


خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط "�صالون حالقة رجايل":

1-  يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املحل املُزمع ترخي�صه مع 

�صرورة اإبراز:

-  ا�صتمارة طلب الرتخي�ص و اال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

-  عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة( اأو �صند امللكية اخلا�ص باملبنى.

-  موافقة دائرة التخطيط وامل�صاحة للفلل.

2-  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحـل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3-   يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4-  يتم اإ�صدار التقرير املبدئي للم�صتثمر ، اإذا كان املحل م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة املطلوبة لن�صاط �صالون حالقة رجالية ال تقل عن 15م2 

+ 6م2 لن�صاط حمام �صرقي، و اأن ال تقل اأبعاد املحل عن 3٫5 م ( ، مع اإعطائـه  �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املحل ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صية لالعتماد ، متى تطّلب االأمر لذلك.  -5

بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املحل ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صم الرقابة  -6

 ال�صحية ملعاينة املحل.

7-  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

8- يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املحل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  250درهم للمحل الذي  تكون م�صاحته 50م2 اأو اأقل ، و 

"500 درهم" للمحل الذي تزيد م�صاحته عن 50م2 ، و اإبراز:  
-  تقرير املعاينة النهائية للمحل.

-  عقد االإيجار املُ�صّدق.

-  ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.

اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة ن�صاط "�صالون حالقة رجايل":

الرجوع اإىل الدليل املوحد لل�صروط ال�صحية ملمار�صة ن�صاط التدليك و التجميل و العناية ال�صخ�صية )مرفق(

خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط "�صالون جتميل ن�صائي و عناية 

�صخ�صية":

1-  يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املحل املُزمع ترخي�صه مع 

�صرورة اإبراز:

-  ا�صتمارة طلب الرتخي�ص واال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

-  �صند امللكية / عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة(.

-  موافقة دائرة التخطيط وامل�صاحة للفلل.

2-  تقوم مفت�صة الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3-   يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4-  يتم اإ�صدار التقرير املبدئي للم�صتثمر ، اإذا كان املحل م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة املطلوبة لن�صاط �صالون ن�صائي ال تقل عن 25م2 + 

5م2 لن�صاط نق�ص احلناء + 6م2 لن�صاط حمام �صرقي، و اأن ال تقل اأي من اأبعاد املحل عن 3٫5 م ( ، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة 

الن�صاط.

5-  يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املحل ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صية لالعتماد، متى تطّلب االأمر ذلك .

6-  بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املحل ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صـم الرقابة ال�صحية ملعاينة املحل.

7-   تقوم مفت�صة الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

8-  يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املحل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  250 درهم للمحل الذي تكون م�صاحته 50م2 اأو اأقل ، و 

500 درهم ، للمحل الذي تزيد م�صاحته عن 50م2 ، و اإبراز:         

-  تقرير املعاينة النهائية للمحل .      

-   عقد االإيجار املُ�صّدق .      

-   ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.



      

اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة ن�صاط "�صالون جتميل ن�صائي وعناية �صخ�صية":

الرجوع اإىل الدليل املوحد لل�صروط ال�صحية ملمار�صة ن�صاط التدليك و التجميل و العناية ال�صخ�صية )مرفق(

اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة ن�صاط "حمام �صرقي":

الرجوع اإىل الدليل املوحد لل�صروط ال�صحية ملمار�صة ن�صاط التدليك و التجميل و العناية ال�صخ�صية )مرفق(

اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة لن�صاط التدليك و اال�صرتخاء "امل�صـاج"

  ا�صتنادًا لتوجيهات املجل�ص التنفيذي الإمارة ال�صارقة بح�صر هذا الن�صاط على املن�صاآت الفندقية و املراكز الريا�صية ، ال ُي�صمح حالّيًا برتخي�ص هذا الن�صاط كن�صاط 

م�صتقل.

الرجوع اإىل الدليل املوحد لل�صروط ال�صحية ملمار�صة ن�صاط التدليك و التجميل و العناية ال�صخ�صية )مرفق(

خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص "�صالة ريا�صية":

1-  يقوم امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املن�صاأة املُزمع ترخي�صها مع �صرورة 

اإبراز:

- ا�صتمارة طلب الرتخي�ص واال�صم التجاري ال�صادران عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- �صند امللكية اأو عقد االإيجار.

- موافقة الهيئة العامة لرعاية ال�صباب و الريا�صة.

- موافقة اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية -  القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة.

- موافقة دائرة التخطيط و امل�صاحة )للفلل(.

2  - يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة ال�صالة و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3  -  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4  - يتم اإ�صدار التقرير املبدئي ، اإذا كانت ال�صالة م�صتوفية  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة بحد اأدنى= 100م2( ، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات 

ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

5  - يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور ال�صالة ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صية لالعتماد متى تطّلب االأمر ذلك.

6  - بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف ال�صالة ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صم الرقابة ال�صحية ملعاينة ال�صالة.

7  -  يقوم مفت�ص الرقابة لل�صحية مبعاينة ال�صالة و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

8  - يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كانت املن�صاأة م�صتوفاة لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع ر�صوم "500 درهم"  و اإبراز:  

-تقرير املعاينة النهائية لل�صالة.  

- �صند امللكية/عقد االإيجار املُ�صّدق.    

- موافقة الهيئة العامة لرعاية الريا�صة و ال�صباب.

-  موافقة اإدارة التحريات و املباحث اجلنائية - القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة.   

- ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.

- موافقة دائرة التخطيط و امل�صاحة للفلل.

اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة ن�صاط �صالة ريا�صية:

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

1- توفري الرخ�صة املهنية  اأو �صورة عنها يف املن�صاأة ، على اأن تكون �صارية.

2- توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.



3- توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.

4- توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.

5- توفري املوافقات الالزمة على ا�صتخدام االأجهزة من اجلهات املخت�صة.

6- توفر �صهادة خربة للمدربني م�صدقة من اجلهات املخت�صة.

7- توفري �صجل خا�ص باإقرارات من املتدربني ، ُتفيد بلياقتهم ال�صحية ملمار�صة االأن�صطة الريا�صية.  

8- توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.

9- توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املن�صاأة.

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

1- عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.

2- امليزانني- اإن ُوجد- بحالة جيدة ، و متت املوافقة عليه من قبل االإدارة الهند�صية بالبلدية.

3- الطالء منا�صب و بحالة جيدة.

4- توفري م�صدر مياه من ال�صبكة الرئي�صية.

5- االهتمام ب�صيانة التمديدات ال�صحية ل�صبكة املياه.

6- توفري تهويـة و اإ�صاءة كافيـة.

7- مراوح ال�صفط متوفرة بعدد كاٍف ،فّعالة  و يف و�صع الت�صغيل.

8- االهتمـام ب�صيانة اأجهزة التكييف بال�صالة.

9- التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.

10- اإمدادات الكهرباء منا�صبة و فعالـة.

11- عدم  وجود ت�صرب مياه ب�صقف وجدران املن�صاأة.

12- االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات باملن�صاأة.

13- االهتمام ب�صيانة االأبواب والواجهات يف املن�صاأة.

14-  توفر غرف لتبديل املالب�ص وخزائن خا�صة حلفظ مالب�ص الزبائن. 

15- توفر عدد كاف من احلمامات ودورات املياه مبا يتنا�صب مع حجم العمل.

16- توفري �صخان للمياه ب�صعة تتنا�صب مع حجم الن�صاط.

17- االهتمام ب�صيانة ال�صبك املعدين للنوافذ.

18- تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة ال�صالة مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة.

19- االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط

20-    توفر �صتائر اأو مل�صقات على النوافذ  والواجهات اخلارجية.

21- توفر لوحة على املدخل الرئي�صي و ب�صكل بارز، تو�صح االأوقات املخ�ص�صة للرجال و االأوقات املخ�ص�صة لل�صيدات.

22-   عدم و�صع املوكيت على اأر�صيات ال�صالة.

23-    توفر م�صافة اآمنة بني االأجهزة واملعدات يف ال�صالة .

24-    توفر طبقة من االإ�صفنج املقوى على بع�ص االأر�صيات وعلى الع�صائد واحلواف احلادة وفق املوا�صفات.

25- توفر مل�صقات حتذيرية واإر�صادية ال�صتخدام االأجهزة الريا�صية. 

26- تنا�صب م�صاحة املن�صاأة مع حجم العمل املُزاول فعليًا.

27-  يتوفر �صندوق اإ�صعافات اأوليـة جمهز وبعدد يتنا�صب مع احتياجات ال�صالة،  و يتم ا�صتبدال املواد التالفة/منتهية  ال�صالحية با�صتمرار. 

ثالثًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظــافة:

1- االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية لل�صالة.

2- االهتمام بالنظافة و املنظر العام لل�صالة.

3- التخل�ص ال�صليم من املُخّلفات و ب�صكل دوري �صريع.

4- اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.

5- االهتمام بنظافة االأجهزة و االأدوات.

6- توفر �صابون �صائل لالأيدي يف دورات املياه.

7- توفر و�صائل  منا�صبة لتن�صيف االأيدي يف دورات املياه. 



رابعـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

1- عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .

2- االلتزام بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

3- فعالية برنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

4- االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

خام�صًا /اأخــرى:

1- التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية وااللتزام بتعليماته. 

2- االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.

3- و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز. 

4- توفري م�صدر �صحي ملياه ال�صرب  داخل املن�صاأة.

�صاد�صًا /املحظورات:

1- التدخني يف املن�صاأة . 

2- وجود مناف�ص ال�صجائر.

3- ا�صتغالل املوقع للمعي�صة اأو اأغرا�ص اأخرى خمالفة لن�صاط ال�صالة .

4- عـر�ص اأو بيع الهرمونات و اال�صتريويـدات بال�صالة.

5- عـر�ص اأو بيع م�صتح�صرات دوائية يف ال�صالة.

6- عر�ص اأو بيع االأغذية ال�صحية واملكمالت الغذائية بال�صالة.

7- حت�صري االأغذية ال�صحية بال�صالـة.

8- تخزين االأدوية و امل�صتح�صرات اخلا�صة بالعاملني يف ال�صالة.

9- تواجد الرجال يف االأوقات املخ�ص�صة لتقدمي اخلدمة لل�صيدات اأو العك�ص.

   خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط " كي/غ�صيل مالب�ص":

1- يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املحل املُزمع ترخي�صه مع 

�صرورة اإبراز:

- ا�صتمارة طلب الرتخي�ص و اال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة(/ �صند امللكية للمبنى.

- يقوم مفت�ص الرقابة لل�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

2-  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

3- يتم اإ�صدار التقرير املبدئي ، اإذا كان املحل م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة املطلوبة لن�صاط كي املالب�ص ال تقل عن 15م2 ، و لن�صاط غ�صيل 

وكي املالب�ص ال تقل عن 30م2 ، و ال تقل اأي من اأبعاد املحل عن 3٫5 م(، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

4- يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املحل ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صية لالعتماد ، و مراجعة اإدارة ال�صرف 

ال�صحي الأخذ املوافقة على ن�صاط غ�صيل املالب�ص ، ومراجعة ق�صم حماية البيئة الأخذ املوافقة    على ن�صاط غ�صيل املالب�ص بالبخار/التنظيف اجلاف.

5- بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املحل ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صـم الرقابة ال�صحية ملعاينة املحل.

6- يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

7-يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املحل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  250درهم للمحل الذي تكون م�صاحته 50م2 اأو اأقل ، 

و"500درهم" للمحل الذي تزيد م�صاحته عن 50م2 ، و اإبراز:  
- تقرير املعاينة النهائية للمحل .    

- عقد االإيجار املُ�صّدق .    

- موافقة اإدارة ال�صرف ال�صحي على ن�صاط الغ�صيل.       

- ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.

- موافقة ق�صم حماية البيئة على ن�صاط التنظيف اجلاف.



اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة ن�صاط " كي/غ�صيل املالب�ص ":

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

1- توفري الرخ�صة املهنية اأو �صورة عنها يف املحل ، على اأن تكون �صارية.

2- توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية يف املحل ، و ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.

3- توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.

4- توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني  و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.

5- توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.

6- توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املن�صاأة.

7-   توفر عقد مع مغ�صلة  داخل اإمارة ال�صارقة ملحالت كي املالب�ص فقط .

 

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

1- عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.

2- امليزانني- اإن ُوجد- بحالة جيدة ، و متت املوافقة عليه من قبل االإدارة الهند�صية بالبلدية.

3- تنا�صب م�صاحة املحـل مع حجم العمل املُزاول فعليًا. 

4-  طالء املحـل منا�صب و بحالة جيدة.

5- توفري م�صدر مياه من ال�صبكة الرئي�صية.

6- توفري �صرف �صحي منا�صب.

7- توفري م�صارف مياه منا�صبة الآالت الغ�صيل .

8- توفر حاجز اإ�صمنتي مغطى بال�صرياميك بارتفاع 20 �صم بني مو�صع الغ�صيل وكي املالب�ص. 

9- االهتمام ب�صيانة التمديدات ال�صحية ل�صبكة املياه.

10- توفري تهوية و اإ�صاءة كافية.

11- مراوح ال�صفط متوفرة بعدد كاٍف وحجم منا�صب ، و يف و�صع الت�صغيل.

12- توفري اأجهزة تكييف باملحل و االهتمام ب�صيانتها.

13- التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.

14- اإمدادات الكهرباء منا�صبة و فعالـة.

15- عدم وجود ت�صرب مياه ب�صقف وجدران املحـل.

16- االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات باملحـل.

17- االهتمام ب�صيانة اأبواب و واجهات املحل..

18- ديكورات املحل م�صنعة من مادة غري قابلة للتلف و االإ�صابة باحل�صرات ، واالهتمام ب�صيانتها. 

19- توفري �صخان للمياه ب�صعة تتنا�صب مع حجم الن�صاط.

20- عدم ا�صتخدام ال�صجاد واملوكيت على اأر�صية املحل. 

21- تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة املحل مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة.

22- االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط.

23- عدم تغطية واجهة املحل كليًا و ا�صتخدام �صتائر منا�صبة.

24- توفر طاوالت باأحجام ونوعيات منا�صبة ) غري قابلة لل�صداأ والتاآكل  واالإ�صابة باحل�صرات(.

25- توفري اأرفف و خزائن منا�صبة حلفظ مواد الغ�صيل. 

26- توفري اأرفف حلفظ املالب�ص باأعداد تتنا�صب مع حجم العمل من مادة غري خ�صبية منا�صبة.

27- توفري قواعد الآالت الغ�صيل من االأ�صمنت مغطى بال�صرياميك بارتفاع ال يقل عن 20  �صم.

28- توفري بالط �صرياميك على جميع جدران واأر�صية موقع الغ�صيل بارتفاع 2 م.

29- و�صع املفاتيح الكهربائية خلف اآالت الغ�صيل بارتفاع ال يقل عن 2 م.

30- يف املحالت املرخ�صة ملمار�صة ن�صاط غ�صيل ال�صجاد و تنظيفه، ُي�صرتط تخ�صي�ص م�صاحة لغ�صيل ال�صجاد مغطاة  بال�صرياميك ال تقل عن 25م2 . 

31- يف املحالت املرخ�صة ملمار�صة ن�صاط غ�صيل ال�صجاد و تنظيفه، ُي�صرتط توفري �صرف �صحي منا�صب على زوايا موقع غ�صيل ال�صجاد. 

32- يف املحالت املرخ�صة ملمار�صة ن�صاط غ�صيل ال�صجاد و تنظيفه، ُي�صرتط تخ�صي�ص مكان لن�صر وتن�صيف ال�صجاد.



ثالثًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باالأجهـزة و االأدوات:

1- يتوفر �صندوق اإ�صعافات اأوليـة جمهز و بعدد يتنا�صب مع احتياجات العاملني باملحل و يتم ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار.

2- توفر اآالت غ�صيل املالب�ص بحجـم وعـدد يتنا�صب مع حجم العمل باملحل.

3- توفري اأجهزة تن�صيف كهربائية بحجـم و عـدد يتنا�صب مع حجم العمل. 

4- االلتزام ب�صيانة اآالت كي املالب�ص بالبخار.

5- االلتزام ب�صيانة الطبقات املبطنة الأجهزة  كي املالب�ص.

6- �صيانـة م�صتمرة لالأجهزة و املعدات كاآالت غ�صيل املالب�ص   . 

7- تنا�صب عدد طاوالت كي املالب�ص وعـدد العاملني مع م�صاحة املحـل.

8- توفر طالء منا�صب لطاوالت كي املالب�ص. 

9- توفر اأغطية منا�صبة بعدد كاٍف  لطاوالت الكي واالهتمام بتبديلها.

10- توفر حاويات جلمع املالب�ص باأحجام واأعداد تتنا�صب مع حجم العمل .

11- االهتمام بتوفري و�صيانة خمتلف االأدوات/ االأجهزة امل�صتخدمة يف املحل.

12- توفر كمامات الوجه للعاملني باملحل

13- توفري و�صائل احلفظ / التخزين الالزمة ملمار�صة الن�صاط.

14- توفر اأدوات منا�صبة لتعليق املالب�ص .

15- املنظفات و املواد  الكيميائية  امل�صتخدمة يف تنظيف املالب�ص مكتملة البيانات .

16- توفر اأكيا�ص بال�صتيكية حلفظ املالب�ص.

رابعًا/اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظــافة:

1- االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للمحل.

2- االهتمام بالنظافة و املنظر العام للمحل.

3- التخل�ص ال�صليم من املُخّلفات و ب�صكل دوري �صريع.

4- املخزن - اإن وجد - نظيف ، و التخزين فيه منا�صب.

5- توفري مواد مطهرة لتنظيف  املحل.

6- االهتمام بنظافة االأجهزة و االأدوات )مثل اأغطية طاوالت الكي(.

7- اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.

8- توفري مكن�صة �صفط  كهربائية ذات كفاءة عالية باملحـل .

خام�صًا/اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

1- عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .

2- التزام املن�صاأة بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

3- فعالية برنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

4- االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

�صاد�صًا/اأخــرى:

1- التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية وااللتزام بتعليماته. 

2- االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.

3- و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز. 

4- التزام العاملني بارتداء ونظافة الزي املخ�ص�ص للعمل.

5- توفري اأحذية منا�صبة لعمال الغ�صيل.

6- ال يتم اإعادة ا�صتخدام مياه �صرف الغ�صيل اإال مبوافقة اجلهات املعنية.

7- حجم العمل املُزاول فعليًا يتنا�صب مع م�صاحة املحل.

8- ن�صاط غ�صيل ال�صجاد املُمار�ص يف املحل  مت ترخي�صه من قبل اجلهات املعنية.



�صابعًا/املحظورات:

1- التدخني يف املحل . 

2- وجود مناف�ص )طفايات( ال�صجائر.

3- ممار�صة ن�صاط الغ�صيل بالطابق العلوي ) امليزانني(.

4- ا�صتخدام معدات و جتهيزات خ�صبية يف مو�صع الغ�صيل.

5- ا�صتخدام املياه االأر�صية يف عمليات الغ�صيل

6- طفح مياه الغ�صيل على اأر�صية املحـل.

