توفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي لجميع العاملين  ،و استكمالهم ألخذ الجرعات وفق ًا لبرنامج التطعيم.
5
6
7

توفير التصريح الخاص بالميزانين والتقسيمات الداخلية الصادر عن اإلدارة الهندسية ببلدية الشارقة.

سار مع منشأة لمكافحة الحشرات/القوارضُ ،مصد من بلدية مديـنة الشارقة.
توفير عقد ٍ
توفير مستند البرنامج الدوري الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض في المحل.

ثاني ًا /االشتراطات الخاصة بالمبنى و تجهيزاته:
1
عدم وجود أسطح اسبستوس.
2

االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات بالمحل.

3

تصدعات بسقف وجدران المحل.
عدم وجود تسرب مياه  ،تشققات أو ّ
االهتمام بصيانة األبواب والواجهات في المحل.

5

طالء المحل مناسب و بحالة جيدة.

6

توفير تهوية و إضاءة مناسبة.

7

توفير أجهزة تكييف بالمحل.

8

االهتمام بصيانة أجهزة التكييف بالمحل.

4

9
مؤمنة بشكل مناسب.
التمديدات الكهربائية ّ
10
دون بالرخصة.
تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المحل مطابقاً لالسم التجاري الم ّ
 11توفير قاطع هوائي على المدخل الرئيسي للمحل.
 12االلتزام بالمساحة المرخصة للنشاط.
13
المزاول فعلياً مع مساحة المحل المرخصة.
أن يتناسب حجم العمل ُ
 14تخصيص مكان لتخزين المواد المنتهية الصالحية  /التالفة منفصل كلي ًا عن مكان العرض تمهيدًا للتخلص منها.
مجهز وبعدد يتناسب مع العاملين بال محـل ،مع استبدال المواد التالفة  /منتهية الصالحية
 15توفير صندو إسعافات أولية
ّ
باستمرار.

 16توفير أرفف مناسبة للعرض والتخزين و االهتمام بصيانتها.
 17توفير وسائل الحفظ أو التخزين الالزمة لممارسة النشاط.

ثالثـ ًا /االشتراطات الخاصة بالنظــافة:
1
االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمحل.
2
االهتمام بالنظافة و المنظر العام للمحل.
3

التخلص السليم من ال ُمخّلفات و بشكل دوري سريع.
المخزن – إن وجد – نظيف  ،و التخزين فيه مناسب.

5

توفير مواد مطهرة لتنظيف المحل.

6

اهتمام العاملين بنظافتهم الشخصية.

7

االهتمام بنظافة األدوات واألجهزة بالمحل.

4

رابعـ ًا /االشتراطات الخاصة بمكافحة الحشرات و القوارض:
1
عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشيـر إليها.
2

اال لتزام ببرنامج مكافحة الحشرات والقوارض.

3

االلتزام بتعليمات منشأة مكافحة الحشرات والقوارض.

خامس ًا /أخــرى:
1
التعاون التام مع مفتش الرقابة الصحية و االلتزام بتعليماته.
2
لمر ّخص.
االلتزام بالنشاط ا ُ
3
عرض مستحضرات التجميل في مكان منفصل عن المنتجات األخرى (في حال ترخيص المحل لمزاولة أنشطة أخرى).
4

وضع ملصق منع التدخين بشكل بارز.

5

حفظ المواد المعروضة عند درجة حرارة مناسبة .

6

توفير صورة عن شهادات التسجيل/المطابقة لمستحضرات التجميل المعروضة في المحل.

7

توفير إيصاالت الشراء الخاصة بالمنتجات المعروضة.

8

أن تكون بطاقة المنتج مكتملة لجميع المواد المعروضة وتحمل تاريخ اإلنتاج /التعبئة وتاريخ انتهاء الصالحية.

9

التخلص من المواد التالفة و منتهية الصالحية  ،و عدم حفظها في المحل.

10

توفير عينات التجربة ذات االستعمال مرة واحدة.

سادساً/المحظورات:
1
التدخين في المحل.
2
وجود منافض (طفايات) السجائر.
3
تعريض المنتجات ألشعة الشمس المباشرة.

سادس ًا/المحظورات – تتمة :
4
عرض /تداول المستحضرات الدوائية في المحل.
5

عرض /تداول مستحضرات التجميل الطبية (مثل منتجات الهيدروكينون) في المحل.

6

عرض وبيع مستحضرات تجميل طبية غير مسجلة لدى وزارة الصحة أو ال ُيسمح بتداولها كمنتج بيع عام.
عرض منتجات تحمل صو ًرا خادشة للحياء.

7
8

عمم بسحبها من
الم ّ
عرض  /تداول مستحضرات تجميل تم التحذير من تداولها من قبل الجهات الصحية و غيرها أو ُ
األسوا .

9

عرض منتجات تالفة أو منتهية الصالحية.

10
11

وجود ملصقات أو منشورات دعائية عالجية.

12

ى
المر ّخص.
استغالل المحل للمعيشة أو أي أغراض أخر ُمخالفة للنشاط ُ
تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعاملين في المحل.

13

طباعة بطاقة المنتج في المحل.

14

وضع ملصقات مخالفة على المستحضرات.