7- ا�صتخدام الورق املطبوع حلفظ اأو تغليف املالب�ص.

8- مزاولة الن�صاط من قبل عاملني م�صابني بعدوى جلدية.

9- ن�صر وتن�صيف املالب�ص وغريها خارج املحـل.

10- و�صع مالب�ص الغ�صيل على االأر�ص مبا�صرة.

11- حمل املالب�ص على الدراجات الهوائية.

12- ا�صتغالل املوقع للمعي�صة اأو اأغرا�ص اأخرى خمالفة .

13- مزاولة الن�صاط يف حمل غري ُمرّخ�ص. 

14- ن�صر وتن�صيف ال�صجاد خارج املحل.

خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص "من�صاأة فندقية":

1-  يقوم امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املبنى املُزمع ترخي�صه مع �صرورة 

اإبراز:

- ا�صتمارة طلب الرتخي�ص واال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- �صند امللكية اأو عقد االإيجار.

- موافقة هيئة االإمناء التجاري وال�صياحي.

2 -  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املبنى و توثيق  املعاينة يف تقرير، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3 -  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4 - يتم اإ�صدار التقرير املبدئي ، اإذا كان املبنى م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

5 - بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املبنى ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صم الرقابة ال�صحية ملعاينة املبنى.

6 -  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املبنى و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

7- يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املبنى م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع ر�صوم - 500 درهم -  و اإبراز:  

- تقرير املعاينة النهائية للمبنى.          

- �صند امللكية/عقد االإيجار املُ�صّدق.    

- موافقة هيئة االإمناء التجاري وال�صياحي.

  اال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة االأن�صطة الفندقية: 

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

1- توفري الرخ�صة التجارية/املهنية  اأو �صورة عنها يف املن�صاأة ، على اأن تكون �صارية.

2- توفري م�صتند يو�صح  اخلدمات املقّدمة من خالل املن�صاأة )حو�ص �صباحة ، نادي �صحي ،موقع غ�صيل،)....الخ (

3- توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.

4- توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.

5- توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.

6- توفر عقد �صاٍر مع مغ�صلة مرخ�صة يف  اإمارة ال�صارقة.

7- توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.

8- توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املن�صاأة.

9- توفر عقد �صار مع من�صاأة لتنظيف وتعقيم خزانات املياه مرخ�صة يف اإمارة ال�صارقة.



ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

1- عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.

2- االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات باملبنى. 

3- االهتمام ب�صيانة االأبواب والواجهات يف املن�صاأة.

4- الطالء منا�صب و بحالة جيدة.

5- توفري م�صدر مياه من ال�صبكة الرئي�صية.

6- توفري �صرف �صحي منا�صب.

7- االهتمام ب�صيانة التمديدات ال�صحية ل�صبكة املياه.

8- توفيـر تهوية و اإ�صاءة منا�صبة.

9- االهتمام ب�صيانة ال�صبك املعدين للنوافذ و ال�صرفات.

10- االهتمام ب�صيانة اأجهزة التكييف باملن�صاأة.

11- التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.

12- اإمدادات الكهرباء منا�صبة و فعالة.

13- عدم  وجود ت�صرب مياه ب�صقف وجدران املن�صاأة

14- تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة املن�صاأة مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة. 

15- توفري قاطع هوائي على املداخل الرئي�صية للمن�صاأة.

16- االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط.

17- توفر م�صتودع  حلفظ وتخزين م�صتلزمات ممار�صة الن�صاط  )اأغطية،..الخ(

18- توفر غرفة لتجميع املخّلفات منا�صبة �صحيا ) �صرياميك،م�صدر مياه، مروحة �صفط ، منظفات(. 

19- توفري و�صيانة غطاء االإغالق التلقائي الأنبوب ت�صريف القمامة. 

20- توفر جهاز ل�صحب و�صفط الهواء اأعلى اأنبوب القمامة املركزي. 

21- خزانات املياه ذات اأغطية حُمكمة ، و يتم �صيانتها با�صتمرار.

22- االهتمام ب�صيانـة االأثاث. 

23- تلبي�ص الو�صائد واملراتب باأغطية مانعة لالمت�صا�ص.

24- يتوفر �صندوق اإ�صعافات اأوليـة جمهز و بعدد يتنا�صب مع احتياجات املن�صاأة، و يتم ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار .                             

ثالثًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظافة:

1- االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للمن�صاأة الفندقية.

2- االهتمام بالنظافة و املنظر العام للمن�صاأة الفندقية.

3- توفر اأماكن خا�صة لتجميع املُخّلفات بكل طابق والتخل�ص منها ب�صكل دوري �صريع. 

4- االهتمام بنظافة و�صيانة اأنبوب ت�صريف القمامة املركزي. 

5- امل�صتودع نظيف ، و التخزين فيه منا�صب.

6- اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.

7- االهتمام بنظافة االأثاث )املفار�ص، الو�صائد، االأغطية، ال�صتائر وغريها...(.

8- توفري حاويات حلفظ املخّلفات عدد 2 مماثلة حلاويات البلدية. 

9- االهتمام بنظافة خزانات املياه.

10- االلتزام بربنامج تنظيف وتعقيم خزانات املياه. 

رابعـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

1- عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .

2- التزام املن�صاأة بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

3- االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.



خام�صًا  /اأخــرى:

1- التعاون التام مع مفت�صي الرقابة ال�صحية وااللتزام بتعليماته. 

2- االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.

3- االمتناع عن التدخني يف املن�صاأة مع عدم وجود ما ي�صري اإليه.

4- و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز. 

5- عدم ا�صتغالل املن�صاأة الأغرا�ص اأخرى خمالفة للن�صاط املرخ�ص. 

6- التزام العاملني بارتداء الزي الر�صمي .

7- توفر و�صيانة اأدوات ومعدات املطبخ. 

8- توفر فالتر �صفط اأعلى مواقد الطهي .

9- توفر و�صيانة اأدوات ومعدات احلمامات.

10- توفر وحدة تر�صيح مركزية للمياه الوا�صلة ملرافق املن�صاأة.

اال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة باأحوا�ص ال�صباحة:

1- وجود غرفة ملحقة بربكة ال�صباحة.

2- جتهيز الغرفة امللحقة بالربكة مبعدات تنقية املياه ) �صفط و دفع املياه( و �صيانتها.

3- وجود فلرت مركزي لتنقية املياه.

4- تتوفـر �صبكة بذراع طويل الإزالة ال�صوائب من الربكة.

5- االهتمـام ب�صيانة ال�صرياميك باجلدران واالأر�صيات.

6- يتوفر ترقيم وا�صح الأعماق امل�صبح. 

7- يتوفر باثق مياه / حمامات لال�صتحمام قبل النزول للربكة.

ف مياه على جانبيه لتطهري االأقدام. 8- يتوفر حو�ص بعمق 25 �صم مغطى بال�صرياميك و باثق مياه وُم�صرِّ

9- تتوفر اإ�صاءة كافية يف اأحوا�ص ال�صباحة. 

10- تتوفر مظالت منا�صبة عند اأحوا�ص ال�صباحة اخلارجية مع االهتمام ب�صيانتها.

11- تتوفر غرف لتبديل املالب�ص مزودة بخزائن.

12- يتوفر فني ومنقذ دائم على دراية باالإ�صعافات االأولية لالإ�صراف على الربكة و الرواد.

13- تتوفر و�صائل / اأدوات االإنقاذ اخلا�صة بامل�صبح. 

14- يتوفر جهاز اآيل الإ�صافة املادة املطهرة ) الكلور، الربوم(.

15- يتوفر جهاز اأو اأداة لقيا�ص ن�صبة الكلور/الربوم  و احلام�صية.  

16- مطابقة قراءة ن�صبة فائ�ص الكلور للن�صب القيا�صية املعتمدة. 

17- مطابقة قراءة الرقم الهيدروجيني  - للن�صب القيا�صية املعتمدة. 

18- يتوفر �صجل خا�ص لتدوين زمن القراءة اليومي لن�صبة الكلور) الربوم( و احلام�صية.

19- تتوفر لوحة اإر�صادات �صحة و�صالمة عند امل�صبح وباللغتني العربية واالجنليزية. 

20- تتوفر دورات مياه بعدد منا�صب.  

21- ال�صيانة الدورية الأحوا�ص ال�صباحة ومرافقها.

22- االهتمام بنظافة اأحوا�ص ال�صباحة.

23- ال توجد اآثار لنمو الفطريات والطحالب يف اأحوا�ص ال�صباحة.

24- تتوفر لوحة تبني االأوقات املخ�ص�صة للرجال والن�صاء عند املدخل الرئي�صي.

25- االلتزام بعمل فحو�صات خمربية ن�صف �صنوية لعينات من مياه امل�صابح يف خمترب البيئة لبلدية مدينة ال�صارقة.



خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط "جتارة )بيع(االأغذية 

ال�صحية":

1- يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املحل املُزمع ترخي�صه مع 

�صرورة اإبراز:

- ا�صتمارة طلب الرتخي�ص و اال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- �صند ملكية/عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة(.

2- يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3-  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4- يتم اإ�صدار التقرير املبدئي للم�صتثمر ، اإذا كان املحل م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة املطلوبة للن�صاط ال تقل عن 15م2 ، و ال يقل اأي من اأبعاد 

املحل عن 3٫5م ( ، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

5- يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املحل ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويــله على االإدارة الهند�صيــة لالعتماد  متى تطّلب االأمر ذلك.

6- بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعليــًّا يف املحل ، يقوم بتحديد موعـد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صـم الرقابة ال�صحية ملعاينة املحل.

7-  يقوم مفت�ص الرقابة لل�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

8- يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املحل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  250  درهم للمحل الذي تكون م�صاحته 50م2 اأو اأقل ، و "500 

درهم"  للمحل الذي تزيد م�صاحته عن 50م2 ، و اإبراز:  

- تقرير املعاينة النهائية للمحل .  

- عقد االإيجار املُ�صّدق .  

- ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.

 اال�صرتاطات ال�صحيـة لبيع )جتارة ( االأغذية ال�صحية:

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

توفري الرخ�صة املهنية  اأو �صورة عنها يف املحل ، على اأن تكون �صارية.. 1

توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية يف املحل.. 2

توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.. 3

توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.. 4

توفري الت�صريح اخلا�ص بامليزانني والتق�صيمات الداخلية )حال وجوده( ال�صادر عن االإدارة الهند�صية ببلدية ال�صارقة.. 5

توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.. 6

توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املحـل.. 7

ح�صول الفنيني العاملني باملحل على موافقات من اجلهات ذات العالقة.. 8

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.. 1

االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات باملحل. . 2

عدم  وجود ت�صرب مياه ، ت�صققات اأو ت�صّدعات ب�صقف وجدران املحل.. 3

االهتمام ب�صيانة االأبواب والواجهات يف املحل.. 4

الطالء منا�صب و بحالة جيدة.. 5

توفري تهوية و اإ�صاءة منا�صبة.. 6

توفري اأجهزة تكييف.. 7

االهتمام ب�صيانة اأجهزة التكييف باملحل.. 8

التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.. 9

تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة املحل مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة. . 10

توفري قاطع هوائي على املداخل الرئي�صية للمحل.. 11

االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط.. 12

اأن يتنا�صب حجم العمل املُزاول فعليًا مع م�صاحة املحل املرخ�صة.. 13

توفري �صندوق اإ�صعافات اأولية جمهّز وبعدد يتنا�صب مع العاملني باملحل ، و يتم  ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار.. 14

توفري اأرفف منا�صبة للعر�ص والتخزين، و االهتمام ب�صيانتها.. 15

توفري و�صائل احلفظ اأو التخزين الالزمة ملمار�صة الن�صاط.. 16



ثالثـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظــافة:

1 - االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للمحل.

2 -االهتمام بالنظافة و املنظر العام للمحل.

3 -التخل�ص ال�صليم من املُخّلفات و ب�صكل دوري �صريع.

4 -املخزن   اإن وجد - نظيف ، و التخزين فيه منا�صب.

5 -توفري مواد مطهرة لتنظيف املحل.

6 -اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.

7 -االهتمام بنظافة االأدوات واالأجهزة باملحل.

رابعـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

1- عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .

2- االلتزام بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

3- فعالية برنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

4- االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.

خام�صًا /اأخــرى:

1- التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية و االلتزام بتعليماته. 

2- االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.

3- وجود فني موؤهل.

4- و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز. 

5- حفظ املواد املعرو�صة عند درجة حرارة منا�صبة .

6- اإبراز / توفري �صورة عن �صهادات ت�صجيل �صارية للمواد املعرو�صة يف املن�صاأة وال�صادرة عن وزارة ال�صحة و تنمية املجتمع.

7- اإبراز / توفري اإي�صاالت ال�صراء اخلا�صة باملنتجات املعرو�صة.

8- اأن تكون بطاقة املنتج مكتملة جلميع املواد املعرو�صة .

�صاد�صًا /املحظورات:

1- التدخني يف املحل. 

2- وجود مناف�ص )طفايات( ال�صجائر.

3- تعري�ص املنتجات الأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.

4- عر�ص/ تداول امل�صتح�صرات الدوائية يف املحل.

5- عر�ص/ تداول االأغذية ال�صحية غري امل�صجلة لدى وزارة ال�صحة .

6 - عر�ص / تداول امل�صتح�صرات ال�صيدالنية واملكمالت الغذائية غري امل�صموح بتداولها حتت م�صمى هذا الن�صاط.

7 - عر�ص م�صتح�صرات مت التحذير من تداولها من قبل اجلهات ال�صحية و غريها.

8- عر�ص مواد تالفة اأو منتهية ال�صالحية.

9- تداول منتجات التبغ غري املدخن يف املحل.

10- وجود مل�صقات اأو من�صورات ت�صري اإىل تقدمي خدمات عالجية.

11- عر�ص/ تداول االأجهزة الطبية مبا فيها اأدوات احلجامة.

12- عر�ص / تداول اأحجبة اأو اأجزاء حيوانات اأو خوامت اأو متائم اأو اأحجار اأو ما �صابه. 

13- ا�صتغالل املحل للمعي�صة اأو اأي اأغرا�ص اأخرى خُمالفة للن�صاط املُرّخ�ص.

14- تخزين االأدوية و امل�صتح�صرات اخلا�صة بالعاملني يف املحل.

خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط جتارة )بيع(االأع�صاب والع�صل 

وم�صتقاته :

1- يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املحل املُزمع ترخي�صه مع 

�صرورة اإبراز:

- ا�صتمارة طلب الرتخي�ص و اال�صم التجاري ال�صادران عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة(.



2- يقوم مفت�ص الرقابة لل�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3- يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4- يتم اإ�صدار التقرير املبدئي للم�صتثمر ، اإذا كان املحل م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة املطلوبة للن�صاط ال تقل عن 15م2 " ، واأن ال تقل اأبعاد 

املحل عن 3٫5م ( ، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

5- يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املحل ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صيــة لالعتماد ، متى تطّلب االأمر ذلك،

6- بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املحل ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صـم الرقابة ال�صحية ملعاينة املحل.

7- يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

8- يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املحل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  250 درهم للمحل الذي تكون م�صاحته 50م2 اأو اأقل ، 

و "500 درهم"  للمحل الذي تزيد م�صاحته عن 50م2 ، و اإبراز:  

- تقرير املعاينة النهائية للمحل . 

- عقد االإيجار امل�صّدق.

- ت�صريح الديكور املُعتمد من االإدارة الهند�صية.

    اال�صرتاطات ال�صحية لبيع )جتارة ( االأع�صاب و الع�صل:

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

1- توفري الرخ�صة التجارية  اأو �صورة عنها يف املن�صاأة ، على اأن تكون �صارية.

2- توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.

3- توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.

4- توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامـج التطعيم.

5- توفري الت�صريح اخلا�ص بامليزانني والتق�صيمات الداخلية )حال وجوده( ال�صادر عن االإدارة الهند�صية ببلدية ال�صارقة.

6- توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.

7- توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املحل.

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.  1

االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات باملحـل.   2

عدم  وجود ت�صرب مياه ، ت�صققات اأو ت�صّدعات ب�صقف وجدران املحـل.  3

االهتمام ب�صيانة اأبواب وواجهات املحل.  4

الطالء منا�صب و بحالة جيدة.  5

توفري تهوية و اإ�صاءة منا�صبة.  6

توفري اأجهزة تكييف باملحل، و االهتمام ب�صيانتها.  7

التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.  8

تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة املن�صاأة مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة.  9

توفري قاطع هوائي على املدخل الرئي�صي للمحل.  10

االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط.  11

اأن يتنا�صب حجم العمل املُزاول فعليًا مع م�صاحة املحل املرخ�صة.  12

توفري �صندوق اإ�صعافات اأولية جمهّز وبعدد يتنا�صب مع العاملني باملحل،  و يتم ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار.  13

توفري اأرفف منا�صبة للعر�ص والتخزين، و االهتمام ب�صيانتها.  14

توفري اأجهزة التربيد.  15

توفري اأجهزة التجميد حلفظ الغذاء امللكي.  16

توفري و�صائل احلفظ اأو التخزين الالزمة ملمار�صة الن�صاط.  17

توفري اأوعية معتمة حلفظ االأع�صاب الزهرية .  18

توفري كمامات وقفازات واأدوات فح�ص االأع�صاب وتعبئتها.  19

ثالثـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظــافة:

االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للمحل.  1

االهتمام بالنظافة و املنظر العام للمحل.  2

التخل�ص ال�صليم من املُخّلفات و ب�صكل دوري �صريع.  3

املخزن – اإن وجد – نظيف ، و التخزين فيه منا�صب.  4



توفري مواد مطهرة لتنظيف  املحل.  5

اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.  6

االهتمام بنظافة االأدوات واالأجهزة باملحـل.  7

رابعـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .  1

التزام املن�صاأة بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  2

فعالية برنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  3

االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  4

توفري م�صائد �صوئية للح�صرات.  5

خام�صًا /اأخــرى:

التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية وااللتزام بتعليماته.  1

االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.  2

و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز.   3

حفظ املواد املعرو�صة عند درجة حرارة منا�صبة )25ْ م(.  4

اأن تكون بطاقة املنتج مكتملة جلميع املواد املعرو�صة .  5

اأن تكون املواد املعرو�صة )الع�صل ومنتجاته – االأع�صاب – الزيوت( �صاحلة لال�صتعمال .  6

اأن تكون االأع�صاب املعرو�صة خالية من احل�صرات وخملفاتها.  7

يتم حفظ الغذاء امللكي جُممدًا.  8

التخل�ص من  املواد التالفة و منتهية ال�صالحية ، و عدم حفظها يف املحل.  9

�صاد�صـًا /املحظورات:

التدخني يف املحل.   1

وجود مناف�ص )طفايات( ال�صجائر.  2

مزاولة الن�صاط من قبل عاملني م�صابني بعدوى جلدية اأو جروح.  3

تعري�ص االأع�صاب والع�صل ومنتجاته الأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.  4

اإذابة الغذاء امللكي واإعادة تعبئته.  5

عر�ص/ تداول االأع�صاب املحظورة وال�ّصاّمة.  6

عر�ص/ جتهيز/ تداول اأي خلطات ع�صبية.  7

جتهيز خلطات الع�صل مع االأع�صاب يف املحـل.  8

عر�ص / تداول م�صتح�صرات �صيدالنية ودوائية يف املحـل،  9

طحن االأع�صاب وعر�صها على االأرفف بغر�ص البيع.  10

تداول منتجات التبغ غري املدخن يف املحل  11

تقدمي خدمات عالجية كاحلجامة .  12

وجود مل�صقات اأو من�صورات ت�صري اإىل تقدمي خدمات عالجية.  13

عر�ص/ تداول االأجهزة الطبية مبا فيها اأدوات احلجامة.  14

عر�ص / تداول اأحجبة اأو اأجزاء حيوانات اأو خوامت اأو متائم اأو اأحجار اأو ما �صابه.   15

مزاولة الن�صاط يف حمل غري ُمرّخ�ص.  16

ا�صتغالل املحل للمعي�صة اأو اأي اأغرا�ص اأخرى خُمالفة للن�صاط املُرّخ�ص.  17

تربية احليوانات / الطيور يف املن�صاأة.  18

تخزين االأدوية و امل�صتح�صرات اخلا�صة بالعاملني يف املحل.  19



   خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص /ت�صريح امل�صتودعات:

1- يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة امل�صتودع املُزمع ترخي�صه/ 

الت�صريح له بالتخزين ،  مع �صرورة اإبراز:

- ا�صتمارة طلب الرتخي�ص/الت�صريح  و اال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- �صند امللكية/ عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة(.

2- يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة امل�صتودع و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3- يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

4- يتم اإ�صدار التقرير املبدئي للم�صتثمر ، اإذا كان امل�صتودع م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية  مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة 

الن�صاط.

يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور امل�صتودع ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صية لالعتماد .  -5

بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف امل�صتودع، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صـم الرقابة ال�صحية ملعاينته.  -6

يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة امل�صتودع و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.  -7

8-  يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان امل�صتودع م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  "500درهم" و اإبراز:  

تقرير املعاينة النهائية للم�صتودع.      -

عقد االإيجار املُ�صّدق.    -

ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.  -

اال�صرتاطات ال�صحيـة للم�صتودعات:

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

توفري الرخ�صة التجارية /الت�صريح  اأو �صورة عنهما يف امل�صتودع ، على اأن تكون �صارية.  1

توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.  2

توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.  3

توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.  4

توفري الت�صريح اخلا�ص بامليزانني والتق�صيمات الداخلية )حال وجوده( ال�صادر عن االإدارة الهند�صية ببلدية ال�صارقة.  5

توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، معتمد من بلدية مديـنة ال�صارقة.  6

توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف امل�صتودع.  7

توفري �صورة عن �صهادات الت�صجيل /املطابقة  مل�صتح�صرات التجميل املخزنة يف امل�صتودع .  8

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.  1

االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات بامل�صتودع.   2

عدم  وجود ت�صرب مياه ، ت�صققات اأو ت�صّدعات ب�صقف وجدران امل�صتودع.  3

االهتمام ب�صيانة اأبواب و واجهات امل�صتودع.  4

طالء امل�صتودع منا�صب و بحالة جيدة.  5

توفري تهوية و اإ�صاءة منا�صبة.  6

توفري اأجهزة تكييف بامل�صتودع ، و االهتمام ب�صيانتها.  7

التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.  8

تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة امل�صتودع مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة/الت�صريح.   9

توفري قاطع هوائي على املدخل الرئي�صي  للم�صتودع.  10

اأن يتنا�صب حجم العمل/ التخزين الفعلًي مع م�صاحة امل�صتودع.  11

تخ�صي�ص مكان لتخزين املواد منتهية ال�صالحية / التالفة منف�صل كليًا عن مكان العر�ص متهيدًا للتخل�ص منها.  12

توفري �صندوق اإ�صعافات اأولية جمهّز وبعدد يتنا�صب مع العاملني بامل�صتودع.  13

توفري اأرفف منا�صبة للعر�ص والتخزين، و االهتمام ب�صيانتها.  14

توفري اأجهزة التربيد، حلفظ بع�ص املواد مثل حبوب اللقاح يف حال ممار�صة ن�صاط االأع�صاب والع�صل ومنتجاته.  15

توفري جهاز جتميد حلفظ غذاء ملكات يف حال ممار�صة ن�صاط االأع�صاب والع�صل ومنتجاتـه.  16

توفري و�صائل احلفظ اأو التخزين الالزمة .  17



ثالثـًا  /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظــافة:

االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للم�صتودع.  1

االهتمام بالنظافة و املنظر العام للم�صتودع.  2

التخل�ص ال�صليم من املُخّلفات و ب�صكل دوري �صريع.  3

اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.  4

االهتمام بنظافة االأدوات واالأجهزة بامل�صتودع.  5

رابعـًا  /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .  1

التزام املن�صاأة بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  2

فعالية برنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  3

االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  4

توفري م�صائد �صوئية للح�صرات.  5

خام�صـًا /اأخــرى:

التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية و االلتزام بتعليماته.   1

االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.  2

عر�ص م�صتح�صرات التجميل يف مكان منف�صل عن املنتجات االأخرى )يف حال ترخي�ص امل�صتودع لتخزين مواد خمتلفة(.  3

و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز.   4

حفظ املواد املخزنة عند درجة حرارة منا�صبة .  5

توفري اإي�صاالت ال�صراء اخلا�صة باملنتجات املخـزنة.  6

اأن تكون بطاقة املنتج مكتملة جلميع املواد املعرو�صة .  7

التخل�ص من  املواد التالفة و منتهية ال�صالحية ب�صكل دوري.  8

�صاد�صـًا  /املحظورات:

التدخني يف امل�صتودع.   1

وجود مناف�ص )طفايات( �صجائر.  2

مزاولة الن�صاط من قبل عاملني م�صابني بعدوى جلدية اأو جروح.  3

تعري�ص املنتجات الأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.  4

حتزين م�صتح�صرات دوائية يف امل�صتـودع.  5

تخزين م�صتح�صرات جتميل طبية غري م�صجلة لدى وزارة ال�صحة اأو ال ُي�صمح بتداولها كمنتج بيع عام مثل منتجات الهيدروكينون.  6

تخزين مواد حتمل �صورًا خاد�صة للحياء.  7

تخزين مواد مت التحذير من تداولها من قبل اجلهات ال�صحية و غريها اأو املُعّمم ب�صحبها من االأ�صواق.  8

تخزين منتجات التبغ غري املدخن.  9

وجود مل�صقات اأو من�صورات دعائية عالجية.  10

ا�صتغالل امل�صتودع للمعي�صة اأو اأي اأغرا�ص اأخرى خُمالفة للن�صاط املُرّخ�ص.  11

تخزين االأدوية و امل�صتح�صرات اخلا�صة بالعاملني يف امل�صتودع.  12

طباعة بطاقة املنتج يف امل�صتودع.  13

و�صع مل�صقات خمالفة على امل�صتح�صرات.  14

15 جتهيز و تخزين خلطات يف امل�صتودع. 

 



    خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط "مدر�صة خا�صة":

يقوم امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املبنى املُزمع ترخي�صه مع �صرورة   -1

اإبراز:

-  ا�صتمارة طلب الرتخي�ص واال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية. 

- �صند امللكية اأو عقد االإيجار.

- موافقة وزارة الرتبية والتعليم.

2-  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املبنى و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3-  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

يتم اإ�صدار التقرير املبدئي ، اإذا كان املبنى م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.  -4

بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املبنى ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صم الرقابة ال�صحية ملعاينة املبنى.  -5

6-  يقوم مفت�ص الرقابة لل�صحية مبعاينة املبنى و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

7- يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املبنى م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع ر�صوم " 500 درهم"   و اإبراز:  

- تقرير املعاينة النهائية للمبنى.  

- �صند امللكية/عقد االإيجار املُ�صّدق .              

- موافقة وزارة الرتبية والتعليم.

    اال�صرتاطات ال�صحية للموؤ�ص�صات الرتبوية )املدار�ص اخلا�صة(:

 

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

توفري الرخ�صة املهنية  اأو �صورة عنها يف املن�صاأة ، على اأن تكون �صارية.. 1

توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ، ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.. 2

توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.. 3

توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.. 4

توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.. 5

توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف  مبنى املدر�صة.. 6

توفر عقـد �صـار مع من�صاأة لتنظيف وتعقيم خزانات املياه مرخ�صة يف اإمارة ال�صارقة.. 7

يتوفر عقد مع �صركة خمت�صة لالإ�صراف على حو�ص ال�صباحة اخلا�ص باملدر�صة "اإن ُوِجد".. 8

يتوفر عقد �صاٍر مع طبيب مرخ�ص ملزاولة املهنة بالقطاع اخلا�ص.. 9

يتوفر �صجل لزيارات الطبيب الدورية. . 10

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى:

اال�صم التجاري يف اللوحة املثبتة يف واجهة املبنى مطابقًا لال�صم التجاري املرخ�ص.. 1

عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.. 2

االهتمام ب�صيانة املبنى )االأ�صقف ،اجلدران، االأر�صيات (.. 3

عدم  وجود ت�صرب مياه ب�صقف وجدران املبنى. . 4

االهتمام ب�صيانة اأبواب و واجهات املبنى.. 5

تتوفـر حماية اآمنة منا�صبة على االأبواب الزجاجية القابلة للك�صـر.. 6

تتوفـر حماية اآمنة منا�صبة على الدرج )ال تقل عن 2 م  على مطالعه(.. 7

الطالء منا�صب و بحالة جيدة. . 8

التمديدات الكهربائية و مفاتيح الكهرباء موؤّمنة ب�صكل منا�صب.. 9

توفري م�صدر مياه من ال�صبكة الرئي�صية.. 10

توفري �صرف �صحي منا�صب.. 11

توفري اإ�صاءة كافية مببنى املدر�صة.. 12

توفري تهوية منا�صبة مببنى املدر�صة.. 13

االهتمام ب�صيانة التمديدات ال�صحية ل�صبكة املياه. . 14

 يتوفر �صبك معدين على جميع نوافذ املبنى و النوافذ العلوية اآمنة. . 15

االهتمام ب�صيانة ال�صبك املعدين للنوافذ.. 16

مراوح ال�صفط متوفرة بعدد كاٍف. . 17



االهتمـام ب�صيانة اأجهزة التكييف مببنى املدر�صة .. 18

اإغالق الباب املوؤدي اإىل ال�صطح وال�صاحات املوؤدية ملواقف احلافالت واملمرات املوؤدية لل�صاحات اخللفية.. 19

يتوفر م�صتودع حلفظ املعدات واالأثاث.. 20

تتوفـر غرفة ن�صاط )األعاب ( يف ق�صم  ريا�ص االأطفال.. 21

تتوفر اأر�صية من االإ�صفنج املقوى لغرفة الن�صاط واالألعاب الداخلية.. 22

الف�صول املدر�صية:

تتنا�صب م�صاحة الف�صل مع عدد الطلبة . )م�صاحة مرت ون�صف لكل طالب(.. 23

تتوفر مقاعد مل�صاء تتنا�صب مع املراحل العمرية للطلبة.. 24

تتوفـر اإ�صاءة و اأجهزة تكييف ب�صكل كاٍف يتنا�صب مع حجم الف�صول املدر�صية. . 25

ت�صتخدم و�صائل كتابة منا�صبة  و يف  مو�صع مالئم.. 26

لوحات الكتابة ُمثبتـة على اجلدران باإحكام .. 27

امل�صافة بني لوح الكتابة ومقاعد الطلبة ال تقل عن مرت و ن�صف املرت.. 28

 ال ت�صتخدم اأدوات كتابة غري منا�صبة �صحيا ) طبا�صري ( واأدوات ذات رائحة نفاثة و خا�صة ف�صول ريا�ص االأطفال.. 29

 و�صع �صتائر اأو مل�صق على النوافذ التي تدخل منها اأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.. 30

دورات املياه:

تتوفر دورات مياه)مراحي�ص( و مغا�صل بعدد كافٍ يتنا�صب مع عدد الطلبة و املراحل العمرية املختلفة لهم.. 31

توفر �صابون �صائل لالأيدي يف دورات املياه.. 32

تتوفر و�صائل و اأدوات تن�صيف االأيدي منا�صبة يف دورات املياه.. 33

تتوفـر عاملة خا�صة لق�صم ريا�ص االأطفال مل�صاعدة االأطفال عند دخول دورات املياه. . 34

وجود حواجز ) فوا�صل( منا�صبة  بني املراحي�ص يف دورة املياه الواحدة متتـد حتى ال�صقف.. 35

مينع ا�صتخدام املراحي�ص املك�صوفة واملثبتة باجلدران واخلا�صة بالطالب.. 36

تتوفر مراوح �صفط باأعداد واأحجام منا�صبة يف جميع احلمامات و دورات املياه.. 37

يتم حفظ منظفات االأ�صطح يف احلمامات ب�صكل اآمن بعيدًا عن متناول الطلبة.. 38

العيــادة:

توجد غرفة العيادة يف موقع منا�صب. . 39

تتوفر دورة مياه ملحقة بغرفة العيادة و حو�ص لغ�صيل االأيدي.. 40

اأر�صية العيادة �صهلة التنظيف.. 41

غرفة العيادة جيدة االإ�صاءة و التهوية.. 42

تتوفر اأدوات خا�صة بتنظيف العيادة.. 43

مت تخ�صي�ص مكان للك�صف الطبي و الغيارات.. 44

يتم عزل الطلبة امل�صابني بعدوى ب�صكل منا�صب.. 45

توجد ممر�صة م�صتدمية مرخ�صة ملزاولة املهنة بالقطاع اخلا�ص .. 46

يتوفر يف العيادة دوالب زجاجي ، دوالب معدين ، كرا�صي  و اأثاث مكتبي منا�صب.. 47

تتوفر يف العيادة ثالجة ال تقل �صعتها عن 12 قـدم.. 48

يتوفر يف العيادة �صندوق ثلـج و اأكيا�ص ثلـج ) 4(.. 49

يتوفر �صرير للك�صف الطبي مزّود ب�صتائر.. 50

يتوفر لفافات ورقية ل�صرير الك�صف ويتم تغيريه بعد كل ا�صتخدام.. 51

يتوفر كر�صي متحرك.. 52

يتوفر مقيا�ص للوزن و الطول و �صماعة طبيب . . 53

تتوفر حقيبة اإ�صعافات اأولية جمهزة و مزودة بكتيب للتعليمات االإر�صادية.. 54

تتوفر لوحة قيا�ص حدة الب�صر. . 55

56 ...)Diagnostic set( يتوفر جهاز ك�صف اأذن ، اأنف ، حنجرة

57 . .  Nebulizer يتوفر جهاز التبخري

تتوفر قربة ماء �صاخن.. 58

يتوفر ميزان حرارة رقمي )10(.. 59

يتوفر خاف�ص ل�صان خ�صبي لال�صتعمال مرة واحدة )1000(.. 60



تتوفر قفازات جراحية  ) 1000(.. 61

يتوفر كل من : عربة غيار �صتينل�ص �صتيل – �صينية �صتيل �صغرية بغطاء – علبة زجاج  للقطن – علبة تعقيم متو�صطة – . 62

حو�ص كلوي �صتيل �صغري – حو�ص كلوي �صتيل بغطاء فت) كا�صة( �صتيل – جفت غيار – جفت �صرياين – جفت ت�صريح –  

مق�ص فك غرز - مق�ص غيار – مق�ص عادي – بطارية للك�صف – جبائر خ�صبية اأو معدنية )4(.

تتوفر �صلة مهمالت ذات غطاء م�صتدير و اأكيا�ص خا�صة ُتبّدل ب�صكل م�صتمر.. 63

امل�صتح�صرات الدوائية املتوفرة  حتمل بطاقة بيانات باللغة العربية / االإجنليزية ، و غري منتهية ا ل�صالحية.. 64

تتوفر اأدوية خاف�صة للحرارة.. 65

عدم ا�صتخدام اأدوية مهدئة ومنومة لالأطفال.. 66

يتم تدوين تاريخ الفتح على عبوات االأدوية.. 67

 املختربات:

تتوفر مروحة �صفط يف املختربات ذات التكييف غري املركزي. . 68

يتوفر م�صدر مائي يف خمترب الكيمياء ) �صاخن وبارد(.. 69

تتوفـر و�صائل و اأدوات تن�صيف االأيدي منا�صبة يف املختربات.. 70

يتوفر �صابون �صائل لالأيدي يف املختربات.. 71

     تتوفر لوحات اإر�صادية يف خمترب الكيمياء.. 72

يتوفر �صندوق اإ�صعافات اأولية جُمّهـز باملخترب و يتم ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار. . 73

ا�صطوانات الغاز حمكمة االإغالق مع توفر احلماية املنا�صبة لهـا. . 74

تتوفر مراوح �صفط اأو قمع ل�صفط الروائح واالأبخرة يف االأماكن التي جتري بها التجارب الكيميائية.. 75

تتوفر خزانة خا�صة حمكمة االإغالق للمواد الكيميائية اخلطرة .. 76

توفر العالمات التحذيرية على العبوات الكيميائية.. 77

تتوفر كمامات وقفازات يف املختربات.. 78

يتوفر خمزن منا�صب لالأدوات واملـواد اخلا�صة بالن�صاط.. 79

ثالثًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بال�صاحات اخلارجية:

تتوفـر �صاحات كافية للن�صاط احلركي.. 1

تتوفر األعاب اآمنة من البال�صتيك تنا�صب اأعمار الطالب وبعدد كاف لق�صم ريا�ص االأطفال.. 2

عدم ا�صتخدام األعاب بال�صتيكية تالفة اأو غري �صاحلة لال�صتخدام.. 3

تتوفر مظالت بعدد كاف يف ال�صاحات اخلارجية )ال تقل عن 30% من امل�صاحة االإجمالية لل�صاحات(.. 4

تتوفر اأر�صية اآمنة من الرمل الناعم اأو من املطاط اخلا�ص باملالعب يف منطقة االألعاب اخلارجية.. 5

تتوفر حماية من مادة منا�صبة بارتفاع 2 م على االأعمدة و الزوايا احلـادة و االأ�صجار.. 6

توفري حماية اآمنة حول االأ�صجار وتقليم اأطراف االأ�صجار البارزة.. 7

رابعًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بخزانات و برادات املياه:

عدم ا�صتخدام املياه االأر�صية لغر�ص ال�صرب. . 1

خزانات املياه نظيفة و غري �صدئة.. 2

اأغطية خزانات املياه حمكمة االإغالق. . 3

توجد فتحة باأ�صفل اخلزان ُت�صّهل غ�صله و تهويته . . 4

يتم �صيانة خزانات املياه ب�صكل دوري.. 5

يتم تنظيف اخلزانات و تعقيمها ب�صفة م�صتمرة. . 6

االلتزام بربنامج تنظيف وتعقيم اخلزانات.. 7

تتوفـر مياه �صاحلة لل�صرب يف مكان �صحي منا�صب.. 8

يتوفر م�صدر ملياه ال�صرب بالطابق العلوي للمدر�صة.. 9

تتوفـر برادات مياه �صرب بعدد كاٍف يتنا�صب مع عدد الطلبـة.. 10

تركيب و �صيانة وحدات تر�صيح )فالتر( برادات املياه. . 11

وحدات تر�صيح ) فلرتة( املياه  منا�صبة �صحيا . . 12

تركيب �صرياميك حول وخلف برادات مياه ال�صرب.. 13

يتوفر م�صرف مياه منا�صب عند برادات مياه ال�صرب.. 14



خام�صًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظافـة:

االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للمدر�صة.. 1

االهتمام  بالنظافة و املنظر العام للمدر�صة.. 2

اهتمام  العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.  . 3

التخل�ص من املُخّلفات ب�صكل �صليم و م�صتمر.. 4

تتوفر حاويات منا�صبة مبطنة باأكيا�ص للتخل�ص من املهمالت يف الف�صول وال�صاحات بعدد وحجم منا�صب.. 5

حاويات املهمالت ذات اأغطية ومغلقة. . 6

�صاد�صًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .. 1

التزام املن�صاأة بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.. 2

االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.. 3

�صابعًا /احلافالت املدر�صية:

احلافالت مكيفـة.. 1

تتوافر يف احلافالت �صروط االأمان و ال�صالمة. . 2

تتوفر فيها �صتائر/ حاجب الأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.. 3

تتوفر حماية على الزجاج من الداخل.. 4

تتوفر و�صائل احلمايـة على االأبواب و ُتغلق اآلّيًا.. 5

الكرا�صي اآمنة.. 6

يوجد م�صرف / م�صرفة  لكل حافلة.. 7

يتم تنظيف و �صيانة احلافلة با�صتمرار.. 8

ثامنًا /اال�صرتاطات االأخـرى:

التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية وااللتزام بتعليماته. . 1

االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.. 2

عدم ا�صتغالل املوقع للمعي�صة اأو اأغرا�ص اأخرى خمالفة للن�صاط التعليمي.. 3

عدم تربية احليوانات / الطيور يف املدر�صة.. 4

ال يتم مزاولة الن�صاط يف مبنى غري ُمرّخ�ص.. 5

يتوفر �صندوق اإ�صعافات اأولية جمهز و بعدد يتنا�صب مع احتياجات املدر�صة. . 6

االمتناع عن التدخني يف املدر�صة مع عدم وجود ما ي�صري اإليه. . 7

اأجهزة التلفاز مزودة ب�صا�صات حماية ومثبتة ب�صكل اآمن وعلى ارتفاع منا�صب من الطلبة.. 8

اأجهزة احلا�صوب مزودة ب�صا�صات حماية .. 9

عدم تخزين االأدوات واالأثاث يف املمرات وال�صاحات .. 10

يتم التخل�ص من االأدوات / املعدات التالفة اأو غري امل�صتخدمة.. 11

خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط "ح�صانة خا�صة":

1-  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املبنى املُزمع ترخي�صه مع �صرورة 

اإبراز:

ا�صتمارة طلب الرتخي�ص و اال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية.   -

�صند امللكية اأو عقد االإيجار.  -

موافقة دائرة التخطيط و امل�صاحة للفلل.  -

موافقة اجلهة الوزارية املخت�صة.  -

خارطة املبنى.  -

2-  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املبنى و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

3-  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

يتم اإ�صدار التقرير املبدئي ، اإذا كان املبنى م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية، مع اإعطائه �صورة عن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.  -4



يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املن�صاأة ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صية لالعتماد.  -5

بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املبنى ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صم الرقابة ال�صحية ملعاينة املبنى.  -6

7-  يقوم مفت�ص الرقابة لل�صحية مبعاينة املبنى و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املبنى م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع ر�صوم "500 درهم" واإبراز:    -8

تقرير املعاينة النهائية للمبنى.     -

�صند امللكية/عقد االإيجار املُ�صّدق .     -

موافقة الوزارة املعنية.  -

اال�صرتاطات املطلوبة لدور احل�صانة اخلا�صة:

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:

توفري الرخ�صة املهنية  اأو �صورة عنها يف مبنى احل�صانة ، على اأن تكون �صارية.. 1

توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ، ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.. 2

توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني/العامالت ، على اأن تكون �صارية.. 3

توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني/العامالت ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.. 4

توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.. 5

توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املن�صاأة.. 6

توفر عقد �صار مع من�صاأة لتنظيف وتعقيم خزانات املياه مرخ�صة يف اإمارة ال�صارقة.. 7

ثانيًا / اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى:

اال�صم التجاري يف اللوحة املثبتة يف واجهة املبنى مطابقًا لال�صم التجاري املرخ�ص.. 1

عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص يف املبنى. . 2

االهتمـام ب�صيانة املبنى )االأ�صقف ،اجلدران ،االأر�صيات(.. 3

عدم  وجود ت�صرب مياه ب�صقف و جدران املبنى.. 4

االهتمام ب�صيانة االأبواب والواجهات يف املبنى.. 5

توفر مل�صقات اأو �صتائر على املدخل الرئي�صي للمبنى.. 6

توفر حماية  منا�صبة على الزوايا احلادة للممرات وال�صالمل.. 7

ا�صتخدام زجاج اآمن يف النوافذ واالأبواب. . 8

النوافذ على ارتفاع من 1٫2 اإىل  1٫4 مرت.. 9

الطالء منا�صب و بحالة جيدة. . 10

التمديدات الكهربائية  و مفاتيح الكهرباء موؤّمنة ب�صكل منا�صب.. 11

االهتمـام ب�صيانة اأجهزة التكييف باملن�صاأة                                         . 12

يتم ت�صريف مياه اأجهزة التكييف ب�صكل منا�صب.. 13

مراوح ال�صفط متوفرة بعدد كاٍف.. 14

اأن تكون النوافذ العلوية اآمنة.. 15

توفر �صبك معدين خلف جميع النوافذ واالهتمام ب�صيانته. . 16

توفر �صتائر من القما�ص ال�صميك اأو ال�صتائر املعدنية على النوافذ.. 17

ال�صرفات يف الطابق العلوي مغلقة ب�صكل اآمن .   . 18

توفري م�صدر مياه من ال�صبكة الرئي�صية.. 19

توفري �صرف �صحي منا�صب.. 20

االهتمام ب�صيانة التمديدات ال�صحية ل�صبكة املياه.. 21

توفري اإ�صاءة كافية يف مبنى احل�صانة.. 22

توفري تهوية منا�صبة يف مبنى احل�صانة.. 23

عدم ا�صتخدام ال�صجاد الوبري  واملوكيت يف اأر�صية احل�صانة. . 24

املخازن و امل�صتودعات حمكمة االإغالق.. 25

تخ�صي�ص م�صتودع حلفظ املعدات و االأثاث .. 26



 غرف نوم االأطفال:

الغرف مكيفة.. 27

يتم توزيع االأطفال يف الغرف وفقًا للمرحلة العمرية.. 28

تتوفـر اأ�صرة ذات حواجز منا�صبة لالأطفال الر�صع.. 29

تتوفر اأ�صرة منا�صبة لالأطفال فوق عمر ال�صنتني. . 30

كل �صرير يبعد عن االآخر مبا ال يقل عن مرت واحد.. 31

يتنا�صب عدد االأ�صرة مع عدد االأطفال و م�صاحة الغرفة. . 32

يتم تغيري اأغطية االأ�صرة ب�صكل يومي.. 33

املراتب مغطاة مبادة مانعة لالمت�صا�ص. . 34

تتوفر خزائن منا�صبة حلفظ م�صتلزمات االأطفال.. 35

تتوفر �صلة للمهمالت ذات غطاء و مبطنة بكي�ص.. 36

و�صع �صتائر اأو مل�صق على النوافذ التي تدخل منها اأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.. 37

�صالة الرتفيـه:

ال�صالة مكيفة.. 38

االأر�صيات مطاطية منا�صبة ملمار�صة االأن�صطة احلركية.. 39

تثبيت اخلزائن املتحركة ب�صكل جيد.. 40

يتوفر جهاز تلفاز بحجم منا�صب و على ارتفاع 1٫5 مرت .. 41

اأجهزة التلفاز و احلا�صوب مزودة ب�صا�صات واقية.. 42

تنا�صب طاولة احلا�صوب مع عمر الطفل.. 43

دورات مياه االأطفال:

 عدد دورات املياه يتنا�صب مع عدد االأطفال )حمام لكل 6 اأطفال(.. 44

جتهيزات دورات املياه )املراحي�ص واملغا�صل(منا�صبة الأعمار االأطفال.. 45

وجود حواجز بني املراحي�ص يف دورة املياه الواحدة.. 46

املغا�صل على ارتفاع منا�صب لالأطفال.. 47

يتوفر مكان خا�ص جمهز لتغيري احلفا�صات للر�صع وتوفري لفافات ورقية لال�صتعمال الواحد اأ�صفل مكان التغيري . . 48

تتوفر اأدوات منا�صبة لتن�صيف االأيدي.. 49

يتوفر �صخان ميـاه.. 50

تتوفر مراوح �صفط بعدد كاف.. 51

يتم تخزين معدات و مواد التنظيف يف خزائن مقفلة ، بعيدًا عن متناول االأطفال.. 52

االأبواب ال ُتقفل من الداخل.. 53

تتوفر �صالل مهمالت مغطاة و مبطنة باأكيا�ص.. 54

البانيـو ) اإن ُوجــد ( مغطى ب�صكل اآمن.. 55

املطبـخ :

يتوفر فرن كهربائي �صغيـر.. 56

تتوفر خزائن و اأرفف يف املطبخ.. 57

تتوفر ثالجة حلفظ االأطعمة �صريعة التلف.. 58

يتم حفظ اأدوات املطبخ احلادة يف خزائن مقفلة ، بعيدًا عن متناول االأطفال.. 59

تتوفر وحدة تر�صيح للمياه.. 60

ال يتم ا�صتخدام ا�صطوانات الغاز.. 61

ال يتم اإعداد اأطعمة لالأطفال .. 62

غرفـة الطعام :

الغرفة جُمّهزة بكرا�صي منا�صبة و  طاوالت ذات اأطراف غري حادة.. 63

يتم تخ�صي�ص اأدوات طعام لكل طفل.. 64

غرفـة العيادة:

توجد غرفة العيادة يف موقع منا�صب يتو�صط الغرف.. 65



تتـوفر دورة مياه ملحقة و حو�ص لغ�صيل االأيدي .. 66

االأر�صيات اآمنة و �صهلـة التنظيف.. 67

غرفة العيادة جيدة االإ�صاءة و التهوية.. 68

تتوفر اأدوات خا�صة بتنظيف العيادة. . 69

تخ�صي�ص مكان للك�صف الطبي و الغيارات. . 70

يتوفر �صجل �صحي لكل طفل  و ملفات للتطعيم واملتابعة.. 71

توجد ممر�صة م�صتدمية مرخ�صة ملزاولة املهنة بالقطاع اخلا�ص.. 72

يتوفر عقد �صاٍر مع طبيب ب�صري مرخ�ص ملزاولة املهنة بالقطاع اخلا�ص. . 73

يتوفر �صجل لزيارات الطبيب الدورية.. 74

يتم عزل االأطفال امل�صابني بعدوى ب�صكل منا�صب.. 75

يتوفر دوالب زجاجي ، دوالب معدين ، كرا�صي لالأطفال و اأثاث مكتبي منا�صب.. 76

تتوفر ثالجة ال تقل �صعتها عن 12 قدم.. 77

تتوفر �صلة مهمالت ذات غطاء م�صتدير و اأكيا�ص خا�صة ُتبّدل ب�صكل م�صتمر.. 78

يتوفر �صرير للك�صف الطبي مزّود ب�صتائر.. 79

يتوفر درج �صغري ل�صرير الك�صف الطبي.. 80

تتوفر لفافات ورقية ل�صرير الك�صف ويتم تغيريه بعد كل ا�صتخدام.. 81

يتوفر �صرير جُمّهز ملالحظة  املري�ص.. 82

يتوفر كر�صي متحرك .. 83

يتوفر �صندوق ثلج.. 84

يتوفر ميزان للوزن و الطول و �صماعة طبيب. 85

تتوفر حقيبة اإ�صعافات اأولية جمهزة و مزودة بكتيب للتعليمات االإر�صادية.. 86

تتوفر لوحة قيا�ص حدة الب�صر.. 87

88 ..)Diagnostic set( يتوفر جهاز ك�صف اأذن ، اأنف ، حنجرة

89 ..Nebulizer يتوفر جهاز التبخري

تتوفر كل من : عربة غيار �صتينل�ص �صتيل – �صينية �صتيل �صغرية بغطاء –علبة زجاج للقطن – علبة تعقيم متو�صطة –. 90

      حو�ص كلوي �صتيل �صغري – حو�ص كلوي �صتيل بغطاء فت) كا�صة( �صتيل – جفت غيار – جفت �صرياين – جفت ت�صريح 

      – مق�ص فك غرز – مق�ص غيار – مق�ص عادي – بطارية للك�صف – جبائر خ�صبية اأو معدنية )4(.

تتوفر قربة ماء حار. . 91

تتوفر اأكيا�ص ثلج ) 4(. . 92

يتوفر ميزان حرارة رقمي )10(.. 93

يتوفر خاف�ص ل�صان خ�صبي لال�صتعمال مرة واحدة )1000(. 94

تتوفر قفازات جراحية  ) 1000(. 95

ال توجد اأدويـة منومة / مهدئـة لالأطفال. . 96

ال توجد اأدوية حتمل بطاقة بيانات بلغة مغايرة للعربية و االإجنليزية.. 97

ال توجد اأدويـة منتهية ال�صالحية.. 98

تتوفـر اأدوية خاف�صة للحرارة.. 99

يتم تدوين تاريخ الفتح على عبوات االأدوية.. 100

ثالثًا / اال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة بخزانات و برادات املياه:

االلتزام بعدم ا�صتخدام املياه االأر�صية الأغرا�ص ال�صرب.. 1

االلتزام بربنامج تنظيف وتعقيم اخلزانات.. 2

خزانات املياه غري �صِدئة. . 3

اأغطيـة خزانات املياه حمكمة االإغالق. . 4

وجـود فتحة باأ�صفل اخلزان ُت�صّهل غ�صله و تهويته.. 5

يتم �صيانة خزانات املياه ب�صكل دوري.. 6

يتم تنظيف اخلزانات و تعقيمها ب�صفة م�صتمرة.. 7

توفر وحدات فلرته للمياه الوا�صلة ملرافق املبنى. . 8



توفر عدد كاٍف من برادات املياه مزودة بوحدة تر�صيح .. 9

اأن تكـون مياه الربادات �صاحلة لل�صرب.. 10

ا�صتخدام اأكواب بال�صتيكية لل�صرب ) ذات اال�صتعمال الواحد( اأو تخ�صي�ص كوب لكل طفـل.. 11

رابعًا / اال�صرتاطات اخلا�صة بالفناء اخلارجي:

توفر م�صاحة خالية واآمنة حول املبنى للن�صاط احلركي.. 1

يوجـد م�صاحة مزروعة خالية من احلفر و الربك و النباتات ال�صامة و ذات االأ�صواك.. 2

تتوفر حماية اآمنة حول االأ�صجار.  . 3

يتم تقليم اأطراف االأ�صجار البارزة با�صتمرار.. 4

اأر�صية االألعاب من الرمل املدكوك )الناعم( اخلايل من ال�صوائب / النجيل االأخ�صر امل�صان جيدًا/ اأو من املطاط اخلا�ص باملالعب. . 5

فتحات املناهل حمكمة االإغالق. . 6

تتوفر مظالت ب�صكل كاف يف �صاحة الن�صاط احلركي اخلارجي. . 7

تتوفر حماية اأ�صفنجية كافية على اأعمدة املظالت وعلى جميع الزوايا احلادة.. 8

يتوافر عزل جيد حلماية االأطفال من اأخطار ال�صوارع.. 9

اإبقاء الباب اخلارجي )مدخل احل�صانة( مغلق دائمًا.. 10

خام�صًا / اال�صرتاطات اخلا�صة باالألعاب:

تتوفر م�صاحة كافية لالألعاب يف الفناء اخلارجي .. 1

تتوفر م�صاحة كافية لالألعاب يف الق�صم الداخلي من املبنى. . 2

ت�صميم االألعاب ، حجمها ، �صكلها و لونها يتنا�صب مع اأعمار االأطفال.. 3

االألعاب مثبتة ب�صكل جيد ال يعر�صهم للخطر.. 4

االألعاب م�صنعة من مواد متينة و مقاومة لل�صداأ و التاآكل.. 5

االأخ�صاب الداخلة يف تركيب االألعاب خالية من الت�صدعات و ال�صقوق و التعفن و النخر.. 6

املواد امل�صتخدمة يف �صناعة  االألعاب غري �صامة.. 7

تتحمل االألعاب امل�صنوعة من البال�صتيك اأو اللدائن درجات احلرارة العالية.. 8

االألعاب مل�صاء ، تتحمل حركة االأطفال و تعمل بحركة ان�صيابية. . 9

االألعاب يف الق�صم الداخلي  اآمنة ، م�صنوعة من البال�صتيك و ال توجد األعاب وبرية.. 10

يتم �صيانة االألعاب ب�صكل م�صتمر و التخل�ص من التالف منها.. 11

يتم االهتمام بنظافة االألعاب.. 12

�صاد�صًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .. 1

التزام احل�صانة بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.. 2

فعالية برنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.. 3

االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.. 4

تتوافر يف احلافالت �صروط االأمان و ال�صالمة.. 5

احلافالت مكيفة.. 6

تتوفر فيها �صتائر/ حاجب الأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.. 7

تتوفر حماية على الزجاج من الداخل. 8

تتوفر و�صائل احلماية على االأبواب و ُتغلق اآليـًّا.. 9

الكرا�صي اآمنة.. 10

توجد م�صرفة خا�صة لكل حافلة.. 11

االلتزام بعدم نقل االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن ال�صنتني.. 12

�صعة احلافلة منا�صبة لعدد االأطفال.. 13

يتم �صيانة احلافلة با�صتمرار. . 14

ثامنًا /اال�صرتاطات االأخرى:

التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية وااللتزام بتعليماته. . 1



االلتزام بالن�صاط املدرج يف الرتخي�ص. 2

االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط.. 3

تنا�صب م�صاحة املن�صاأة مع حجم العمل املُزاول فعليًا.. 4

عدم ا�صتغالل مبنى احل�صانة للمعي�صة اأو اأي ن�صاط خُمالف.. 5

عدم تربية احليوانات / الطيور يف املن�صاأة.. 6

العامالت غري م�صابات بعدوى.. 7

يتوفر �صندوق اإ�صعافات اأوليـة جمهز و بعدد يتنا�صب مع احتياجات احل�صانة و يتم ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار. . 8

االمتناع عن التدخني يف املبنى مع عدم وجود ما ي�صري اإليه. . 9

االهتمام  بالنظافة و املنظر العام للح�صانة.. 10

االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للح�صانة.. 11

تنا�صب عدد االأطفال مع م�صاحة الغرفة.. 12

تنا�صب عدد العامالت مع عدد االأطفال.. 13

اهتمام العامالت بنظافتهن ال�صخ�صية .. 14

 تتوفر اأوعية للُمخّلفات مزودة باأكيا�ص يتم التخل�ص منها ب�صكل �صحي م�صتمر.. 15

تتوفر مواد منظفة و مطهرة باملن�صاأة.. 16

االهتمام بنظافة االأطفال.. 17

يتم التخل�ص من االأدوات / املعدات التالفة اأو غري امل�صتخدمة.. 18

عدم بيع االأغذية وامل�صروبات يف احل�صانة.. 19

تتوفر اآلة غ�صيل/تن�صيف اتوماتيكية ملالب�ص االأطفال عند ال�صرورة.. 20

ا�صتخدام املياه االأر�صية يف ري املزروعات فقط.. 21

عدم وجود/ ا�صتخدام حو�ص �صباحة ، ما مل تتم املوافقة عليه من اجلهات املعنية. . 22

خطوات احل�صول على املوافقات  من ق�صم الرقابة ال�صحية لرتخي�ص ن�صاط جتارة )بيع(م�صتح�صرات 

التجميل:

 

يقوم  امل�صتثمر اأو من ينوب عنه  مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية مببنى اإدارة ال�صحة العامة يف النا�صرية،  لتحديد موعد ملعاينة املحل املُزمع ترخي�صه مع   -1

�صرورة اإبراز:

ا�صتمارة طلب الرتخي�ص و اال�صم التجاري ال�صادرين عن دائرة التنمية االقت�صادية.   -

�صند امللكية/ عقد االإيجار )ال ُي�صرتط الت�صديق يف هذه املرحلة(.  -

يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.  -2

3-  يقوم  امل�صتثمر/املندوب مبراجعة ق�صم الرقابة ال�صحية و اإبراز تقرير املعاينة .

يتم اإ�صدار التقرير املبدئي للم�صتثمر ، اإذا كان املحل م�صتوفيًا  ال�صرتاطات املوافقة املبدئية ) امل�صاحة املطلوبة للن�صاط ال تقل عن 15م2 ، و  ال يقل اأّي من    -4

اأبعاد املحل عن 3٫5 م ( ، مع اإعطائـه �صورة عــن اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة ملمار�صة الن�صاط.

يقوم امل�صتثمر بعمل خمطط لديكور املحل ، تتم املوافقة عليه من ق�صم الرقابة ال�صحية ، وحتويله على االإدارة الهند�صيــة لالعتماد ، متى تطّلب االأمر ذلك.  -5

بعد ا�صتكمال امل�صتثمر لال�صرتاطات املطلوبة فعلّيًا يف املحل ، يقوم بتحديد موعد مع املوظف امل�صوؤول يف ق�صـم الرقابة ال�صحية ملعاينة املحل.  -6

7-  يقوم مفت�ص الرقابة ال�صحية مبعاينة املحل و توثيق  املعاينة يف تقرير ، ي�صتلم امل�صتثمر/ املندوب ن�صخة عنه.

يتم اإ�صدار التقرير النهائي للم�صتثمر اإذا كان املحل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة بعد دفع  ر�صوم  250درهم للمحل الذي تكون م�صاحته 50م2 اأو اأقل ،   -8

و 500درهم- للمحل الذي تزيد م�صاحته عن 50م2 ، و اإبراز:  

تقرير املعاينة النهائية للمحل                                      -

عقد االإيجار املُ�صّدق          -

ت�صريح الديكور املعتمد من االإدارة الهند�صية.  -

  اال�صرتاطات ال�صحيـة لبيع )جتارة ( م�صتح�صرات التجميل: 

اأواًل /اال�صرتاطات اخلا�صة بالوثائق وامل�صتندات:



توفري الرخ�صة التجارية  اأو �صورة عنها يف املحـل ، على اأن تكون �صارية.  1

توفري �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية ، يف املحل.  2

توفري بطاقات ال�صحة املهنية ال�صادرة من ق�صم عيادة ال�صحة العامة ببلدية ال�صارقة جلميع العاملني ، على اأن تكون �صارية.  3

توفري بطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي جلميع العاملني ، و ا�صتكمالهم الأخذ اجلرعات وفقًا لربنامج التطعيم.  4

توفري الت�صريح اخلا�ص بامليزانني والتق�صيمات الداخلية ال�صادر عن االإدارة الهند�صية ببلدية ال�صارقة.  5

توفري عقد �صاٍر مع من�صاأة ملكافحة احل�صرات/القوار�ص، ُم�صدق من بلدية مديـنة ال�صارقة.  6

توفري م�صتند الربنامج الدوري اخلا�ص مبكافحة احل�صرات والقوار�ص يف املحل.  7

ثانيًا /اال�صرتاطات اخلا�صة باملبنى و جتهيزاته:

عدم وجود اأ�صطح ا�صب�صتو�ص.  1

االهتمام ب�صيانة االأ�صقف واجلدران واالأر�صيات باملحل.   2

عدم  وجود ت�صرب مياه ، ت�صققات اأو ت�صّدعات ب�صقف وجدران املحل.  3

االهتمام ب�صيانة االأبواب والواجهات يف املحل.  4

طالء املحل منا�صب و بحالة جيدة.  5

توفري تهوية و اإ�صاءة منا�صبة.  6

توفري اأجهزة تكييف باملحل.  7

االهتمام ب�صيانة اأجهزة التكييف باملحل.  8

التمديدات الكهربائية موؤّمنة ب�صكل منا�صب.  9

تثبيت لوحة باال�صم التجاري يف واجهة املحل مطابقًا لال�صم التجاري املدّون بالرخ�صة.   10

توفري قاطع هوائي على املدخل الرئي�صي  للمحل.  11

االلتزام بامل�صاحة املرخ�صة للن�صاط.  12

اأن يتنا�صب حجم العمل املُزاول فعليًا مع م�صاحة املحل املرخ�صة.  13

تخ�صي�ص مكان لتخزين املواد املنتهية ال�صالحية / التالفة منف�صل كليًا عن مكان العر�ص متهيدًا للتخل�ص منها.  14

توفري �صندوق اإ�صعافات اأولية جمهّز وبعدد يتنا�صب مع العاملني باملحـل، مع ا�صتبدال املواد التالفة / منتهية ال�صالحية با�صتمرار.  15

توفري اأرفف منا�صبة للعر�ص والتخزين و االهتمام ب�صيانتها.  16

توفري و�صائل احلفظ اأو التخزين الالزمة ملمار�صة الن�صاط.  17

ثالثـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة بالنظــافة:

االهتمام بنظافة البيئة اخلارجية للمحل.  1

االهتمام بالنظافة و املنظر العام للمحل.  2

التخل�ص ال�صليم من املُخّلفات و ب�صكل دوري �صريع.  3

املخزن - اإن وجد - نظيف ، و التخزين فيه منا�صب.  4

توفري مواد مطهرة لتنظيف  املحل.  5

اهتمام العاملني بنظافتهم ال�صخ�صية.  6

االهتمام بنظافة االأدوات واالأجهزة باملحل.  7

رابعـًا /اال�صرتاطات اخلا�صة مبكافحة احل�صرات و القوار�ص:

عدم وجود ح�صرات اأو قوار�ص اأو  ما ي�صيـر اإليها .  1

االلتزام بربنامج مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  2

االلتزام بتعليمات من�صاأة مكافحة احل�صرات والقوار�ص.  3

خام�صًا /اأخــرى:

التعاون التام مع مفت�ص الرقابة ال�صحية و االلتزام بتعليماته.   1

االلتزام بالن�صاط املُرّخ�ص.  2

عر�ص م�صتح�صرات التجميل يف مكان منف�صل عن املنتجات االأخرى )يف حال ترخي�ص املحل ملزاولة اأن�صطة اأخرى(.  3

و�صع مل�صق منع التدخني ب�صكل بارز.   4



حفظ املواد املعرو�صة عند درجة حرارة منا�صبة .  5

توفري �صورة عن �صهادات الت�صجيل/املطابقة مل�صتح�صرات التجميل املعرو�صة يف املحل.  6

توفري اإي�صاالت ال�صراء اخلا�صة باملنتجات املعرو�صة.  7

اأن تكون بطاقة املنتج مكتملة جلميع املواد املعرو�صة وحتمل تاريخ االإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء ال�صالحية.  8

التخل�ص من  املواد التالفة و منتهية ال�صالحية ، و عدم حفظها يف املحل.  9

توفري عينات التجربة ذات اال�صتعمال مرة واحدة.  10

�صاد�صًا/املحظورات:

التدخني يف املحل.   1

وجود مناف�ص )طفايات( ال�صجائر.  2

تعري�ص املنتجات الأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.  3

عر�ص/ تداول امل�صتح�صرات الدوائية يف املحل.  4

عر�ص/ تداول م�صتح�صرات التجميل الطبية )مثل منتجات الهيدروكينون( يف املحل  5

عر�ص وبيع م�صتح�صرات جتميل طبية غري م�صجلة لدى وزارة ال�صحة اأو ال ُي�صمح بتداولها كمنتج بيع عام.  6

عر�ص منتجات حتمل �صورًا خاد�صة للحياء.  7

عر�ص / تداول م�صتح�صرات جتميل مت التحذير من تداولها من قبل اجلهات ال�صحية و غريها اأو املُعّمم ب�صحبها من االأ�صواق.  8

عر�ص منتجات تالفة اأو منتهية ال�صالحية.  9

وجود مل�صقات اأو من�صورات دعائية عالجية.  10

ا�صتغالل املحل للمعي�صة اأو اأي اأغرا�ص اأخرى خُمالفة للن�صاط املُرّخ�ص.  11

تخزين االأدوية و امل�صتح�صرات اخلا�صة بالعاملني يف املحل.  12

طباعة بطاقة املنتج يف املحل.  13

و�صع مل�صقات خمالفة على امل�صتح�صرات.  14

ال�صروط ال�صحية للح�صول على ت�صريح ملركبة بتوزيع االأدوية/ االأع�صاب/ االأغذية ال�صحية وم�صتح�صرات 

التجميل:

امل�صتندات املطلوب اإبرازها للموظف امل�صوؤول بق�صم الرقابة ال�صحية:   -

�صورة عن الرخ�صة التجارية لل�صركة املوزعة.  -1

ملكية ال�صيارة واأن تكون �صارية.  -2

طلب من ال�صركة املوزعة للموافقة على ا�صتخراج الت�صريح.  -3

- دفع ر�صوم الت�صريح  : 500 درهم للمركبات املرخ�صة يف اإمارة ال�صارقة، و 2000درهم للمركبات املرخ�صة  من خارج اإمارة ال�صارقة.

- ا�صرتاطات املركبة:

اأن تكون املركبة )و�صيلة النقل( منا�صبة لطبيعة املواد املنقولة وحمكمة االإغالق.  -1

اأن تكون املركبة املخ�ص�صة للتوزيع غري مك�صوفة، كي ال تتعر�ص املواد املنقولة الأ�صعة ال�صم�ص اأو حرارتها اأو االأتربة اأو الرطوبة اأو العوامل اجلوية االأخرى.  -2

اأن يتم ف�صل مكان ال�صائق باملركبة عن اجلزء اخللفي منها )مكان حفظ املواد املنقولة(.  -3

اأن يتم تغطية ال�صقف واجلوانب والباب يف مكان احلفظ مبادة عازلة للحرارة واأن تكون االأر�صية من االأملنيوم )اال�صتيل( املعرج.  -4

اأن يتم تركيب �صتائر على االأبواب اخلا�صة مبكان التخزين.  -5

توفري اإ�صاءة كافية يف مكان احلفظ باملركبة.  -6

اأن تكون قدرة التربيد )جهاز التربيد( بكفاءة عالية.  -7

اأن تكون مزودة مبقيا�ص لدرجة احلرارة.  -8

اأن يتم تخزين املواد املحملة باملركبة عند درجة حرارة منا�صبة ) درجة حرارة الغرفة 25ْ م، مربدة اأو حتى جممدة(.  -9

10- اإمكانية عزل املواد وفقًا لطبيعتها.

11- اأن تكون املركبات على الدوام، يف م�صتوى منا�صب من النظافة )خالية من امللوثات( و�صاحلة للعمل.

12- اأن ُتر�ّص العبوات بها بطريقة منظمة ال توؤثر على توزيع الهواء، وبو�صعية ثابتة كي ال تتلف ميكانيكيًا.

13- اأن يتم تخ�صي�ص حيز معزول حلفظ املواد منتهية ال�صالحية اأو غري ال�صاحلة لال�صتعمال اأو تخزينها يف حاوية مع التو�صيح.

14- اأن ي�صمح ت�صميم املركبة والتجهيزات امللحقة ب�صهولة التحميل والتفريغ لتتم هذه العملية باأق�صى �صرعة ممكنة.



15- توافر و�صائل االأمان وال�صالمة باملركبة.

16- وجود مل�صق على املركبة يو�صح ا�صم ال�صركة/املوؤ�ص�صة املوزعة.

17- اأن يتم توفري �صندوق اإ�صعافات اأولية جمهّز.

18- اأن تتوافر باملركبة الوثائق التالية:

- الرخ�صة التجارية لل�صركة/املوؤ�ص�صة املوزعة اأو �صورة عنها.

- �صجل الزيارات واملتابعة امليدانية ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية.

- بطاقات ال�صحة املهنية ال�صارية وبطاقات التح�صني �صد التهاب الكبد البائي للعاملني باملركبة )اإذا كانت ال�صركة مرخ�صة يف اإمارة ال�صارقة 

واأن�صطتها غري طبية/ �صيدالنية(.

- ت�صريح التوزيع ال�صادر عن ق�صم الرقابة ال�صحية ببلدية مدينة ال�صارقة.

االإفراج عن م�صتح�صرات التجميل و العناية ال�صخ�صية /االأع�صاب من منافذ اإمارة ال�صارقة: 

- اال�صرتاطات ال�صحية التي يجب توافرها يف املنتجات:

اخللو من املواد املحظورة.  .1

اخللو من االآفات الزراعية واملواد الكيميائية املمنوعة مبوجب �صهادة ت�صدر عن م�صوؤويل وزارة البيئة و املياه باملنفذ.  .2

�صالحية املنتج لال�صتهالك االآدمي االآمن مع �صرورة اإثبات فرتة ال�صالحية على العبوة.  .3

اأال تكون قد م�صت ن�صف فرتة ال�صالحية.  .4

وجود بطاقة بيانات مثبتة على املتتج مو�صح ما يلي:  .5

- اال�صم التجاري

- اجلهة املنتجة اأو املعبئة وعنوانها.

- بلد املن�صاأ

- املكونات ون�صبها.

- الفائدة والنتائج املرجوة.

- وزن املحتوى.

- طريقة اال�صتعمال.

- رقم ت�صغيلة املنتج.

- اأن تكون البطاقة مثبتة على العبوة ب�صكل وا�صح ومكتوبة باللغة العربية وبرتجمة اإجنليزية- اإذا لزم االأمر- وبطريقة ي�صعب اإزالتها اأو العبث بها.

- امل�صتندات ال�صرورية لالإفراج عن �صحنة م�صتح�صرات التجميل:

- توفري �صهادة �صحية من بلد املن�صاأة م�صدقة من وزارة اخلارجية و�صفارة دولة االإمارات العربية املتحدة .

- توفري �صهادة حتليل خمربي من بلد املن�صاأ وم�صدقة من وزارة اخلارجية و�صفارة دولة االإمارات العربية املتحدة.

- توفري �صهادة البيع احلر للمنتج يف بلد املن�صاأ ملدة ال تقل عن ثالث �صنوات مت�صلة، على اأن تكون م�صدقة من وزارة اخلارجية و�صفارة دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

- توفري �صهادة املطابقة للمنتج و ال�صادرة عن هيئة االإمارات للموا�صفات و املقايي�ص.



Release of cosmetics, personal care products or herbs from the ports of Sharjah 
emirate:

Health requirements for products:
1. Absence of hazardous materials.
2.	Absence	of	agricultural	pests	and	banned	chemicals	in	virtue	of	a	certificate	issued	
by	the	ministry	of	agriculture's	officials	at	the	port.
3.	Product's	fitness	for	human	consumption	and	expiry	date	must	be	mentioned	on	the	
package.
4.	The	time	passed	from	validity	period	of	the	product	must	not	exceed	its	half.
5.  Product label must be placed on the package and showing the following details:

• Trade name.
• Producing or packaging entity and its address.
• State of origin.
• Contents and their rates.
•	 Benefits	and	desired	results.
• Net weight.
• Method of use.
• Product batch number.
• The label must be written in Arabic and English languages, if so required, and 
fastened clearly on the package so that it cannot be removed or tampered with.

Documents required for the release of cosmetics shipment:
•	 Health	certificate	from	the	state	of	origin,	attested	by	the	UAE	Ministry	of	
Foreign Affairs and the competent embassy. 
•	 Lab	testing	certificate	from	the	state	of	origin,	attested	by	the	UAE	Ministry	of	
Foreign Affairs and the competent embassy. 
•	 Certificate	of	free	sale	for	the	product	for	a	period	not	less	than	3 continuous 
years	in	the	state	of	origin,	attested	by	the	UAE	Ministry	of	Foreign	Affairs	and	
the competent embassy. 
•	 Conformity	certificate	of	the	product,	issued	by	Emirates	Authority	for	
Standardization and Metrology.



 Health requirements to obtain a vehicle permit for distribution of drugs, 
herbs, healthy foods or cosmetics
Documents required to be presented to competent employee at the HCS:

1. Copy of trade license of the distributing company.
2. Valid vehicle registration card.
3. Application form submitted by the distributing company for approval of permit 
issuance.

Payment of permit fees: AED500 for vehicles with Sharjah number plates, and 
AED2000 for vehicles with other emirate's number plates.

Vehicle requirements:
1. Transporting vehicles must be suitable for the nature of transported materials and 
properly closed.
2.	Distributing	vehicles	must	be	covered	from	the	top	to	avoid	exposing	the	transport	
items to the direct sun, dust, moisture or other weather conditions.
3. The driver cockpit must be separated from the back part of the vehicle (place of 
keeping transported items).
4. The vehicle top, sides and storing area door must be covered by heat-insulating 
material,	and	the	flooring	must	be	made	of	corrugated	aluminum	or	steel.	
5.	Curtains	must	be	fixed	on	the	storage	area	doors.
6.	Sufficient	illumination	must	be	provided	in	the	vehicle	storage	area.
7.	The	cooling	capacity	(cooling	system)	must	be	operating	with	high	efficiency.
8. A thermometer must be available in the vehicle.
9. Transported items must be stored in a suitable temperature (at room temperature of 
25c, cooling or freezing degree).
10. Possibility of isolating the items according to their nature.
11. Keeping vehicle properly clean, free from pollutants and operaticnal.
12. Packages must be arranged so orderly that air distribution will not be affected, and 
in	fixed	position	to	avoid	being	damaged	mechanically.
13.	Assigning	an	isolated	space	for	storing	expired	or	unusable	materials	or	storing	
them	in	a	clearly	identified	container.	
14. Vehicle design and accessories must ensure easy loading and unloading to 
accomplish these operations as fast as possible.
15. Vehicle must be provided with all safety, and security requirements must be 
available.
16. A sticker stating the distributing company name must be placed on the vehicle.
17.	Providing	an	equipped	first	aid	kit.
18. The following documents must be available in the vehicles:

- Distributing company's trade license or copy.
- Field visits and follow-up record issued by the HCS.
- Valid occupational health cards and hepatitis B vaccination cards for all 
workers accompanying the vehicle (if company is licensed in Sharjah emirate 
and not specialized in medical or pharmaceutical activities).
- Distribution permit issued by the HCS of Sharjah City Municipality.