الشروط الصحية للحصول على تصريح لمركبة بتوزيع األدوية /األعشاب /األغذية الصحية ومستحضرات التجميل:
 المستندات المطلوب إبرازها للموظف المسؤول بقسم الرقابة الصحية: -1صورة عن الرخصة التجارية للشركة الموزعة.
 -2ملكية السيارة وأن تكون سارية.
 -3طلب من الشركة الموزعة للموافقة على استخراج التصريح.

 دفع رسوم التصريح  500 :درهم للمركبات المرخصة في إمارة الشارقة ،و 2000درهم للمركبات المرخصة من خارجإمارة الشارقة.

 اشتراطات المركبة: -1أن تكون المركبة (وسيلة النقل) مناسبة لطبيعة المواد المنقولة ومحكمة اإلغال .
 -2أن تكون المرك بة المخصصة للتوزيع غير مكشوفة ،كي ال تتعرض المواد المنقولة ألشعة الشمس أو حرارتها أو
األتربة أو الرطوبة أو العوامل الجوية األخرى.
 -3أن يتم فصل مكان السائق بالمركبة عن الجزء الخلفي منها (مكان حفظ المواد المنقولة).
 -4أن يتم تغطية السقف والجوانب والباب في مكان الحفظ بمادة عازلة للحرارة وأن تكون األرضية من األلمنيوم
(االستيل) المعرج.
 -5أن يتم تركيب ستائر على األبواب الخاصة بمكان التخزين.
 -6توفير إضاءة كافية في مكان الحفظ بالمركبة.
 -7أن تكون قدرة التبريد (جهاز التبريد) بكفاءة عالية.
 -8أن تكون مزودة بمقياس لدرجة الحرارة.

الشروط الصحية للحصول على تصريح لمركبة بتوزيع األدوية /األعشاب /األغذية الصحية ومستحضرات التجميل:
 اشتراطات المركبة – تتمة : -9أن يتم تخزين المواد المحملة بالمركبة عند درجة حرارة مناسبة ( درجة حرارة الغرفة  25م ،مبردة أو حتى
مجمدة).
 -10إمكانية عزل المواد وفقاً لطبيعتها.
 -11أن تكون المركبات على الدوام ،في مستوى مناسب من النظافة (خالية من الملوثات) وصالحة للعمل.
رص العبوات بها بطريقة منظمة ال تؤثر على توزيع الهواء ،وبوضعية ثابتة كي ال تتلف ميكانيكياً.
 -12أن ُت ّ
 -13أن يتم تخصيص حيز معزول لحفظ المواد منتهية الصالحية أو غير الصالحة لالستعمال أو تخزينها في حاوية
مع التوضيح.
 -14أن يسمح تصميم المركبة والتجهيزات الملحقة بسهولة التحميل والتفريغ لتتم هذه العملية بأقصى سرعة ممكنة.
 -15توافر وسائل األمان والسالمة بالمركبة.
 -16وجود ملصق على المركبة يوضح اسم الشركة/المؤسسة الموزعة.
مجهز.
 -17أن يتم توفير صندو إسعافات أولية
ّ
 -18أن تتوافر بالمركبة الوثائق التالية:
 -19الرخصة التجارية للشركة/المؤسسة الموزعة أو صورة عنها.
 -20سجل الزيارات والمتابعة الميدانية الصادر عن قسم الرقابة الصحية.
 -21بطاقات الصحة المهنية السارية وبطاقات التحصين ضد التهاب الكبد البائي للعاملين بالمركبة (إذا كانت الشركة
مرخصة في إمارة الشارقة وأنشطتها غير طبية /صيدالنية).
 -22تصريح التوزيع الصادر عن قسم الرقابة الصحية ببلدية مدينة الشارقة.

اإلفراج عن مستحضرات التجميل و العناية الشخصية /األعشاب من منافذ إمارة الشارقة:
 االشتراطات الصحية التي يجب توافرها في المنتجات: .1الخلو من المواد المحظورة.
 .2الخلو من االفات الزراعية والمواد الكيميائية الممنوعة بموجب شهادة تصدر عن مسئولي وزارة الزراعة بالمنفذ.
 .3صالحية المنتج لالستهالك اآلدمي اآلمن مع ضرورة إثبات فترة الصالحية على العبوة.
 .4أال تكون قد مضت نصف فترة الصالحية.

 .5وجود بطاقة بيانات مثبتة على المتتج موضح ما يلي:
 االسم التجاري

 الجهة المنتجة أو المعبئة وعنوانها.
 بلد المنشأ
 المكونات ونسبها.
 الفائدة والنتائج المرجوة.
 وزن المحتوى.

 طريقة االستعمال.
 رقم تشغيلة المنتج.

 أن تكون البطاقة مثبتة على العبوة بشكل واضح ومكتوبة باللغة العربية وبترجمة إنجليزية -إذا لزم األمر-
وبطريقة يصعب إزالتها أو العبث بها.
 المستندات الضرورية لإلفراج عن شحنة مستحضرات التجميل: توفير شهادة صحية من بلد المنشأة مصدقة من وزارة الخارجية وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة .
 توفير شهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ ومصدقة من وزارة الخارجية وسفارة دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

 توفير شهادة البيع الحر للمنتج في بلد المنشأ لمدة ال تقل عن ثالث سنوات متصلة ،على أن تكون
مصدقة من وزارة الخارجية وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 توفير شهادة المطابقة للمن تج و الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات و المقاييس.