4.  Pest Control Requirements 
1 Premises must be kept free from pests, rodents or any indication of them.
2 Abidance by the pest and rodent control program.
3 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.

5. Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 Engagement only in the activity permitted.
3 Cosmetics must be displayed in a place separate from other products (if warehouse 
is licensed to store different kinds of materials).
4 No-smoking sign is placed in prominent place.
5 Displayed items are kept at an appropriate temperature.
6	 Copies	of	registration/conformity	certificates	of	the	cosmetics	displayed	in	the	
premises must be available.
7 Keeping receipts of the displayed items.
8 Labels of displayed items must contain full required details, including dates of 
production,	packaging	and	expiry.
9	 Disposal	of	expired	or	damaged	materials	regularly.
10 Providing disposable trial samples.

6.  Prohibitions 
1 Smoking inside the warehouse.
2	 Existence	of	ashtrays.
3	 Exposing	products	to	the	direct	sun.
4 Display or trading in pharmaceutical preparations in the premises.
5 Display or trading in medical cosmetics, such as hydroquinone.
6 Display or trading in medical cosmetics which are not registered by the MOH or 
banned from being traded in as a general sale product.
7 Display of products bearing indecent images.
8 Display or trading in products banned by the competent health authorities or other 
authorities, or products recalled from the market.
9	 Display	of	damaged	or	expired	products.
10 Finding therapeutical advertising posters or brochures at the premises.
11	Using	the	premises	for	living	or	for	any	purpose	other	than	the	licensed	activity.
12 Storing medicines or pharmaceuticals belonging to the workers in the premises.
13 Printing product labels in the premises.
14 Placing offending labels on cosmetics.



• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Décor permit approved by the engineering department.

 
Health requirements for sale (trading) of cosmetics
1. Documents Requirements 

1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS	at	the	premises.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete 
doses in accordance with vaccination program.
5 Holding a permit for the mezzanine and internal divisions, if any, which is issued by 
the engineering department.
6 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
7 Keeping a record of the regular pest control operations at the premises.

2.	 Premises	and	fit-out	Requirements
1 Avoiding the use of asbestos surfaces.
2	 Maintaining	walls,	ceilings	and	floorings.
3	 No	leakage,	cracks	and	fissures	in	the	ceilings	or	walls.
4 Maintaining doors and facades.
5 Painting is appropriate and in good condition.
6	 Providing	sufficient	ventilation	and	illumination.
7 Providing AC units at the premises.
8 Carrying out maintenance on the AC units.
9 Electrical wirings are properly secured.
10	Fixing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade.	It	must	be	the	same	as	
mentioned on the trade license
11 Providing air barriers at the main entrance of the premises.
12 Restricting activities to the permitted area only.
13 Volume of work actually performed must be proportional to the permitted shop area.
14	Assigning	a	place	for	storage	of	expired/damaged	materials,	to	be	separated	from	
the display area before disposal of them.
15	Providing	a	sufficient	number	of	first	aid	kits	In	proportion	to	the	number	of	workers.	
Damaged	or	expired	materials	must	be	replaced	regularly.
16 Providing and maintaining shelves for display and storage of items.
17 Providing storage or reservation means required for practicing the business.

3. Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean.
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3 Disposal of waste properly and regularly.
4 The store, if any, must be kept clean and suitable for storage.
5 Detergents must be available.
6 Workers must be pay attention to their hygiene.
5 Paying attention to the cleanliness of tools and devices.



8	 Equipped	first	aid	kits	must	be	provided	sufficiently	to	meet	the	needs	of	the	nursery.	
Damaged	or	expired	materials	must	be	replaced	regularly.
9 Smoking or whatever indicates smoking must not be allowed in the premises. 
10 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the nursery.
11	Paying	attention	to	the	exterior	environment.
12 Number of children must be appropriate to the size of the room.
13 Number of nannies must be appropriate to the number of children.
14 Nannies must observe their hygiene.
15 Waste bins must be available with bags that must be replaced in a healthy and 
regular manner.
16 Detergents must be available in the premises.
17 Paying attention to the children's hygiene.
18 Damaged or unusable tools or equipment must be disposed of.
19 No sale of food or beverages is allowed in the nursery.
20 Automatic washing/drying machine must be available for children clothes when 
required.
21 Groundwater must be used in irrigation only.
22 A swimming pool must not be provided or used unless with the approval of 
competent authorities.

Steps for getting the approval of HCS for licensing cosmetics trading 
(sale) business

1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Title deed / Tenancy contract (attestation not requited at this stage).

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 
3. The investor/representative reports to the HCS to presents the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements (required area must not be less than 15m2, 
and dimensions not less than 3.5m2). The investor will receive a copy of the health 
requirements.
5.	Investor	makes	a	décor	plan	for	the	premises	and	gets	it	approved	by	the	HCS	and	
the Engineering Department.
6.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7. The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED250	for	shops	whose	area	is	not	exceeding	50m2, 
and AED500 for shops whose area is more than 50m2. The following documents are 
required:



edges.
9 Providing proper barriers to protect children from street dangers.
10	 The	exterior	door	(nursery	gate)	must	be	kept	closed	all	the	time.	

5. Rides Requirements 
1	 Keeping	a	sufficient	space	around	rides	in	the	yard.
2	 Providing	sufficient	space	for	rides	in	the	internal	section	of	the	building.
3 The rides design, size, shape and color must be suitable for children.
4	 Rides	must	be	properly	fixed	so	that	children	are	not	exposed	to	danger.
5 Rides must be made of strong, non-rustic and non-corrosive materials. 
6 Rides inner wood must be free from cracks, decay and rot.
7	 Materials	used	in	the	manufacture	of	rides	must	be	nontoxic.
8 Rides made of plastic or elastomers must endure high temperature.
9 Rides must be soft surfaced, endure physical activity of children and works smoothly.
10 Rides in the internal section must be safe and made of plastic. Wool rides must not 
be used.
11 Regular maintenance must be carried out on rides, while damaged rides must be 
disposed of.
12 Keeping rides clean.

6. Pest Control Requirements 
1 Premises must be kept free from pests, rodents or any indication of them.
2 Commitment to the pest and rodent control program.
3 Effectiveness of the pest control program.
4 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.

7. Bus Requirements 
1 Buses must meet all safety and security requirements.
2 Buses must be air conditioned.
3 Providing buses with curtains and sun barriers from inside.
4 Providing protection to the internal side of the glass  
5 Doors must be automatically closing and provided with means of protection.
6 Seats must be safe.
7 There must be a supervisor for each bus.
8 Not transporting any children below the age of two years.
9 Bus capacity must be suitable to number of children.
1 Buses must be cleaned and maintained regularly.

8. Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 Engagement only in the activity permitted.
3 Commitment to the licensed area.
4 The area of the establishment must be appropriate to the work actually performed.
5 Not using the premises for living or any other violating activity.
6 Not breeding animals or birds in the school.
7 Nannies must not be infected.



82  An equipped bed must be available for observing the patient.
83  Wheel chair must be available.
84		Ice	box	must	be	available.
85  A weighing scale, height scale and stethoscope must be available.
86		A	first	aid	kit	equipped	with	a	guidebook.
87  A visual acuity testing board must be available. A diagnostic set must be available.
88  A nebulizer must be available.
89  Providing the following: stainless steel trolley, small stainless steel tray with cover, 
90		glass	container	for	cotton,	sterilization	medium	box,	stainless	steel	kidney	tray	with	
91  steel cover, dental trim, artery forceps, dissecting forceps, stitch Scissors, surgical 
92  scissors, normal scissors, battery and wooden or metal splints (4).
93  Hot water bladder must be available.
94  ice bags must be available.
95  digital thermometers must be available
96  disposable wood tongue depressors must be available.
97  surgical gloves must be available.
98  Not using sedative and hypnotic drugs for children.
99  Absence of any drugs with labels in languages other than English and Arabic.
100Absence	of	any	expired	drugs.
101Antipyretic drugs must be available.
102Opening date must be noted down on the drug packages.

3. Water Tank & Cooler Requirements 
1 Not using ground water for drinking.
2 Commitment to the tank cleaning and disinfecting program.
3 Maintaining water tanks clean and not rusty.
4 Water tank covers must be tight sealed.
5 There must be a hole at the bottom of the tank to facilitate its cleanliness and 
ventilation.
6 Carrying out maintenance for the water tanks regularly. 
7 Cleaning and sterilizing the water tanks regularly.
8	 Water	supplied	to	all	building	facilities	must	be	provided	with	filtering	units.	
9	 A	sufficient	number	of	water	coolers	must	be	available	and	provided	with	filtering	
units.
10 Water of the water coolers must be drinkable.
11	Using	disposable	plastic	cups	or	assigning	a	cup	for	each	child.

4. Yard Requirements 
1 A vacant and secure space must be available around the building for physical 
activities.
2	 A	planted	area	free	of	pits,	ponds	or	toxic	plants	with	thorns.
3 A safe protection must be provided around trees.
4 Sharp edges of trees must be trimmed regularly.
5 Playground must be paved with the free-of-inclusion soft sand or well-maintained 
green grass or court rubber.
6 Manholes must be sealed properly.
7	 Shades	must	be	provided	sufficiently	in	the	outdoor	physical	activity	area.
8 Sponge protective layer must be provided around shade pillars and on all sharp 



47	Sinks	are	fixed	up	to	a	height	suitable	for	the	kids.
48 Assigning an equipped place for changing diapers and providing disposable tissue 
rolls under the place of change.
49 Providing appropriate hand drying tools.
50  Providing water heater.
51	Providing	sufficient	number	of	exhaust	fans.
52 Cleaning tools and detergents must be stored in closed cabinets away from the 
reach of the kids.
53 Doors must not be closed from inside.
54 Providing garbage bins with covers and bags.
55 The Bathtub, if any, must be securely covered.

Kitchen:
56 Providing a small electric oven.
57 Providing cabinets and shelves.
58 Providing a fridge for reserving perishable foods.
59 Kitchen sharp utensils must be kept in closed cabinets, away from the reach of 
children.
60	Providing	water	filtering	unit.
61 Not using LPG cylinders.
62 Kids' food must not be prepared at the kitchen.

Dining Room 
63 The room must be equipped with chairs and tables without sharp edges.
64 Each kid must have its own eating utensils.

Clinic Room:
65 The clinic room must be in a suitable location between other rooms.
66	A	washroom	and	hand	wash	sink	must	be	annexed	to	the	room.
67 Floorings must be safe and easy to clean.
68 Clinic room must be well illuminated and ventilated.
69 There must be special tools for cleaning the clinic.
70 Assigning a place for medical diagnosis and wound dressing change.
71	Medical	history,	vaccination	and	follow-up	files	must	be	provided	for	each	child.
72 Permanent nurse duly licensed to practice profession in the private sector must be 
available.
73 Having a valid contract with a physician duly licensed to practice profession in the 
private sector.
74 A record of the regular visits by the physician must be available.
75	Infected	children	must	be	isolated	properly.
76	Providing	glass	cabinet,	metal	cabinet,	kids'	chairs	and	appropriate	office	
equipment.
77 Providing a fridge of a capacity not less than 12 feet.
78 A garbage bin with round cover and bags that must be changed regularly must be 
available.
79 A medical bed with curtains must be available.
80 A small drawer must be available with the medical bed.
81 Tissue rolls must be available with the diagnostic bed, and be changed regularly.



4	 No	leakage,	cracks	and	fissures	in	the	ceilings	or	walls.
5 Carrying out maintenance on doors and facades.
6 Providing curtains or posters on the main entrance to the building.
7 Providing appropriate protection on the sharp edges of the corridors and stairs.
8	 Using	safe	glass	in	the	doors	and	windows.
9 Windows must be 1.4-1.2 meters high.
10 Painting is appropriate and in good condition.
11 Electrical wiring and switchgears must be secured properly.
12 Carrying out maintenance on the AC units.
13 Water leaking from the AC units must be drained properly.
14	Providing	sufficient	number	of	exhaust	water.
15	Upper	windows	must	be	safe.
16 Providing and maintaining metal grid behind all windows.
17 Providing thick fabric curtains or metal curtains on the windows.
18	Upper	floor	balconies	must	be	closed	safely.
19 Providing water source from the main water supply network.
20 Providing appropriate drainage facilities.
21	Keeping	maintenance	of	sanitary	extensions	to	the	water	supply	network.
22	Providing	sufficient	illumination	at	the	nursery.
23	Providing	sufficient	ventilation	at	the	school.
24	Not	using	wool	carpet	or	moquette	on	the	floor.
25 Warehouses and stores are properly closed.
26 Assigning a warehouse for keeping equipment and furniture. 

Kids Bedrooms
27 Rooms must be air conditioned.
28 Kids must be distributed on rooms according to their age group.
29 There must be beds with appropriate barriers available to babies.
30 There must be beds appropriate to the kids above the age of 2 years.
31 A distance of at least one meter must be kept between beds. 
32 Number of beds must be proportionate to the number of kids and the size of rooms.
33 Changing bed sheets daily.
34 Mattresses must be covered with a non-absorbent material.
35 Providing cabinets suitable for keeping kids items.
36 Providing a garbage bin with cover and bags. 
37	Placing	curtains	or	poster	on	the	windows	which	are	directly	exposed	to	sunlight.

Entertainment Hall
38 The hall must be air-conditioned.
39	The	floorings	must	be	made	of	rubber	and	suitable	for	physical	activities.
40	Fixing	unstable	cabinets	properly.
41	An	appropriate	sized	TV	must	be	provided	and	fixed	at	a	height	of	1.5 meter.
42 TVs and computers must be provided with protective screens.
43  Computer tables must be appropriate to kids' ages.
Kids' Washrooms
44 Number of washrooms is appropriate to the number of kids (a washroom for 6 kids).
45 Washroom accessories (toilets and sinks) are appropriate to the kids' ages.
46 There are must be appropriate barriers between the toilets in each washroom.



11 Damaged and unusable tools and equipment must be disposed of.

Steps to obtain approvals from the HCS for licensing private nursery
1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract or title deed.
• Approval of planning and survey department for villas.
• Approval of the Ministry of Education.
• Building plan.

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 
3. The investor/representative reports to the HCS to presents the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements. The investor will receive a copy of the health 
requirements.
5.	Investor	makes	a	décor	plan	for	the	premises	and	gets	it	approved	by	the	HCS	and	
the Engineering Department.
6.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7. The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED500. The following documents are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract / title deed.
• Approval of the Ministry of Education.

 
Health requirements for private nurseries: 
1. Documents Requirements 

1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS	at	the	premises.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete 
doses in accordance with vaccination program.
5 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
6 Keeping a record of the regular pest control operations at the nursery facility.
7 Having a valid contract with an establishment specialized in cleaning and disinfection 
of water tanks and licensed in Sharjah emirate.

2.	 Premises	and	fit-out	Requirements
1	 Trade	name	in	the	sign	fixed	on	building	façade	is	the	same	as	the	licensed	one.
2 Avoiding the use of asbestos surfaces.
3	 Carrying	out	maintenance	on	walls,	ceilings	and	floorings.



8 Drinking water is available in a healthy place.
9	 Providing	a	drinking	water	source	at	the	upper	floor	of	the	school.
10	Providing	sufficient	number	of	water	coolers.
11	Installation	and	maintenance	of	water	cooler	filters	
12	Water	filters	are	properly	healthy.
13	Installing	ceramics	around	and	behind	water	coolers.
14 Appropriate drainage manhole is available at the water coolers area.

5. Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the school clean
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the school.
3 Workers are paying attention to their hygiene.
4 Disposal of waste properly and regularly.
5 There must be waste bins provided with bags in classrooms and yards for the 
disposal of waste.
5 Waste bins are closed with covers.

6. Pest Control Requirements 
1 Premises must be kept free from pests, rodents or any indication of them.
2 Abidance by the pest and rodent control program.
3 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.

7. School Bus Requirements 
1 Buses must be air conditioned.
2 Buses must meet safety and security requirements.
3 Providing buses with curtains and sun barriers.
4 Providing protection to the internal side of the glass.
5 Doors must be automatically closing and provided with means of protection.
6 Seats must be safe.
7 There must be a supervisor for each bus.
8 Buses must be cleaned and maintained regularly.

8. Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 Engagement only in the activity permitted.
3 Premises must not be used for living or any other purpose other than education 
activities.
4 Not breeding animals or birds in the school.
5 Building must be permitted for practicing the activity.
6	 There	must	be	first	aid	kits	sufficient	to	the	school	needs.
7 Smoking is not allowed in the school and a no-smoking signs are placed 
prominently.
8	 TVs	must	be	provided	with	protection	screens	and	fixed	safely	at	a	height	
appropriate to students.
9 Computer must be provided with protection screens.
10 Tools and furniture must not be stored in the yards and corridors.



trim, artery forceps, dissecting forceps, stitch Scissors, surgical scissors, normal 
scissors, battery and wooden or metal splints.
63 Providing a garbage bin with round cover and bags that are replaced regularly. 
64	Pharmaceutical	formulations	must	not	be	expired	and	have	labels	with	details	in	
Arabic / English languages
65 Antipyretic drugs must be available.
66 Not using sedative and hypnotic drugs for children. 
67 The drug package opening date must be noted down.
Laboratories
68	Exhaust	fan	must	be	available	at	the	laboratories	which	are	not	provided	with	
central AC.
69 A hot and cold water source must be available at the chemistry lab.
70 Appropriate hand wash tools must be available at the labs.
71 Liquid soap for hand wash must be available at the labs.
72 Guidance signs must be available at the chemistry lab.
73	Providing	first	aid	kit	at	the	lab	and	replacing	the	expired	or	damaged	materials	
regularly.
74 Gas cylinders must be tight sealed with appropriate protection.
75	Providing	exhaust	fans	or	funnel	for	sucking	odors	and	steams	at	the	areas	where	
chemical	experiments	are	performed.
76 Providing a sealed cabinet for keeping hazardous chemicals.
77 Providing warning signs on the chemicals packages.
78 Providing face masks and gloves at the labs.
79 Providing an appropriate store for the tools and materials required for the activity.

3. School yards Requirements 
1 The yards have enough space for athletic activities.
2 Enough and safe plastic toys are available in the KG section, suitable to the 
students' ages.
3 Not using damaged or unusable plastic toys.
4	 Providing	sufficient	number	of	shades	at	the	yards	(covering	not	less	than	30% of 
the total yard area).
5	 Providing	a	layer	of	soft	sand	or	rubber	surface	pavers	at	the	external	playground	
area.
6 Providing a protective layer of suitable material on the pillars, sharp corners and 
trees up to a height of two meters.
7 Providing safe protection around the trees and trimming the sharp edges of the 
trees.

4. Water Tank & Cooler Requirements 
1 Not using the ground water for drinking.
2 Maintaining water tanks clean and not rusty.
3 Water tank covers are tight sealed.
4 There must be a hole at the bottom of the tank to facilitate its cleanliness and 
ventilation.
5 Carrying out maintenance for the water tanks regularly. 
6 Cleaning and sterilizing the water tanks regularly.
7 Abidance by the tanks cleaning and sterilization program.



26	Using	appropriate	writing	tools	and	keeping	them	in	a	suitable	place.	
27	Boards	are	firmly	fastened	on	the	walls.
28 Distance between board and student desks is not less than 1.5 meter. 
29 Not using inappropriate, unhealthy writing tools (e.g. chalk) or tools with pungent 
odor especially in the KG classrooms.
30	Fixing	curtains	or	posters	on	the	windows	which	are	exposed	to	direct	sun.

Washrooms:
31		Providing	a	number	of	toilets	and	sinks	sufficient	to	the	number	of	students	and	
their age stages.
32 Proving liquid soap in the washrooms.
33 Providing appropriate hand drying tools in the washrooms.
34 Hiring a nanny at the KG to help kids use the toilets. 
35  There are appropriate barriers between the toilets in each washroom. Such barriers 
must be raised up to the ceiling.
36	It	is	prohibited	to	use	the	students'	urinal	bowls.
37	Exhaust	fans	are	available	in	sufficient	numbers	and	appropriate	sizes	in	all	
washrooms.
38 Washroom surface cleaning detergents must be kept away from the reach of the 
students.

Clinics:
39 A clinic room is available in a suitable site.
40	Providing	a	bathroom	and	sink	for	hand	wash,	annexed	to	the	clinic.	
41	The	flooring	of	the	clinic	is	easy	to	clean.
42	Providing	sufficient	illumination	and	ventilation	in	the	clinic's	rooms.
43 Providing cleaning tools at the clinic.
44 Assigning a place for medical diagnosis.
45	Infected	students	must	be	isolated	properly.
46 A permanent nurse licensed to practice the profession in the private sector must be 
available.
47	Glass	cabinet,	metal	cabinet,	chairs	and	appropriate	office	furniture	must	be	
available at the clinic.
48 A fridge with capacity not less than 12 feet must be available at the clinic.
49	Ice	box	and	4 ice bags must be available at the clinic.
50 A medical bed with curtains must be available.
51 Providing disposable tissue rolls for the diagnostic bed and replace them after each 
use.
52 Providing wheel chair.
53 Providing boy weighing scale, height scale and Stethoscope
54	Providing	first	aid	kit	with	guide	book.
55 Providing visual acuity testing board.
56 Providing diagnostic set.
57 Providing nebulizer.
58 Providing hot water bladder.
59 Providing digital thermometers (10)
60 Providing disposable wood tongue depressors (1000).
61 Surgical gloves (1000)
62 Stainless steel trolley, small stainless steel tray with cover, glass container for 
cotton,	sterilization	medium	box,	stainless	steel	kidney	tray	with	steel	cover,	dental	



Health requirements for private schools: 
1. Documents Requirements 

1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS	at	the	premises.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete 
doses in accordance with vaccination program.
5 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
6 Keeping a record of the regular pest control operations at the school facility.
7 Having a valid contract with an establishment specialized in cleaning and disinfection 
of water tanks and licensed in Sharjah emirate.
8 Having a contract with an establishment specialized in supervising the swimming 
pool at the school, if any.
9 Having a valid contract with a physician licensed to practice profession in the private 
sector.
10 Keeping a record of the physician's regular visits.

2.	 Premises	and	fit-out	Requirements
1	 Trade	name	in	the	sign	fixed	on	building	façade	is	the	same	as	the	licensed	one.
2 Avoiding the use of asbestos surfaces.
3	 Maintaining	walls,	ceilings	and	floorings.
4	 No	leakage,	cracks	and	fissures	in	the	ceilings	or	walls.
5 Maintaining doors and facades.
6 Providing appropriate protection to the breakable glass doors
7 Providing appropriate protection to the stairs (not less than 2 m on its open side).
8 Painting is appropriate and in good condition.
9 Electrical Wiring and switchgears are properly secured.
10 Providing water source from the main water supply network.
11 Providing appropriate drainage facilities.
12	Providing	sufficient	illumination	at	the	school.
13	Providing	sufficient	ventilation	at	the	school.
14	Keeping	maintenance	of	sanitary	extensions	to	the	water	supply	network.
15 Providing metal grids for all building windows and securing the upper windows.
16 Keeping maintenance of window metal grids.
17	Providing	a	sufficient	number	of	exhaust	fans.
18 Maintaining AC units at the school.
19 Closing the door leading to the rooftop and school yards leading to the bus parking 
lots, and closing the venues leading to the back yards.
20 Providing a warehouse for storing equipment and furniture.
21 Providing a playroom at the KG section.
22	Proving	a	flooring	of	reinforced	sponge	for	the	playroom.

Classrooms:
23 Class room areas must accommodate a suitable number of students (1.5 meter for 
each student).
24 Providing soft surface desks suitable to the age stages of the students.
25	Providing	illumination	and	AC	units	sufficient	to	school	room	sizes.



6.  Prohibitions 
1 Smoking inside the warehouse.
2	 Existence	of	ashtrays.
3 Workers with skin diseases or injuries are practicing the activity.
4	 Exposing	products	to	the	direct	sun.
5 Storing pharmaceuticals in the warehouse.
6 Storing medical cosmetics not registered by the MOH, or cosmetics banned from 
being sold such as hydroquinone.
7 Storing items bearing indecent images.
8	 Display,	preparation	or	sale	of	any	herbal	mixtures.	
9 Storing products banned by the competent health authorities or other authorities, or 
products recalled from the market.
10 Trading in non-smoking tobacco products.
11 Keeping stickers or brochures indicating the availability of therapeutic services.
12	Using	the	warehouse	for	living	or	for	any	purpose	other	than	the	licensed	activity.
13 Storing medicines or pharmaceuticals belonging to the workers in the warehouse.
14 Printing the product labels in the warehouse.
15 Placing offending labels on cosmetics.
16	Preparation	and	storing	of	mixtures	in	the	warehouse.

 
Steps for getting the HCS approvals for licensing private schools:

1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract or title deed.
• Approval of the Ministry of Education.

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 
3. The investor/representative reports to the HCS to presents the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements. The investor will receive a copy of the health 
requirements.
5.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
6. The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
7.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED500. The following documents are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract / title deed.
• Approval of the Ministry of Education.

 
 



6	 Providing	sufficient	ventilation	and	illumination.
7 Providing and maintaining AC units
8 Electrical wirings are properly secured.
9	 Placing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade.	It	must	be	the	same	as	
mentioned on the trade license
10 Providing air barriers at the main entrance of the premises.
11 Volume of work actually performed must be proportional to the permitted shop area.
12	Assigning	a	place	for	the	storage	of	expired/damaged	materials,	and	such	place	
must be separate from the display area to facilitate the disposal of these materials later 
on.
13	Providing	a	sufficient	number	of	first	aid	kits.
14 Providing and maintaining shelves for display and storage of items.
15 Providing refrigerators for storing certain materials like pollen in case of the 
business of herbs, honey and hone products.
16 Providing freezers to store the royal jelly, in case of the business of herbs, honey 
and hone products.
17 Providing appropriate storage means.

3. Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3 Disposal of waste properly and regularly.
4 Workers paying attention to their hygiene.
5 Paying attention to the cleanliness of tools and devices.

4.  Pest Control Requirements 
1 Premises must be kept free from pests, rodents or any indication of them.
2 Abidance by the pest and rodent control program.
3 Effectiveness of pest control program.
4 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.
5 Providing insect light traps.

5. Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 Engagement only in the activity permitted.
3 Cosmetics must be displayed in a place separate from other products (if warehouse 
is licensed to store different kinds of materials).
4 No-smoking sign is placed in prominent place.
5 Displayed items are kept at an appropriate temperature.
6 Keeping the receipts of the stored items.
7 Labels of displayed items must contain full required details. 
8	 Disposal	of	expired	or	damaged	materials	regularly.



Steps for getting the HCS approvals for licensing warehouses
1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract (attestation is not required at this stage).

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 
3. The investor/representative reports to the HCS to presents the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements. The investor will receive a copy of the health 
requirements.
5.	Investor	will	submit	a	décor	plan	of	the	premises,	to	be	approved	by	the	HCS	and	
then referred to the engineering department for its approval, if so required. 
6.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7. The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED500. The following documents are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Décor permit approved by the engineering department.

 

Health requirements for warehouses: 
1. Documents Requirements 

1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS	at	the	premises.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete 
doses in accordance with vaccination program.
5 Holding a permit for the mezzanine and internal divisions, if any, which is issued by 
the engineering department.
6 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
7 Keeping a record of the regular pest control operations at the hotel facility.
8	 Keeping	copies	of	the	registration/conformity	certificates	of	the	cosmetics	stored	in	
the warehouse.

2.	 Premises	and	fit-out	Requirements
1 Avoiding the use of asbestos surfaces.
2	 Maintaining	walls,	ceilings	and	floorings.
3	 No	leakage,	cracks	and	fissures	in	the	ceilings	or	walls.
4 Maintaining doors and facades.
5 Painting is appropriate and in good condition.



4.  Pest Control Requirements 
1 Premises must be kept free from pests, rodents or any indication of them.
2 Abidance by the pest and rodent control program.
3 Effectiveness of pest control program.
4 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.
5 Providing insect light traps.

5. Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 Engagement only in the activity permitted.
3 No-smoking sign is placed in prominent place.
4 Displayed items are kept at an appropriate temperature (°25C).
5 All product labels must contain full required details. 
6	 Displayed	items	(honey	and	honey	products,	herbs	&	oils)	are	fit	for	use.
7 Displayed herbs must be free from insects and their waste. 
8 Royal jelly must be stored frozen.
9	 Disposal	of	expired	or	damaged	materials	and	not	keeping	them	in	the	premises.

7)   Prohibitions 
1 Smoking inside the premises.
2	 Existence	of	ashtrays.
3 Workers with skin diseases or injuries are practicing the activity.
4	 Exposing	herbs,	honey	and	honey	products	to	the	direct	sun.
5 Thawing and repackaging royal jelly.
6	 Display	or	sale	of	toxic	or	banned	herbs.
7	 Display,	preparation	or	sale	of	any	herbal	mixtures.	
8	 Preparation	of	honey	mixtures	with	herbs	in	the	premises.
9 Display or sale of pharmaceuticals in the premises.
10 Grinding and display herbs on the shelves for sale.
11 Trading in non-smoking tobacco products.
12 Providing therapeutic services such as cupping.
13 Keeping stickers or brochures indicating the availability of therapeutic services.
14 Display or sale of medical instruments including cupping tools.
15 Display or sale of talismans, animal parts, rings, amulets, stones or the like.
16 Practicing the activity in non-licensed premises.
17	Using	the	premises	for	living	or	for	any	purpose	other	than	the	licensed	activity.
18 Breeding animals or birds in the premises.
19 Storing medicines or pharmaceuticals belonging to the workers in the premises. 



Health requirements for the sale of herbs and honey: 

1. Documents Requirements 
1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS	at	the	premises.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete 
doses in accordance with vaccination program.
5 Holding a permit for the mezzanine and internal divisions, if any, which is issued by 
the engineering department.
6 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
7 Keeping a record of the regular pest control operations at the hotel facility.

2.	 Premises	and	fit-out	Requirements
1 Avoiding the use of asbestos surfaces.
2	 Maintaining	walls,	ceilings	and	floorings.
3	 No	leakage,	cracks	and	fissures	in	the	ceilings	or	walls.
4 Maintaining doors and facades.
5 Painting is appropriate and in good condition.
6	 Providing	sufficient	ventilation	and	illumination.
7 Providing and maintaining AC units
8 Electrical wirings are properly secured.
9	 Placing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade.	It	must	be	the	same	as	
mentioned on the trade license
10 Providing air barriers at the main entrance of the premises.
11 Restricting activities to the permitted area only.
12 Volume of work actually performed must be proportional to the permitted shop area.
13	Providing	a	sufficient	number	of	first	aid	kits,	and	replacing	the	expired	or	unusable	
materials regularly.
14 Providing and maintaining shelves for display and storage of items.
15 Providing refrigerators.
16 Providing freezers to store the royal jelly.
17 Providing storage means required for practicing the business.
18	Providing	dark	containers	for	keeping	the	flowering	herbs.
19 Providing face masks, gloves and herb handling and packaging tools.

3. Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean.
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3 Disposal of waste properly and regularly.
4 Keeping the warehouse, if any, clean and suitable for storage.
5 Detergents are available for cleaning the premises.
6 Workers paying attention to their hygiene.
7 Paying attention to the cleanliness of tools and devices.



6)   Prohibitions 
1 Smoking inside the premises.
2	 Existence	of	ashtrays.
3	 Exposing	products	to	the	direct	sun.
4 Display or sale of medicines in the premises.
5 Display or sale of healthy supplements not registered by the MOH.
6 Display or sale of pharmaceuticals or healthy supplements which are prohibited from 
being traded in under such business. 
7 Display of formulations which health entities or otherwise warning against their use.
8	 Display	of	damaged	or	expired	materials.
9 Trading in non-smoking tobacco products.
10 Stickers or brochures indicating the availability of therapeutic services.
11 Display or sale of medical instruments including cupping tools.
12 Display or sale of talismans, animal parts, rings, amulets, stones or the like.
13	Using	the	premises	for	living	or	for	any	purpose	other	than	the	licensed	activity.
14 Storing medicines or pharmaceuticals belonging to the workers in the premises. 

Steps for getting the HCS approvals for licensing the business of sale 
and trading of herbs, honey and its products

1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract (attestation is not required at this stage).

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 
3. The investor/representative reports to the HCS to present the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements (required minimum area is 15m2 and required 
minimum dimension is 3.5m2). The investor will receive a copy of the health 
requirements.
5.	Investor	will	submit	a	décor	plan	of	the	premises,	to	be	approved	by	the	HCS	and	
then referred to the engineering department for its approval, if so required. 
6.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7. The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 250 fees for shops of up to 50m2 in size or AED 500 
for shops of more than 50m2. The following documents are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Décor permit approved by the engineering department.

 



2)	 	Premises	and	fit-out	Requirements
1 Asbestos surfaces are not used.
2	 Maintaining	the	walls,	ceilings	and	floorings.
3	 No	leakage,	cracks	and	fissures	in	the	ceilings	or	walls.
4 Maintaining doors and facades.
5 Painting is appropriate and in good condition.
6	 Sufficient	ventilation	and	illumination.
7 Providing AC units
8 Maintaining the AC units.
9 Electrical wirings are properly secured.
10	Placing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade,	the	same	as	mentioned	
on the trade license
11 Providing air barriers at the main entrances of the premises.
12	Activities	must	be	confined	to	area	permitted	for	the	business.
13 Volume of work is appropriate to the shop area permitted.
14	Providing	a	sufficient	number	of	first	aid	kits,	and	replace	the	expired	or	damaged	
materials regularly.
15 Providing and maintaining shelves for display and storage of items.
16 Providing storage means required for practicing the business.

3) Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3 Disposal of waste properly and regularly.
4 Keeping the warehouse, if any, clean and suitable for storage.
5 Detergents are available for cleaning the premises.
6 Workers paying attention to their hygiene.
7 Paying attention to the cleanliness of tools and devices.

4)  Pest Control Requirements 
1 Premises must be kept free from pests, rodents or any indication of them.
2 Abidance by the pest and rodent control program.
3 Effectiveness of pest control program.
4 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.

5)  Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 Engagement only in the activity permitted.
3	 A	qualified	technician	must	be	available.
4 No-smoking sign is placed in prominent place.
5 Displayed items are kept at an appropriate temperature.
6	 Keeping	a	copy	of	displayed	items'	valid	registration	certificates	issued	by	the	
Ministry of Health & Prevention. 
7 Keeping receipts of the displayed products.
8 Displayed products' labels must contain full details.



25	Undertaking	semi-annual	lab	testing	of	the	pool	water	samples	at	the	environmental	
lab of Sharjah City Municipality.

Steps to get approvals from the HCS for licensing healthy supplements 
sale business

. 1 The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract / title deed.

. 2 The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 

. 3 The investor/representative reports to the HCS to presents the inspection report.

. 4 The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements (required minimum area is 15m2 and required 
minimum dimension is 3.5m2). The investor will receive a copy of the health 
requirements.

. 5 Investor	will	submit	a	décor	plan	of	the	premises,	to	be	approved	by	the	HCS	and	
then referred to the engineering department for its approval, if so required. 

. 6 After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	an	
appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.

. 7 The health control inspector inspects the premises and records the inspection 
details in a report which the investor/representative receives a copy of.

. 8 The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 250 fees for shops of up to 50m2 in size or AED 
500 for shops of more than 50m2. The following documents are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Décor permit approved by the engineering department.
 

Health requirements for sale of healthy supplements
1)  Documents Requirements 

1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	at	the	premises	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensure they complete the 
doses in accordance with vaccination program.
5 Presenting permit for the mezzanine and internal divisions, if any, which is issued by 
the engineering department.
6 Valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
7 Keeping a record of the regular pest control operations at the facility.
8 Technicians working in the premises must get the approvals of the concerned 
entities.



Fifth: Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 The premises must engage only in the activity permitted.
3 No smoking is allowed in the premises or whatever indicates the presence of 
smoking.
4 Placing a no-smoking sign in prominent place.
5 Do not use the premises for any purposes other than the permitted activity.
6 All workers must adhere to the uniform dress code.
7 Providing and maintaining the kitchen cutleries and equipment.
8	 Providing	hood	filters	above	stoves.
9 Providing and maintaining washroom accessories.
10	 Providing	central	filtering	unit	for	the	water	supplied	to	the	facilities	of	the	
premises.

Health requirements for swimming pools:
1	 There	is	a	room	annexed	to	the	swimming	pool.
2	 The	room	annexed	to	the	pool	must	be	equipped	with	water	purification	equipment	
that have maintenance regularly.
3	 There	is	a	central	filter	for	water	purification.
4 There is a net with long arm to remove impurities from the swimming pool.
5	 Maintaining	ceramics,	walls	and	floorings.
6 There are clear measuring numbers of the pool depth.
7 There is a shower available for showering before swimming in the pool.
8 A pool of 25CM depth covered with ceramics, and provided with shower and 
manhole on its two sides for disinfecting feet. 
9	 Sufficient	illumination.
10	Providing	and	maintaining	appropriate	sunshades	at	the	external	swimming	pools.
11 There are changing rooms with lockers
12	A	full	time	technician	and	lifeguard	aware	of	first	aid	to	supervise	the	swimming	pool	
and its visitors.
13 The lifeguarding equipments are available at the swimming pool.
14 Automatic device is available to add the disinfectant materials (e.g. chlorine and 
bromine).
15 There is a measuring tool to measure the percentage of chloride, bromine and PH.
16	Matching	the	reading	of	chloride	excess	with	the	approved	standard	ratios.
17 Matching the reading of PH with the approved standard ratios.
18 There is a register to record the times of reading the percentage of chlorine, 
bromine and acids on daily basis. 
19 There is a safety and health guidelines sign at the pool, available in English and 
Arabic languages.
20	Sufficient	number	of	toilets.
21 Regular maintenance of swimming pools and facilities.
22 Keeping pools clean.
23 There are no indications of fungi or algae growing in the pools.
24 Sign is placed at the main gate to show the timings assigned for men and timings 
assigned for women.



Second:	Premises	and	fit-out	Requirements
1 Asbestos surfaces are not used.
2	 Maintaining	the	walls,	ceilings	and	floorings.
3 Maintaining doors and facades.
4 Painting is appropriate and in good condition.
5 Securing a water source from the main water supply network.
6 Providing appropriate drainage system.
7	 Maintaining	the	sanitary	extensions	to	the	water	network.	
8	 Providing	sufficient	ventilation	and	illumination.
9 Maintaining the metal grid for windows and balconies.
10 Maintaining the A/C units.
11 Electrical wirings are properly secured.
12 Electrical wirings are appropriate and effective.
13 No water leakage from the ceiling or walls.
14	Placing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade,	the	same	as	mentioned	
on the trade license.
15 Providing air barriers at the main entrances of the premises.
16	Activities	must	be	confined	to	area	permitted	for	the	business.
17 Providing a warehouse for storing the items required for practicing the business 
(coverings, etc.)
18 Suitable and healthy room for collecting waste should be available (ceramics, water 
source,	exhaust	fan	and	detergents)	
19 Providing and maintaining self-closing garbage chute door.
20 Providing device for sucking air from the central garbage chute.
21 Water tanks have tight lids and are regularly maintained.
22 Maintaining furniture.
23 Providing pillows and mattresses with anti-suction covers.
24	Providing	a	sufficient	number	of	first	aid	kits,	and	replacing	the	expired	or	damaged	
materials regularly.

Third: Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3	 Assigning	places	for	collecting	waste	in	each	floor	and	dispose	of	it	regularly.
4 Keeping cleanliness and maintenance of the central garbage chute.
5 Keeping the warehouse clean and suitable for storage.
6 Workers must pay attention to their hygiene.
7 Keeping furniture clean (e.g. sheets, pillows, covers, curtains, etc.)
8 Providing 2 waste bins similar to those of the municipality.
9 Keeping water tanks clean.
10 Abidance by the water tank cleaning and disinfection program.

Fourth: Pest Control Requirements 
1 Keeping the area free from pests and rodents and whatever indicates their 
existence.
2 Abidance by the pest and rodent control program.
3 Abidance by the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.



10	Putting	the	laundry	directly	on	the	floor.
11 Carrying the clothes on a bicycle.
12	Using	the	premises	as	an	accommodation	or	for	any	other	unauthorized	purposes.
13 Practicing the business in an unlicensed shop.
14 Washing and drying carpet outside the premises.

Steps to get approvals from the HCS for licensing hotel establishments
1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract / title deed.
• Approval of Commerce and Tourism Development Authority.

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy. 
3. The investor/representative reports to the HCS to presents the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance 
with the initial approval requirements. The investor will receive a copy of the health 
requirements.
5.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
6. The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
7.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 500 fees. The following documents are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract / title deed.
• Approval of Commerce and Tourism Development Authority.

 
Licensing requirements for hotel business:
First: Documents Requirements 

1 Keeping a valid trade/professional license (or copy) at the facility.  
2 Keeping a document with the list of services available at the facility (e.g. swimming 
pool, spa, washing area, etc.)
3	 Keeping	at	the	premises	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS.
4 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
5 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete the 
doses in accordance with vaccination program.
6 Valid contract with a laundry facility licensed in Sharjah emirate.
7 Valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
8 Keeping a record of the regular pest control operations at the hotel facility.
9 Having a valid contract with a water tank cleaning and disinfection establishment 
licensed in Sharjah emirate.



13 Providing storage means required for practicing the business.
14 Providing suitable tools for hanging the clothes.
15 Detergents and chemicals used in the cleaning of clothes must be with full detail 
labels.
16 Providing plastic bags for keeping clothes.

Fourth: Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean.
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3 Disposal of waste properly and in regular and timely manner.
4 The store, if any, must be clean, and storage is done properly.
5 Providing cleaning detergents at the premises.
6 Keeping the tools and equipment clean (e.g. ironing tablecloth)
7 Workers must pay attention to their hygiene.
8	 Providing	efficient	vacuum	cleaners	at	the	premises.

Fifth: Pest Control Requirements 
1 Keeping the area free from pests and rodents and whatever indicates their 
existence.
2 Adhering to the pest and rodent control program.
3 The pest and rodent control program must be effective.
4 Adhering to the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.

Sixth: Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 The premises must engage only in the activity permitted.
3 Placing a no-smoking sign in prominent place.
4 Adherence to uniform, and keeping it clean.
5 Providing suitable footwear for the washing workers.
6	 Wash	water	must	not	be	reused	except	with	the	approval	of	the	concerned	entities.
7 Volume of work actually performed must be appropriate with the area of the 
premises. 
8 Carpet wash activity practiced at the premises must be licensed by the concerned 
entities.
 

Seventh: Prohibitions 
1 Smoking inside the premises.
2	 Existence	of	ashtrays	inside	the	premises.
3	 Practicing	the	activity	of	washing	at	the	mezzanine	floor.
4	 Using	wooden	equipment	and	tools	in	the	washing	place.
5	 Using	the	surface	water	in	the	washing	operations.
6	 Overflowing	of	wash	water	on	the	premises	floor.
7	 Using	the	printed	papers	for	keeping	or	wrapping	clothes.
8 Workers infected with skin diseases practice the business. 
9 Hanging and drying laundry outside the premises.



. 12 Providing A/C units to the premises and maintaining them.

. 13 The Electrical wirings are properly secured.

. 14 The Electrical wirings are appropriate and effective.

. 15 No water leakage from the ceiling or walls.

. 16 Maintaining	ceiling,	walls	and	floorings.

. 17 Maintaining doors and facades. 

. 18 Do not use perishable materials that can be infected with pests in the decorations 
of the premises and maintaining the decorations.   

. 19 Providing a water heater with a capacity appropriate for the business size.

. 20 Do	not	place	carpets	or	moquette	on	the	floorings.

. 21 Placing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade,	the	same	as	
mentioned on the trade license.

. 22 Activities	must	be	confined	to	area	permitted	for	the	business.

. 23 Do	not	cover	the	entire	façade	of	the	premises	and	use	appropriate	curtains.

. 24 Providing tables with appropriate sizes and qualities (i.e. non-rusting and resistant 
to corrosion and insects).

. 25 Providing shelves and closets to keep the detergents.

. 26 Providing a number of appropriate non-wooden shelves for keeping clothes. (The 
number must appropriate with the volume of work).

. 27 Providing concrete bases covered with ceramics for the washing machines, to be 
at least 20 cm high.

. 28 Providing	ceramic	tiles	on	all	the	walls	and	floorings	of	the	washing	area,	to	be	2m 
high.

. 29 Electrical switches of at least 2 m high to be behind the washing machines. 

. 30 In	the	shops	permitted	for	washing	and	cleaning	carpets,	an	area	of	at	least	25 m2 
must be designated for washing the carpets.

. 31 In	the	shops	permitted	for	washing	and	cleaning	carpets,	appropriate	drainage	
facilities must be provided at the corners of the carpet washing area.

. 32 In	the	shops	permitted	for	washing	and	cleaning	carpets,	a	place	should	be	
assigned for hanging and drying of carpets.

Third: Equipment & Tools Requirements 
1	 Providing	a	sufficient	number	of	first	aid	kit,	and	replacing	damaged	or	expired	
materials regularly.
2	 Providing	a	sufficient	number	of	washing	machines	with	appropriate	sizes.
3	 Providing	sufficient	number	of	electric	drying	machines	with	appropriate	sizes.
4 Maintaining the steam irons.
5 Maintaining the lining layers of irons.
6 Maintaining the machines and equipment, such as the washing machines.
7 The number of ironing tables and labourers must be appropriate with area of the 
premises.
8	 Ironing	tables	must	be	painted	with	appropriate	paints.
9	 Providing	sufficient	number	of	tablecloths	for	the	ironing	tables,	and	replace	them	
regularly.
10	Providing	containers	for	collecting	clothes	with	sufficient	size	and	number.
11 Providing and maintaining the tools and equipment used at the premises.
12 Providing face masks for workers.



report to the drainage department to obtain its approval on the laundry activity, and to 
the environment protection section for its approval on the dry clean activity.
5.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
6. The health control inspector inspects the premises and records the inspection 
details in a report which the investor/representative receives a copy of.
7.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 250 fees for premises whose area is 50m2 or less, 
and AED 500 for premises whose area is more than 50m2. The following documents 
are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Approval of the Drainage Department for the laundry activity.
• Décor permit approved by the Engineering Department.
• Approval of the Environment Protection Section for the dry clean activity.
 

 
Licensing requirements for laundry business
First: Documents Requirements 

. 1 Keeping a valid professional license (or copy) at the facility.  

. 2 Keeping	at	the	premises	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS.

. 3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality

. 4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete the 
doses in accordance with vaccination program.

. 5 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.

. 6 Keeping a record of the regular pest control operations at the premises.

. 7 Ironing	shops	must	conclude	a	contract	with	a	laundry	operating	in	the	emirate	of	
Sharjah.

Second:	Premises	and	fit-out	Requirements
. 1 Asbestos surfaces are not used.
. 2 The mezzanine, if any, is in good condition and approved by the Engineering 

Department of the municipality.
. 3 Area of the premises must be appropriate with the volume of work actually 

preformed.
. 4 Painting is appropriate and in good condition.
. 5 Secure a water source from the main water supply network.
. 6 Providing appropriate drainage facilities at the premises.
. 7 Providing appropriate wastewater drainage facilities for the washing machines.
. 8 Providing a 20CM high concrete barrier covered with ceramics between the 

washing and ironing areas.
. 9 Maintaining	the	sanitary	extensions	to	the	water	network.
. 10 Providing	sufficient	ventilation	and	illumination.
. 11 Providing	sufficient	number	of	effective	exhaust	fans	in	operating	mode.



5 Keeping equipment and tools clean.
6 Providing liquid hand soap at the toilets. 
7 Providing appropriate hand drying means in the toilets.

Fourth: Pest Control Requirements 
1 Keeping the area free from pests and rodents and whatever indicates their 
existence.
2 Adhering to the pest and rodent control program.
3 The pest and rodent control program must be effective.
4 Adhering to the instructions of the pest and rodent control company or 
establishment.

Fifth: Other Requirements 
1 Strict cooperation with the health control inspector and adherence to his/her 
instructions.
2 The premises must engage only in the activity permitted.
3 Placing a no-smoking sign in prominent place.
4 Securing a healthy source of drinking water inside the premises.

Sixth: Prohibitions 
1 Smoking inside the premises.
2	 Existence	of	ashtrays	inside	the	premises.
3	 Using	the	premises	for	accommodation	or	any	other	purposes	other	than	the	
licensed business.
4 Display or sale of hormones or steroids. 
5 Display or sell of pharmaceutical formulations at the premises.
6 Display or sell of healthy supplements products at the premises.
7 Preparation of healthy supplements  at the premises.
8 Storing drugs or pharmaceuticals belonging to the workers inside the premises.
9 Allowing men at the premises during women's timing

Steps to get approvals from the HCS for licensing laundry business

1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Tenancy contract (attestation is not required at this time) – title deed.
• The health control inspector inspects the premises and records the inspection 
details in a report of which the investor / representative receives a copy.

2. The investor/representative reports to the HCS and presents the inspection report.
3. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance with 
the initial approval requirements (the required area for ironing business is at least 15m2 
and for laundry business is at least 30m2, and the premises dimensions are at least 
3.5m). The investor will also be given a copy of the health requirements.
4. The investor provides a décor plan for the premises to be approved by the HCS 
and referred to the Engineering Department for its approval, and then the investor will 



6	 Providing	trainers'	experience	certificates	attested	by	the	competent	entities.
7 Keeping a record of the trainees' acknowledgements, which state their medical 
fitness	for	exercising	sport	activities.
8 Having a valid contract with a pest and rodent control company, attested by Sharjah 
Municipality.
9 Keeping a record of the regular pest control operations at the premises.

Second:	Premises	&	Fit-Out	Requirements
1 Asbestos surfaces must not be used.
2 The mezzanine, if any, must be in good condition and approved by the Engineering 
Department of the municipality.
3 Painting must be appropriate and in good condition.
4 Securing a water source from the main water supply network.
5	 Maintaining	the	sanitary	extensions	to	the	water	network.
6	 Providing	sufficient	ventilation	and	illumination.
7	 Providing	sufficient	number	of	effective	exhaust	fans	in	operating	mode.
8 Maintaining A/C units.
9 The Electrical wirings must be properly secured.
10	Electricity	extensions	must	be	appropriate	and	effective.
11 No water leakage from the ceiling or walls.
12	Maintaining	ceiling,	walls	and	floorings.
13 Maintaining doors and facades. 
14 Providing changing room and cabinets for keeping customers' clothes.
15	Providing	sufficient	number	of	toilets	and	washrooms	as	appropriate	for	the	volume	
of work.
16 Providing a water heater with a capacity appropriate for the business size.
17 Maintaining the metal grid of the windows.
18	Fixing	a	sign	with	the	trade	name	on	the	premises	façade,	the	same	as	mentioned	
on the trade license.
19	Activities	must	be	confined	to	the	area	permitted	for	the	business.
20	Providing	curtains	or	stickers	on	the	windows	and	external	facades.
21 Displaying a sign in a prominent place at the main door, stating the timings for men 
and timings for women.
22	Do	not	place	moquette	on	the	floorings.
23 Keeping safe distance between equipment and machines in the premises.
24	Providing	a	layer	of	reinforced	sponge	on	certain	floorings,	jambs	and	sharp	edges	
as	per	the	set	specifications.	
25 Providing warning and guidance posters for the use of sports equipment.
26 The area of the premises must be appropriate with volume of work actually 
performed.
27	Providing	a	number	of	first-aid	kits	sufficient	to	meet	the	premises	needs,	and	
replacing	the	damaged	or	expired	first-aid	materials	regularly.

Third: Cleaning Requirements 
1 Keeping the area outside the premises clean.
2 Paying attention to the cleanliness and general appearance of the premises.
3 Disposing of waste properly and in regular and timely manner.
4 Workers must pay attention to their hygiene.



 
Steps	to	get	the	approvals	from	the	HCS	for	licensing	a	fitness	center	or	
gym

1.The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:

•Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
•Title deed / Tenancy contract.
•Approval of the General Authority of Youth and Sports Welfare.
•Approval	of	the	Criminal	Investigation	Department	of	Sharjah	Police	
Headquarters. 
•Approval of the Planning and Survey Department for villas.

2.The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy.
3.The investor/representative reports to the HCS and presents the inspection report.
4.The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance with 
the initial approval requirements (the required area is at least 100m2)). The investor will 
also be given a copy of the health requirements.
5.The investor provides a décor plan for the premises to be approved by the HCS, and 
refer it to the Engineering Department for its approval, if so required.
6.After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7.The health control inspector inspects the premises and records the inspection details 
in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 500 fees. The following documents are required:

•Final inspection report of the premises.
•Title deed / attested tenancy contract.
•Approval of the General Authority of Youth and Sports Welfare. 
•Approval	of	the	Criminal	Investigation	Department	of	Sharjah	Police	
Headquarters
•Décor permit approved by the Engineering Department.
•Approval of the Planning and Survey Department for villas.

 
Licensing	requirements	for	the	business	of	fitness	center	or	gym:
First: Documents Requirements 

1 Keeping a valid professional license (or copy) at the facility.  
2	 Keeping	at	the	premises	a	record	of	field	visits	and	follow-ups	issued	by	the	HCS.
3 Providing all workers with valid occupational health cards issued by the Public 
Health Clinic of Sharjah Municipality
4 Providing Hepatitis B vaccine cards for all workers, and ensuring they complete the 
doses in accordance with vaccination program.
5 Obtaining the approvals of the competent entities for the use of equipment.



• Licensing Application form and trade name issued by the SEDD.
• Title deed / Tenancy contract (attestation is not required at this stage).
• Approval of the Planning and Survey Department for villas.

2. The health control inspector inspects the premises and record the inspection details 
in a report of which the investor/representative receives a copy.
3. The investor/representative reports to the HCS and presents the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance with 
the initial approval requirements (ladies salon required area is not less than 25m2+5m2  
for henna service activity + 6m2 for eastern bath activity, and the shop dimensions 
must not be less than 3.5m). The investor will also be given a copy of the health 
requirements.
5. The investor provides a décor plan for the premises to be approved by the HCS, and 
refer it to the Engineering Department for its approval, if so required.
6.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7. The health control inspector inspects the premises and records the inspection 
details in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 250 fees for premises with an area of up to 50 m 2 
or AED 500 for premises with an area of more than 50 m2. The following documents 
are required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Décor permit approved by the Engineering Department.

 Health	requirements	for	practicing	the	business	of	ladies	salon	and	personal	care	
centers

Refer	to	the	Unified	guide	to	health	requirements	for	ladies	salons,	massage	and	
personal care centers (attached)

Health requirements for practicing the business of eastern bath

Refer	to	the	Unified	guide	to	health	requirements	for	ladies	salons,	massage	and	
personal care centers (attached)

Health requirements for practicing the business of massage and personal care 
centers

Refer	to	the	Unified	guide	to	health	requirements	for	ladies	salons,	massage	and	
personal care centers (attached)

Pursuant	to	the	directives	of	the	Executive	Council	of	Sharjah	Emirate	to	keep	the	
practicing of massage and personal care business limited to hotel facilities and sports 
centers, it is not allowed to license this activity as an independent business.



Steps for obtaining approvals from the Health Control Section (HCS) for 
licensing a barber shop business

1. The investor or its representative should report to the HCS at the Public Health 
Department	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-
be licensed premises, and the following documents are required:

• Licensing Application form and trade name issued by the Sharjah Economic 
Development Department (SEDD).
• Tenancy contract (attestation is not required at this stage) or the building title 
deed.
• Approval of the Planning and Survey Department for villas.

2. The health control inspector inspects the premises and records the inspection 
details in a report which the investor/representative receives a copy of.
3. The investor/representative reports to the HCS and provides the inspection report.
4. The initial report will be issued to the investor if the premises are in compliance with 
the initial approval requirements (barber shop required area is 15 m6  + 2m2 for eastern 
bath activity, and the shop dimensions must not be less than 3.5m). The investor will 
also be given a copy of the health requirements.
5. The investor will prepare a décor plan for the premises, to be approved by the HCS 
and referred to the Engineering Department for its approval, if required.
6.	After	the	actual	fulfillment	of	all	requirements	at	the	premises,	the	investor	will	fix	
an appointment with the concerned employee from the HCS for the inspection of the 
premises.
7. The health control inspector inspects the premises and records the inspection 
details in a report which the investor/representative receives a copy of.
8.	The	final	report	will	be	issued	to	the	investor	if	all	requirements	are	fulfilled	at	the	
premises against payment of AED 250 fees for premises with an area of up to 50 m2 or 
AED 500 for premises with an area of more than 50 m2. The following documents are 
required:

• Final inspection report of the premises.
• Attested tenancy contract.
• Décor permit approved by the Engineering Department.

	 
Health requirements for practicing the business of barber shop

Refer	to	the	Unified	guide	to	health	requirements	for	ladies	salons,	massage	and	
personal care centers (attached)

Steps to get the approvals from the HCS for licensing ladies salons and 
personal care centers:

1. The investor or its representative should report to the HCS at the public health 
building	in	Al	Nassiriya	area	to	fix	an	appointment	for	the	inspection	of	the	would-be	
licensed premises, and the following documents are required:




