الدليل املوحد للشروط الصحيت ملمارست وشاط التدليك
والتجميل والعىايت الشخصيت

الشروط الصحيت ملراكز العىايت الشخصيت والصالوهاث الرجاليت
التراخيص والوثائق
 . 1.1الاشتراطاث الاساسيت
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الحفىُ غلى سخفت مهىُت /ججاسٍت ظاسٍت اإلاكػىُ مؼ الالتزام باألوؽىت اإلاشخق بها مً
نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
ببشاص بىانت الخكخِؾ /سجل الضٍاساث الخابؼ للجهت الشنابُت اإلاخخفت باإلماسة.
وحىد سجل بإظماء الػاملين /الػامالث.
ظاس مؼ ميؽإة إلاٍاقدت الحؽشاث /الهىاسك ،مشخفت مً الجهت اإلاخخفت
جىقير غهذ ٍ
باإلماسة.
جىقير معدىذ البرهامج الذوسي الخاؿ بمٍاقدت الحؽشاث والهىاسك في الفالىن.
ًجب غلى الػاملين /الػامالث في ؤوؽىت الخجمُل والػىاًت الصخفُت ؤن جٍىن لذيهم
ؼهاداث مػخمذة مً الجهت اإلاخخفت باإلماسة جاهلهم /جاهلهً للػمل بهزه ألاوؽىت ،غلى
ؤن جهىم الجهت اإلاخخفت باإلماسة بىلؼ آلالُت اإلاىاظبت إلاىذ هزه الؽهاداث.
جىقير مخىىاث الذًٍىس الهىذظُت اإلاػخمذة ،وٍجب ؤن جٍىن مىابهت للىانؼ.

 .2العاملون:
 .2.1الاشتراطاث ألاساسيت
ًجب ؤن ًدفل حمُؼ الػاملين غلى بىانت صحُت مهىُت ظاسٍت اإلاكػىُ ـادسة مً نبل
الجهت اإلاخخفت باإلماسة جدمل اظم الػامل ومهىخه واظم الفالىن /اإلاشيض وجاسٍخ ـالخُت
البىانت ،وٍهىم الػامل بخػلُهها ؤزىاء مماسظت غمله.
اسجذاء صي مىخذ سظمي رو ؤيمام وىٍلت بلىن قاجذ مؼ ولؼ ؼػاس واظم اإلايؽإة غلُه،
ً
وصي خاؿ بلىن دايً لفبـ الؽػش ،ولضوم اسجذائه ؤزىاء الػمل واإلاداقظت غلُه هظُكا
(ًمًٌ الاظخػالت باظخخذام مشٍىُ ؤبُن را يم وىٍل ؤزىاء جهذًم الخذمت) والتزام
الػاملين باسجذاء الضي اإلاىاظب غىذ مضاولت اليؽاه بذاخل ؾشقت البخاس.
ًجب ؤن جهىم الػامالث بؿعل وجىظُل وحػهُم ألاًذي نبل وبػذ خذمت ًل صبىهت.
ًجب اإلاداقظت غلى الىظاقت الصخفُت للػامالث (غلى ظبُل اإلاثاُ :نق ألاظاقش ،غذم
اسجذاء الحلي اإلاػذهُت ،اظخخذام ؤخزًت مىاظبت حؿىي الهذم بالٍامل ،هظاقت الؽػش،
هظاقت اإلاالبغ ،غذم ممـ الخبـ وجىظُل الكم مً سوائذ الخذخين).
ًجب ؤن جهىم الػامالث بؿعل وجىظُل وحػهُم ألاًذي نبل وبػذ خذمت ًل صبىهت.
غذم جىاحذ الػامل في الفالىن في خالت بـابخه بإمشاك الجهاص الخىكس ي ؤو ألامشاك
اإلاػذًت ؤو وحىد نشوح مٌؽىقت ؤو التهاباث حلذًت بجعم الػامل داخل الفالىن/

اإلاشيض.

 .2.2الاشتراطاث املتقدمت
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ًجب غذم الهُام بإي مماسظاث ؾير صحُت ؤو ؾير الئهت.
غذم الخػامل مؼ ألامشاك الجلذًت للضبائً ؤو مػالجت خب الؽباب والبثىس ؤو جهذًم ؤًت
اظدؽاساث وبُت ؤو غالحاث ؼػبُت ؤو ما ؼابه رلَ.
ًجب اسجذاء الهكاصاث غىذ جهذًم خذمت ـبـ الؽػش ،وٍكمل اظخػماُ الٌماماث.
جىقير بىاناث الدسجُل الفحي /الخدفين لذ التهاب الٌبذ البائي لجمُؼ الػامالث،
ً
واظخٌمالهً ألخز الجشغاث وقها لبرهامج الخىػُم.

 .3املوقع والبىاء:
 .3.1الاشتراطاث ألاساسيت
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ً
ًجب ؤن ًٍىن اإلاىنؼ مىاقها غلُه مً نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
ًجب ؤن جٍىن اإلاعاخت الٍلُت للميؽإة واإلاعاقاث بين الٌشاس ي واإلاعاخت اإلاخففت
لؿشف الػىاًت الصخفُت وألاوؽىت ألاخشي مىاظبت ًخم جدذًذها خعب مخىلباث الجهت
اإلاخخفت باإلماسة.
جىاقش بلاءة وتهىٍت مىاظبت.
ًاف في ؤمايً الػمل ودوساث اإلاُاه.
جىقش مشاوح ؼكي للهىاء راجُت الؿلو بػذد ٍ
الخمذًذاث الٌهشبائُت ّ
مامىت بؽٍل مىاظب.
ًجب ؤن جٍىن ألاسلُت مبلىت وؾير مؿىاة بإي هىع مً الكشاػ.

 .3.2الاشتراطاث املتقدمت
3.2.2

حػلُو لىخت باالظم الخجاسي غلى واحهت اإلادل.
في خاُ وحىد اإلايزاهين قُجب ؤن ًٍىن بدالت حُذة ،وؤن جخم اإلاىاقهت غلُه مً نبل
الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
في خاُ وحىد باب خلكي قُجب ؤن جخم اإلاىاقهت غلُه مً نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
جشيُب ظيرامَُ ؤو ؤلىاح بالظدَُ خلل اإلاؿاظل.

 .4ألاثاث:
 .4.1الاشتراطاث ألاساسيت

4.1.2
4.1.3

2
3

جىقير يشاس ي نق وجفكُل الؽػش ويشاس ي نق ألاظاقش ويشاس ي الحىاء بدُث جٍىن
راث حىدة غالُت ،مشٍدت وخالُت مً الؽهىم وَعهل جىظُكها وحػهُمها ،وخالُت مً
مىاقن السجائش.
جىقير ؤمايً الهخظاس الضبائً مً مهاغذ مشٍدت ومىاظبت ،وؤن جٍىن مفىىغت مً ظىىح
ٌعهل جىظُكها ،مؼ لشوسة جشى معاقاث مالئمت بُنها وبين آمايً جهذًم الخذماث.
جىقير خضاهت وؤدساج لحكظ اإلاىاؼل والكىه وؤدواث الخجمُل.

 .4.2الاشتراطاث املتقدمت
4.2.1

1

ًجب جخفُق خضاهاث وؤدساج مىاظبت للحكظ وؤسقل للػشك وؤدساج مىكفلت لحكظ
ً
ألاؼُاء الخاـت بالػامالث وجشجُبها حُذا.

4.2.2

2

جىقير ًاوهتراث خذمت نق وجفكُل الؽػش مً اإلاىاد ؾير الهابلت لالمخفاؿ وؤن جٍىن
خالُت مً الدؽههاث وظهلت الخىظُل والخػهُم ،وفي خالت وحىد اإلاؿاظل غلى الٍاوهتر
ً
ًجب ؤن ًٍىن الٍاوهتر مفىىغا مً الجشاهِذ ،الشخام ؤو ؤًت مادة ؤخشي مهاومت
لالمخفاؿ وظهلت الخىظُل.

 .4.2الاشتراطاث املتقدمت
4.2.1

4.2.2

ًجب جخفُق خضاهاث وؤدساج مىاظبت للحكظ وؤسقل للػشك وؤدساج مىكفلت لحكظ
ً
ألاؼُاء الخاـت بالػامالث وجشجُبها حُذا.
جىقير ًاوهتراث خذمت نق وجفكُل الؽػش مً اإلاىاد ؾير الهابلت لالمخفاؿ وؤن جٍىن
خالُت مً الدؽههاث وظهلت الخىظُل والخػهُم ،وفي خالت وحىد اإلاؿاظل غلى الٍاوهتر
ً
ًجب ؤن ًٍىن الٍاوهتر مفىىغا مً الجشاهِذ ،الشخام ؤو ؤًت مادة ؤخشي مهاومت
لالمخفاؿ وظهلت الخىظُل.

 .5غرف جقديم خدماث العىايت الشخصيت:
 .5.1الاشتراطاث ألاساسيت

5.1.1

5.1.2

5.1.3

ًجب ؤن جٍىن الؿشف اإلاخففت لخهذًم خذمت ججمُل الىحه مىكفلت ومضودة بعشٍش
مشٍذ نابل للحشيت خالي مً الػُىب والؽهىم والفذؤ ،وؤن ًٍىن مً ظىىح نابلت
للخىظُل والخػهُم ،وؤن جضود الؿشقت بمؿعلت ًذ معخهلت غً باقي ؤحضاء الفالىن ،وؤن
ال جهل معاخت الؿشقت غً  6متر مشبؼ وجٍىن مضودة بجذسان زابخت (ال ٌعمذ باظخخذام
العخائش ؤو قىاـل ألاًىسدًىن ؤو ؤي قىاـل مانخت بين ؾشف جهذًم الخذمت).
ًجب ؤن جٍىن الؿشف اإلاخففت لخهذًم خذمت بصالت الؽػش مىكفلت ومضودة بعشٍش مشٍذ
نابل للحشيت خالي مً الػُىب والؽهىم والفذؤ ،وؤن ًٍىن مً ظىىح نابلت للخىظُل
والخػهُم ،وؤن ال جهل معاخت الؿشقت غً  6متر مشبؼ وجٍىن مضودة بجذسان زابخت (ال
ٌعمذ باظخخذام العخائش ؤو قىاـل ألاًىسدًىن ؤو ؤي قىاـل مانخت بين ؾشف جهذًم
الخذمت).
ًجب ؤن جٍىن يشاس ي جهذًم الخذمت مىاظبت مؼ مشاغاة جشى معاقت ال جهل غً متر بين
يشس ي وآخش وهفل متر غلى ألانل بين الٌشس ي ألاخير والجذاس ،وؤن جٍىن يشاس ي وواوالث
جهذًم خذمت نق ألاظاقش بإمايً مىاظبت ومىكفلت غً ؤمايً جهذًم الخذماث ألاخشي
بالفالىن ،وؤن جٍىن الٌشاس ي مشٍدت مؼ مشاغاة جىقير مؿعلت لألًذي وألاسحل ؤزىاء
مشاخل جهذًم الخذمت.
 .6مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:
 .6.6االشتراطات األساسية

6.1.1

ًجب ؤن ًضود اإلادل بمفذس مائي مً الؽبٌت الشئِعُت وـشف ـحي مىاظب.

 .7ألادواث واملستلزماث الواجب جزويدها للمحل:
 .7.1الاشتراطاث ألاساسيت
7.1.1

جىقير ؤخىاك ؾعُل للؽػش وؤخشي لؿعل الُذًً خعب مخىلباث الجهت اإلاخخفت
باإلماسة.

7.1.2

7.1.3

7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

جىقير غذد ًاف مً اإلاىاؼل والكىه بدُث ال ًهل غً  12نىػت مً ًل منها لٍل يشس ي
نق ؼػش واخذ ،وٍكمل جىقير اإلاىاؼل والكىه راث الاظخخذام الىاخذ خعب ولب
الضبىن.
ً
جىقير ظلت لجمؼ اإلاعخػمل مً اإلاىاؼل والكىه ختى ٌػاد ؾعلها جدميرا الظخخذامها
مشة ؤخشي ،وٍمىؼ اظخػماُ اإلايؽكت الىاخذة ؤو الكىوت أليثر مً مشة دون ؾعلها،
وٍكمل ؤن جدكظ داخل ؤيُاط بالظدٌُُت بػذ ؾعلها لحين اظخخذامها ،وال ٌعمذ
بؿعلها بالُذ ؤو باألمايً ؾير الصحُت ؤو ؾير اإلاىاظبت ؤو بغادة ججكُكها واظخخذامها
لضبىهت ؤخشي ،يما ال ٌعمذ بيؽشها بالخاسج.
جىقير غذد ًاف مً ؤدواث الخجمُل والػىاًت الصخفُت مفىىغت مً مىاد ؾير نابلت
للفذؤ وخالُت مً الؽهىم والشواظب ،وؤن جٍىن مً اإلاىاد غالُت الجىدة (ًكمل
اظخخذام ألادواث راث الاظخخذام الىاخذ).
جىقير وكاًاث خشٍو مىاظبت وخعب مخىلباث الذقاع اإلاذوي مؼ مشاغاة وحىد ملفو
ًبين جاسٍخ الفالخُت غليها.
جىقير ممشاث بمعاخاث مىاظبت ال ًهل غشلها غً  1.2متر داخل الفالىن ورلَ خعب
اؼتراواث الذقاع اإلاذوي باإلماسة.
ًجب اسجذاء الٌماماث بىاء غلى ولب الضبىن في خاُ جهذًم خذمت جخىلب نشب الػامل
مً الضبىن.

 .7.2الاشتراطاث املتقدمت
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

ؤن ًضود اإلادل بسخان ماء ري ظػت مالئمت لحجم الػمل.
جىقير مىىهت مىاظبت لخىظُل وجدمير ـبؿاث الؽػش جخٍىن مً ظىىح ملعاء ٌعهل
جىظُكها وحػهُمها مضودة بمؿعلت مالئمت مداوت بالعيرامَُ إلاعاقت ال جهل غً هفل
متر.
جىقير غذد ًاف مً ؤوغُت الىكاًاث اإلاضودة بإؾىُت ًىلؼ بذاخلها ؤيُاط مالئمت (ًكمل
ً
اظخخذام ألاهىاع التي جكخذ باألسحل) لجمؼ اإلاخلكاث والخخلق منها دوسٍا مؼ قفل
ألادواث الحادة لؿشك الخخلق آلامً منها ،غلى ؤن ال جترى الىكاًاث في اإلادل بلى الُىم
الخالي.
الخخلق مً ألادواث الخالكت بالىشم العلُمت آلامىت ،وغذم خكظها في الفالىن.
ًاف مً ألادواث واإلاػذاث ووظائل الحكظ /الخخضًٍ الالصمت إلاماسظت اليؽاه.
جىقير غذد ٍ
ًجب اظخخذام اإلاداسم الىسنُت إلاسح الىحه بذال مً مىاؼل الهماػ.

 .7.2الاشتراطاث املتقدمت
7.2.1
7.2.2
7.2.3

ؤن ًضود اإلادل بسخان ماء ري ظػت مالئمت لحجم الػمل.
جىقير مىىهت مىاظبت لخىظُل وجدمير ـبؿاث الؽػش جخٍىن مً ظىىح ملعاء ٌعهل
جىظُكها وحػهُمها مضودة بمؿعلت مالئمت مداوت بالعيرامَُ إلاعاقت ال جهل غً هفل
متر.
جىقير غذد ًاف مً ؤوغُت الىكاًاث اإلاضودة بإؾىُت ًىلؼ بذاخلها ؤيُاط مالئمت (ًكمل
ً
اظخخذام ألاهىاع التي جكخذ باألسحل) لجمؼ اإلاخلكاث والخخلق منها دوسٍا مؼ قفل

7.2.4
7.2.5
7.2.6

ألادواث الحادة لؿشك الخخلق آلامً منها ،غلى ؤن ال جترى الىكاًاث في اإلادل بلى الُىم
الخالي.
الخخلق مً ألادواث الخالكت بالىشم العلُمت آلامىت ،وغذم خكظها في الفالىن.
ًاف مً ألادواث واإلاػذاث ووظائل الحكظ /الخخضًٍ الالصمت إلاماسظت اليؽاه.
جىقير غذد ٍ
ًجب اظخخذام اإلاداسم الىسنُت إلاسح الىحه بذال مً مىاؼل الهماػ.

 .8التىظيف والتعقيم:
 .8.1الاشتراطاث ألاساسيت
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8
8.1.9

ًجب جىظُل ألادواث بػذ الاهتهاء مً جهذًم الخذمت بالىشم اإلاٍُاهٌُُت غً وشٍو
ً
ً
ؾعلها باإلااء الذافئ والكشؼاة حُذا يمشخلت ؤولى جدميرا لخػهُمها.
ً
ًجب جىقير مدلىُ لخػهُم ؤدواث جهذًم الخذمت بؿمشها ًلُا ،وؤن ًٍىن اإلادلىُ مً
ألاهىاع اإلاػخمذة والكػالت غلى ؤن ًخم اظخخذامه بالتراييز الصحُدت ،مؼ لشوسة
اإلاداقظت غلى حؿُيره بؽٍل دوسي والحشؿ غلى غذم ولؼ ألادواث بذاخله بال بػذ
جىظُكها يما وسد بالبىذ  ،8.1.1يما ًجب جىقير ؤوغُت صحاحُت ًاقُت لهزا الؿشك.
جىقير حهاص حػهُم باألؼػت قىم البىكسجُت ألدواث جهذًم الخذمت وبػذد ًدىاظب مؼ
ً
مخىلباث الػمل في ؤلاماسة ،واإلاداقظت غلى الجهاص هظُكا غلى ؤن جدكظ ألادواث بذاخله
بػذ جىظُكها وحػهُمها وججكُكها يما وسد بالبىذًً  8.1.1و  8.1.2خُث جىلؼ بالػذد
ً
اإلاىاظب لعػت الجهاص (ًجب جبذًل اإلافباح الخاؿ بالجهاص دوسٍا خعب حػلُماث
الدؽؿُل).
ً
ًجب جىقير ؤحهضة الخػهُم الحشاسي (خشاسة حاقت ؤو بالبخاس) وخفىـا مؼ ألادواث
اإلاػذهُت اإلاعخخذمت ألؾشاك الخجمُل والػىاًت الصخفُت ،وؤن جٍىن هزه ألاحهضة مضودة
بإهظمت الخدٌم بالحشاسة والىنذ.
ًجب مشاغاة اظخخذام قشؼاة ؼػش هظُكت ومػهمت وخكظها في ؤدساج مالئمت وهظُكت
وقفلها غً ألادواث ؾير الىظُكت ،وال ٌعمذ باظخخذام قشؼاة مً صبىهت بلى ؤخشي نبل
الخىظُل والخػهُم بؽٍل مىاظب.
ؤن جٍىن ألاحضاء ؾير اإلاػذهُت واإلاعخخذمت في الػىاًت باألظاقش والاظكىجاث اإلاعخخذمت
ً
لخجمُل الىحه مً راث الاظخخذام الىاخذ ومؿلكت حُذا ،وال ٌعمذ باظخخذام هزه
ألاهىاع مً ألادواث مً صبىهت بلى ؤخشي ،مؼ مشاغاة الخخلق منها بالىشم الصحُدت بػذ
اظخخذامها.
اغخماد ؤقمل مػاًير الخىظُل والخػهُم ألمايً الجلىط والخذمت وألاسلُاث والعىىح
والضواًا والحماماث وؾشف البخاس والعاوها بلاقت بلى الٌبائً وألاسقل وألادساج والعخائش
ودوساث اإلاُاه وؾيرها مً ألاحهضة وألادواث اإلاخىقشة في اإلادل.
ًجب اظخخذام ألاغىاد الخؽبُت راث الاظخخذام الىاخذ غىذ جهذًم خذمت بصالت الؽػش
بالؽمؼ مؼ مشاغاة غذم بغادة ؾمشها داخل الؽمؼ ؤو اظخخذامها مً صبىهت بلى ؤخشي ،مؼ
لشوسة جىقير ملفو ًىضح رلَ في حمُؼ ألامايً اإلاخففت إلصالت الؽػش بالفالىن.
في خالت اظخخذام حهاص الؽمؼ اإلادمىُ الزي ًخم بغادة حػبئخه قُجب حؿُير وغاء الؽمؼ
الذاخلي لػبىة الؽمؼ لٍل صبىهت.

 .8.2الاشتراطاث املتقدمت

8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

ً
ًكمل اظخخذام هظام خهُبت ألادواث الخاـت لٍل صبىهت ،وٍىصح ؤًما باألدواث التي
حعخخذم إلاشة واخذة ؼشٍىت ؤن جٍىن غالُت الجىدة ومػشوقت اإلافذس.
ًجب ولؼ ؾىاء ظشٍش مً ألاؾىُت راث الاظخخذام الىاخذ وحؿُيره مؼ ًل صبىهت في
ؤمايً جهذًم الخذمت.
ًجب اإلاداقظت غلى ألاحهضة اإلاعخخذمت في جىظُل البؽشة وبخاس الىحه هظُكت ومػهمت
مؼ مشاغاة حؿُير اإلااء بؽٍل دوسي ،وؤن ًٍىن وغاء اإلااء بالجهاص مً الىىع الضحاجي
الؽكاف للخإيذ مً هظاقت اإلااء بؽٍل معخمش ،وؤن ًٍىن السخان الذاخلي بالجهاص ؾير
نابل للفذؤ ،وٍكمل اظخخذام اإلااء اإلاهىش لخجىب جٍىن الشواظب.
ًجب قفل الٌمُت اإلاىلىبت لالظخخذام مً اإلاعخدمشاث في وغاء هظُل ومػهم ورلَ
ً
باظخخذام ألاغىاد الخؽبُت راث الاظخخذام الىاخذ جدميرا الظخخذامها بمشاخل
الخجمُل اإلاخخلكت ،وال ٌعمذ بكفلها بالُذ ؤو اظخخذامها مباؼشة مً الػبىة الشئِعُت.
ًجب ؾعل وجىظُل وحػهُم وججكُل ألاًذي وألاسحل نبل البذء وؤزىاء جهذًم خذمت
نق وتهزًب ألاظاقش.
ًجب مشاغاة غذم بغادة ؾمش الُذًً ؤو الهذمين في ؤوغُت الؽمؼ (باساقين) مؼ لشوسة
جىقير ملفو ًىضح رلَ في حمُؼ ألامايً اإلاخففت لزلَ بالفالىن.
ًيبغي الاهخمام بىظاقت البِئت الخاسحُت للفالىن.

 .9مستحظراث التجميل والحىاء:
 .9.1الاشتراطاث ألاساسيت

9.1.1

9.1.2

9.1.3
9.1.4

ًجب اظخخذام ؤـباؽ ؼػش ومعخدمشاث ججمُل وغىاًت شخفُت ومادة خىاء مشخفت
ً
ومػشوقت اإلافذس وجدخىي غلى جىاسٍخ الفالخُت ،وال ٌعمذ نهائُا بفىؼ ؤو ابخٍاس خلىاث
الخجمُل واظخخذامها ؤو بُػها للضبائً ،وٍجب ولؼ ملفو غلى الػبىة ًبين جاسٍخ الكخذ
ً
والبذء باالظخػماُ وخفىـا للمعخدمشاث التي حػخمذ قترة اهتهاء الفالخُت اغخباسا مً
جاسٍخ الكخذ.
ًجب الخإيذ مً ؤن حمُؼ اإلاىاد اإلاعخخذمت في الفالىن بما قيها معخدمشاث الخجمُل
والحىاء الجاقت مػخمذة لذي الجهت اإلاخخفت نبل جاسٍخ الؽشاء مؼ ببشاص اإلاعدىذاث
الخاـت بزلَ للمكدؽين غىذ الضٍاسة الخكخِؽُت.
ًجب اظخخذام مىاد وبُػُت غىذ جدمير الحىاء وغذم اظخخذام ؤي مشيباث يُمُائُت ؤو
بترولُت مػها ،غلى ؤن ًخم جدمير الحىاء بٌمُاث مىاظبت مؼ مشاغاة جخضٍنها بؽٍل
مىاظب.
ًمىؼ اظخخذام ـبؿاث الؽػش وخاـت العىداء غلى الجلذ يبذًل إلاادة الحىاء.

 .9.2الاشتراطاث املتقدمت

9.2.1
9.2.2

الالتزام بخػلُماث اإلاُ َ
ف ِّىؼ غىذ اظخخذام معخدمشاث الخجمُل والػىاًت الصخفُت ،مً
خُث بسؼاداث الاظخخذام والخدزًشاث اإلازًىسة غلى الػبىة ؤو اليؽشة الذاخلُت.
ُ
ًُمىؼ بُؼ معخدمشاث الخجمُل و الػىاًت الصخفُت في اإلاشيض ،ما لم ًًٌ اليؽاه
ًّ
شخفا له مً الجهت اإلاخخفت باإلماسة ،وفي هزه الحالت ًجب جىقير مٍان مىاظب لػشك
ُم

9.2.3
9.2.4
9.2.5

اإلاىخجاث داخل الفالىن.
ًجب الخإيذ مً مفذس الحىاء اإلاعخخذمت داخل الفالىن ،وٍخدمل الفالىن اإلادعبب
باأللشاس اإلاعاولُت الىاججت غً اظخخذامها بن وحذث.
ًمىؼ سظم وههؾ الحىاء غلى الجلذ بػذ الحمام البخاسي ؤو بصالت الؽػش مً الجعم ؤو ؤي
وؽاه ًمًٌ ؤن ًضٍذ مً جدعغ البؽشة ،مؼ لشوسة جىقير ملفو لإلبالؽ غىذ الخػشك
للحشوم وؤلاـاباث هدُجت اظخخذام الحىاء غلى ألاًذي.
ًجب ؤن جٍىن ألاسلُاث وؤمايً الجلىط بمىاوو ولؼ الحىاء مً ظىىح ملعاء ٌعهل
جىظُكها وحػهُمها ،وٍمىؼ اظخخذام الكشػ ألاسض ي غليها.

 .11املحظوراث:
 .11.1الاشتراطاث ألاساسيت
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
10.1.15
10.1.16
10.1.17
10.1.18
10.1.19

ال ٌعمذ بالخذخين داخل الفالىن ،وٍجب جىقير غالماث مىؼ الخذخين داخل اإلادل وبصالت
مىاقن السجائش مىه.
ال ٌعمذ باظخؿالُ الفالىن لألمىس اإلاػِؽُت ًالعًٌ والىبخ وؾيره.
ال ٌعمذ باظخخذام الليزس ؤو جٌىىلىحُا المىء الىابن اإلاٌثل  IPLإلصالت الؽػش في
الفالىهاث ومشايض الخجمُل.
ال ٌعمذ باظخخذام مادة الؽبت  Alumفي جىهير الجشوح بال برا ًاهذ مً الىىع الزي
ٌعخخذم إلاشة واخذة قهي.
ال ٌعمذ بتربُت ؤو اـىداب الحُىاهاث داخل الفالىن.
ال ٌعمذ باظخخذام اظىىاهاث الؿاص داخل الفالىن.
ال ٌعمذ بخهذًم خذمت حعمير البؽشة إلاً جهل ؤغماسهً غً  18ظىت.
ًجب الالتزام بالكترة اإلاعمىخت للدعمير خعب حػلُماث اإلافىؼ.
ًجب جىقير اإلاعاخاث الٍاقُت لخذمت الدعمير وجىقير هظاساث وانُت للػين واجباع ؼشوه
العالمت اإلازًىسة غلى الجهاص.
في الحاالث التي ًخم قيها حعمير البؽشة غً وشٍو سػ الجلذ بمىادً ،جب ؤن ًخم اغخماد
هزه اإلاىاد مً الجهت اإلاخخفت.
ال ٌعمذ بػمل اإلاايُاج ؼبه الذائم في مشايض الخجمُل والػىاًت الصخفُت بال بػذ
الحفىُ غلى جفشٍذ مً الجهت اإلاخخفت.
ال ٌعمذ باظخخذام حهاص الىؼم الذائم والخذماث الخاـت به.
ال ٌعمذ باظخخذام ألامىاط (الؽكشاث) في خذمـت الػىاًت باألنذام.
ال ٌعمذ باظخخذام ـبؿاث الؽػش في ـبـ الحىاحب.
ال ٌعمذ باظخخذام سماد السجائش في بصالت الفبؿت غً الجلذ.
ال ٌعمذ باظخخذام ؤو غشك الػذظاث الالـهت يمادة ججمُلُت للضبىهاث.
ال ٌعمذ باظخخذام حهاص زهب ألارن وجهذًم هزه الخذمت في الفالىن.
ًمىؼ ولؼ الخُي بالكم غىذ جهذًم خذمت بصالت الؽػش بالخُي.
ًدو للفالىن سقن جهذًم خذماث الػىاًت بالؽػش في خالت الاؼدباه بىحىد بُن
الحؽشاث ؤو نمل الشؤط ؤو ؤي ؤمشاك حلذًت ؤخشي.

10.1.20
10.1.21

ال ٌعمذ باظخخذام غملُاث الخهؽير الٌُمُائي والحمض ي في الفالىن /اإلاشيض.
ًمىؼ اظخخذام اإلاذقئت وٍكمل اظخخذام مشوخت الهىاء العاخً لخيؽُل الحىاء.

 .11الحمام الشرقي:
 .11.1الاشتراطاث ألاساسيت
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.1.11

ًجب الخإيذ مً غذم جهذًم الخذمت للمفاباث بإمشاك حلذًت.
ً
معاخت الحمام الؽشقي ًجب ؤن جٍىن  6متر مشبؼ جهشٍبا غلى ألانل.
ًجب ؤن جٍىن الجذسان وألاسلُاث وألاظهل مً ظىىح ملعاء ٌعهل جىظُكها وحػهُمها.
ًجب جىظُل وجىهير الحمام مباؼشة بػذ ًل صبىن ،خاـت الكشاؾاث بين ظيرامَُ
الجذسان وألاسلُاث.
ًجب بغادة ؾعل وجىظُل الكىه واإلاىاؼل بػذ الاظخخذام مؼ خكظ اإلاعخػمل منها
داخل ظالث مخففت لزلَ ،وال ٌعمذ باظخخذامها لضبىهت ؤخشي نبل بغادة ؾعلها
ً
وجىظُكها وججكُكها حُذا.
ًجب جىقير لُكت اظخدمام راث الاظخخذام الىاخذ والخخلق منها بالىشم الصحُدت بػذ
اظخخذامها ،وال ٌعمذ باظخخذامها لضبىهت ؤخشي.
ًجب ؤن جٍىن حمُؼ اإلاعخدمشاث اإلاعخخذمت راث هىغُت حُذة ومً مفادس مػشوقت
ومػخمذة ،وال ٌعمذ باظخخذام ؤًت مىخجاث ؤو خلىاث راجُت الفىؼ.
ًمىؼ الخػامل مؼ ؤو مداولت مػالجت ألامشاك الجلذًت ؤو جهذًم ؤًت بسؼاداث وبُت
للضبائً ،وٍمًٌ في هزه الحاالث جىحُه الصخق إلاشاحػت اإلايؽأث الىبُت اإلاخخفت،
وٍمىؼ الخػامل مؼ الجلذ اإلافاب ؤو اإلاتهُج.
ًجب ؤن جٍىن دسحت الحشاسة داخل الحمام مالئمت لخجىب خذور الفذمت الحشاسٍت ؤو
الحشوم الجلذًت ،وٍكمل اخخباس الحمام مً نبل الػامالث نبل دخىُ الضبىهت.
ًجب جىبُو ؤغلى مػاًير الخىظُل والخػهُم والخجكُل نبل وبػذ جهذًم الخذمت
ً
ً
وخفىـا بإمايً الاظخلهاء والاظخدمام وظهىف الحمام والتي ؾالبا ما حعبب ألامشاك
والشوائذ الٌشيهت.
ًجب اإلاداقظت غلى التهىٍت مً خالُ جشيُب ؼكاواث هىاء جخالءم مؼ حجم الحمام.

 .11.2الاشتراطاث املتقدمت

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7

ً
ًجب ؤن ًٍىن الحمام الؽشقي مىكفال غً ألاوؽىت ألاخشي للفالىن /اإلاشيض.
ًجب جىقير ؾشقت خاـت لخبذًل اإلاالبغ بدُث جٍىن جابػت للحمام الؽشقي.
جىقير خضائً مؼ ؤنكاُ لحكظ اإلاالبغ وألاخزًت الخاـت بالضبائً غلى ؤن جٍىن بهىاغذ
مفىىغت مً مىاد ؾير نابلت للفذؤ وال جٍىن مالـهت لألسلُت.
غمل ـُاهت دوسٍت للحمام مً الذاخل ومشاغاة غذم همى ألاغكان غلى ؤسلُاث وحذسان
ً
وظهىف الحمام وؤمايً الاظخلهاء والاظخدمام والتي ؾالبا ما حعبب ألامشاك والشوائذ
الٌشيهت.
ًكمل اسجذاء الهكاصاث ؤزىاء جهذًم الخذمت.
جىقير ؤسلُاث ماوػت لالهضالم خىُ ؤمايً الاظخدمام بؿشف خمام البخاس.
غذم الظهىس بؽٍل ؾير الئو بلباط الحمام خاسج اإلاىىهت اإلاخففت للحمام.

11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11

ًجب قفل ؾشف جهذًم الخذمت وولؼ ظشٍش واخذ قهي داخل ًل ؾشقت ،وؤن ال جهل
معاخت الؿشقت غً  6متر مشبؼ.
وحىد خضاهت في ؾشقت جبذًل اإلاالبغ جدخىي قىه ومىاؼل خاـت الظخػماُ الضبائً.
جشيُب حهاص البخاس خاسج الؿشقت بجىاس الباب وبخكاء حمُؼ الخىـُالث الٌهشبائُت.
ًمىؼ جىاحذ ؤيثر مً صبىهت واخذة في ؾشقت الحمام في هكغ الىنذ.

 .12مهام إلادارة في الصالوهاث:
 .12.1الاشتراطاث ألاساسيت
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10

12.1.11

ًجب ؤن جٍىن ؤلاداسة غلى دساًت حُذة بالؽشوه الصحُت اإلاػخمذة مً نبل الجهت
اإلاخخفت باإلماسة.
ًجب ؤخز ؤلاحشاءاث الىنائُت والخصحُدُت غىذ خذور ألاخىاء.
ًجب الاهدباه وسـذ اإلاماسظاث الصحُت الخاوئت وجىحُه الػامالث بمشوسة جصحُدها
ومخابػت رلَ باظخمشاس.
لشوسة جىغُت الػامالث الجذد باإلحشاءاث اإلاخبػت بالػمل واإلاماسظاث الصحُت الصحُدت
والىاحب اجباغها نبل البذء بمضاولت الػمل داخل الفالىن /اإلاشيض.
لشوسة الخػاون مؼ مكدؽت البلذًت ؤزىاء الضٍاسة الخكخِؽُت ،وفي خاُ الاغتراك غلى ؤي
ؾشامت مالُت جم جدشٍشها ًجب غلى الػمُل مشاحػت الجهت الشنابُت اإلاخخفت باإلماسة.
لشوسة الاوالع باظخمشاس غلى بىانت الخكخِؾ /سجل الضٍاساث اإلاُذاهُت /جهاسٍش اإلاكدؽين
وما وسد قيها مً ههاه.
لشوسة الخذنُو غلى البىاناث الصحُت اإلاهىُت وجىاسٍخ ـالخُتها ،وؤن ال ٌعمذ للػامالث
الجذد بمضاولت الػمل داخل الفالىن نبل الحفىُ غليها.
لشوسة جىقير ـىذوم بظػاقاث ؤولُت بمدخىٍاث ظاسٍت الفالخُت ،وجذسٍب الػامالث غلى
يُكُت الخػامل مؼ الحىادر البعُىت.
لشوسة جىغُت الػامالث بػذم جهذًم خذمت الخهؽير ؤو الذلَ في خاُ مالخظت ؤن الجلذ
ؾير وبُعي ،ؤو جهذًم خذماث نذ جضٍذ مً جدعغ البؽشة مثل الحمام البخاسي نبل
وبػذ بصالت الؽػش بالؽمؼ.
اجباع الخػلُماث وؤلاسؼاداث الخاـت بجهاص ججمُل الىحه والتي جخق يُكُت جىظُكه
وحػهُمه ،واإلاداقظت غلى ظالمت الضبائً ؤزىاء اظخخذامه لخكادي الىنىع في ؤخىاء ؤزىاء
الهُام بمشاخل ججمُل الىحه.
ًخدمل ؤصحاب الفالىهاث اليعائُت والػاملىن /الػامالث قيها معاولُت اجباع الخػلُماث
اإلازًىسة في مىاد هزا الذلُل ،وٍخدملىن معاولُت ؤي مخالكاث هاحمت غً اإلاماسظاث
ً
الخاوئت ؤو الاظخخذام الخاوئ إلاىاد الخجمُل بماظعاتهم ،خكاظا غلى الصحت والعالمت
الػامت.

 .13الاشتراطاث الخاصت بمكافحت الحشراث والقوارض:
 .13.1الاشتراطاث ألاساسيت
13.1.1

غذم وحىد خؽشاث ؤو نىاسك ؤو ما ٌؽُـش بليها.

في خاُ وحىد مبُذاث خؽشٍت إلاٍاقدت الحؽشاث والهىاسك ،قُجب ؤن جٍىن مشخفت
مً الجهت اإلاخخفت.

13.1.2

 .14أخرى:
في خالت وحىد دوسة مُاه (خمام) داخل اإلايؽإة قُجب ؤن جٍىن مضودة بمؿعلت لألًذي
ومىاد مىهشة ووظُلت للخجكُل.

14.1

الشروط الصحيت لصالوهاث التجميل ومراكز العىايت الشخصيت اليسائيت
التراخيص والوثائق
 . 1.1الاشتراطاث الاساسيت
1.1.1

1

1.1.2
1.1.3

2
3
4

1.1.5

5
6

1.1.4

1.1.6
1.1.7

7

2.1.1

1

الحفىُ غلى سخفت مهىُت /ججاسٍت ظاسٍت اإلاكػىُ مؼ الالتزام باألوؽىت اإلاشخق بها مً
نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
ببشاص بىانت الخكخِؾ /سجل الضٍاساث الخابؼ للجهت الشنابُت اإلاخخفت باإلماسة.
وحىد سجل بإظماء الػاملين /الػامالث.
ظاس مؼ ميؽإة إلاٍاقدت الحؽشاث /الهىاسك ،مشخفت مً الجهت اإلاخخفت
جىقير غهذ ٍ
باإلماسة.
جىقير معدىذ البرهامج الذوسي الخاؿ بمٍاقدت الحؽشاث والهىاسك في الفالىن.
ًجب غلى الػاملين /الػامالث في ؤوؽىت الخجمُل والػىاًت الصخفُت ؤن جٍىن لذيهم
ؼهاداث مػخمذة مً الجهت اإلاخخفت باإلماسة جاهلهم /جاهلهً للػمل بهزه ألاوؽىت ،غلى
ؤن جهىم الجهت اإلاخخفت باإلماسة بىلؼ آلالُت اإلاىاظبت إلاىذ هزه الؽهاداث.
جىقير مخىىاث الذًٍىس الهىذظُت اإلاػخمذة ،وٍجب ؤن جٍىن مىابهت للىانؼ.

 .2العاملون:
 .2.1الاشتراطاث ألاساسيت
ًجب ؤن ًدفل حمُؼ الػاملين غلى بىانت صحُت مهىُت ظاسٍت اإلاكػىُ ـادسة مً نبل

2.1.2

2

2.1.3

3

2.1.4
2.1.5

4
5

2.2.1
2.2.2

1
2

2.2.3
2.2.4

3
4

2.2.5

5

3.1.1

1
2

الجهت اإلاخخفت باإلماسة جدمل اظم الػامل ومهىخه واظم الفالىن /اإلاشيض وجاسٍخ ـالخُت
البىانت ،وٍهىم الػامل بخػلُهها ؤزىاء مماسظت غمله.
اسجذاء صي مىخذ سظمي رو ؤيمام وىٍلت بلىن قاجذ مؼ ولؼ ؼػاس واظم اإلايؽإة غلُه،
ً
وصي خاؿ بلىن دايً لفبـ الؽػش ،ولضوم اسجذائه ؤزىاء الػمل واإلاداقظت غلُه هظُكا
(ًمًٌ الاظخػالت باظخخذام مشٍىُ ؤبُن را يم وىٍل ؤزىاء جهذًم الخذمت) والتزام
الػاملين باسجذاء الضي اإلاىاظب غىذ مضاولت اليؽاه بذاخل ؾشقت البخاس.
ًجب اإلاداقظت غلى الىظاقت الصخفُت للػامالث (غلى ظبُل اإلاثاُ :نق ألاظاقش ،غذم
اسجذاء الحلي اإلاػذهُت ،اظخخذام ؤخزًت مىاظبت حؿىي الهذم بالٍامل ،هظاقت الؽػش،
هظاقت اإلاالبغ ،غذم ممـ الخبـ وجىظُل الكم مً سوائذ الخذخين).
ًجب ؤن جهىم الػامالث بؿعل وجىظُل وحػهُم ألاًذي نبل وبػذ خذمت ًل صبىهت.
غذم جىاحذ الػامل في الفالىن في خالت بـابخه بإمشاك الجهاص الخىكس ي ؤو ألامشاك
اإلاػذًت ؤو وحىد نشوح مٌؽىقت ؤو التهاباث حلذًت بجعم الػامل داخل الفالىن/
اإلاشيض.

 .2.2الاشتراطاث املتقدمت
ًجب غذم الهُام بإي مماسظاث ؾير صحُت ؤو ؾير الئهت.
غذم الخػامل مؼ ألامشاك الجلذًت للضبائً ؤو مػالجت خب الؽباب والبثىس ؤو جهذًم ؤًت
اظدؽاساث وبُت ؤو غالحاث ؼػبُت ؤو ما ؼابه رلَ.
ًجب اسجذاء الهكاصاث غىذ جهذًم خذمت ـبـ الؽػش ،وٍكمل اظخػماُ الٌماماث.
جىقير بىاناث الدسجُل الفحي /الخدفين لذ التهاب الٌبذ البائي لجمُؼ الػامالث،
ً
واظخٌمالهً ألخز الجشغاث وقها لبرهامج الخىػُم.
العماح للزًىس بالػمل في الفالىهاث اليعائُت مؽشوه بمىاقهت الجهاث اإلاػىُت في ًل
اماسة .

 .3املوقع والبىاء:
 .3.1الاشتراطاث ألاساسيت

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3
4
5
6

3.2.1

1
2

3.2.2

ً
ًجب ؤن ًٍىن اإلاىنؼ مىاقها غلُه مً نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
ًجب ؤن جٍىن اإلاعاخت الٍلُت للميؽإة واإلاعاقاث بين الٌشاس ي واإلاعاخت اإلاخففت
لؿشف الػىاًت الصخفُت وألاوؽىت ألاخشي مىاظبت ًخم جدذًذها خعب مخىلباث الجهت
اإلاخخفت باإلماسة.
جىاقش بلاءة وتهىٍت مىاظبت.
ًاف في ؤمايً الػمل ودوساث اإلاُاه.
جىقش مشاوح ؼكي للهىاء راجُت الؿلو بػذد ٍ
الخمذًذاث الٌهشبائُت ّ
مامىت بؽٍل مىاظب.
ًجب ؤن جٍىن ألاسلُت مبلىت وؾير مؿىاة بإي هىع مً الكشاػ.
 .3.2الاشتراطاث املتقدمت
حػلُو لىخت باالظم الخجاسي غلى واحهت اإلادل.
في خاُ وحىد اإلايزاهين قُجب ؤن ًٍىن بدالت حُذة ،وؤن جخم اإلاىاقهت غلُه مً نبل
الجهت اإلاخخفت باإلماسة.

3.2.3
3.2.4

3
4

4.1.1

1

في خاُ وحىد باب خلكي قُجب ؤن جخم اإلاىاقهت غلُه مً نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
جشيُب ظيرامَُ ؤو ؤلىاح بالظدَُ خلل اإلاؿاظل.

 .4ألاثاث:
 .4.1الاشتراطاث ألاساسيت

4.1.2
4.1.3
4.2.1

2
3

1
2

4.2.2

جىقير يشاس ي نق وجفكُل الؽػش ويشاس ي نق ألاظاقش ويشاس ي الحىاء بدُث جٍىن
راث حىدة غالُت ،مشٍدت وخالُت مً الؽهىم وَعهل جىظُكها وحػهُمها ،وخالُت مً
مىاقن السجائش.
جىقير ؤمايً الهخظاس الضبائً مً مهاغذ مشٍدت ومىاظبت ،وؤن جٍىن مفىىغت مً ظىىح
ٌعهل جىظُكها ،مؼ لشوسة جشى معاقاث مالئمت بُنها وبين آمايً جهذًم الخذماث.
جىقير خضاهت وؤدساج لحكظ اإلاىاؼل والكىه وؤدواث الخجمُل.
 .4.2الاؼتراواث اإلاخهذمت
ًجب جخفُق خضاهاث وؤدساج مىاظبت للحكظ وؤسقل للػشك وؤدساج مىكفلت لحكظ
ً
ألاؼُاء الخاـت بالػامالث وجشجُبها حُذا.
جىقير ًاوهتراث خذمت نق وجفكُل الؽػش مً اإلاىاد ؾير الهابلت لالمخفاؿ وؤن جٍىن
خالُت مً الدؽههاث وظهلت الخىظُل والخػهُم ،وفي خالت وحىد اإلاؿاظل غلى الٍاوهتر
ً
ًجب ؤن ًٍىن الٍاوهتر مفىىغا مً الجشاهِذ ،الشخام ؤو ؤًت مادة ؤخشي مهاومت
لالمخفاؿ وظهلت الخىظُل.

 .5غرف جقديم خدماث العىايت الشخصيت:
 .5.1الاشتراطاث ألاساسيت

5.1.1

1

5.1.2

2

5.1.3

3

ًجب ؤن جٍىن الؿشف اإلاخففت لخهذًم خذمت ججمُل الىحه مىكفلت ومضودة بعشٍش
مشٍذ نابل للحشيت خالي مً الػُىب والؽهىم والفذؤ ،وؤن ًٍىن مً ظىىح نابلت
للخىظُل والخػهُم ،وؤن جضود الؿشقت بمؿعلت ًذ معخهلت غً باقي ؤحضاء الفالىن ،وؤن
ال جهل معاخت الؿشقت غً  6متر مشبؼ وجٍىن مضودة بجذسان زابخت (ال ٌعمذ باظخخذام
العخائش ؤو قىاـل ألاًىسدًىن ؤو ؤي قىاـل مانخت بين ؾشف جهذًم الخذمت).
ًجب ؤن جٍىن الؿشف اإلاخففت لخهذًم خذمت بصالت الؽػش مىكفلت ومضودة بعشٍش مشٍذ
نابل للحشيت خالي مً الػُىب والؽهىم والفذؤ ،وؤن ًٍىن مً ظىىح نابلت للخىظُل
والخػهُم ،وؤن ال جهل معاخت الؿشقت غً  6متر مشبؼ وجٍىن مضودة بجذسان زابخت (ال
ٌعمذ باظخخذام العخائش ؤو قىاـل ألاًىسدًىن ؤو ؤي قىاـل مانخت بين ؾشف جهذًم
الخذمت).
ًجب ؤن جٍىن يشاس ي جهذًم الخذمت مىاظبت مؼ مشاغاة جشى معاقت ال جهل غً متر بين
يشس ي وآخش وهفل متر غلى ألانل بين الٌشس ي ألاخير والجذاس ،وؤن جٍىن يشاس ي وواوالث
جهذًم خذمت نق ألاظاقش بإمايً مىاظبت ومىكفلت غً ؤمايً جهذًم الخذماث ألاخشي
بالفالىن ،وؤن جٍىن الٌشاس ي مشٍدت مؼ مشاغاة جىقير مؿعلت لألًذي وألاسحل ؤزىاء
مشاخل جهذًم الخذمت.

 .6مورد مائي وطريقت صرف صحي مىاسبت:

 .6.1الاشتراطاث ألاساسيت
6.1.1

1

ًجب ؤن ًضود اإلادل بمفذس مائي مً الؽبٌت الشئِعُت وـشف ـحي مىاظب.

 .7ألادواث واملستلزماث الواجب جزويدها للمحل:
 .7.1الاشتراطاث ألاساسيت
7.1.1
7.1.2

1

2

3
7.1.3

7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

4
5
6
7

جىقير ؤخىاك ؾعُل للؽػش وؤخشي لؿعل الُذًً خعب مخىلباث الجهت اإلاخخفت
باإلماسة.
جىقير غذد ًاف مً اإلاىاؼل والكىه بدُث ال ًهل غً  12نىػت مً ًل منها لٍل يشس ي
نق ؼػش واخذ ،وٍكمل جىقير اإلاىاؼل والكىه راث الاظخخذام الىاخذ خعب ولب
الضبىن.
ً
جىقير ظلت لجمؼ اإلاعخػمل مً اإلاىاؼل والكىه ختى ٌػاد ؾعلها جدميرا الظخخذامها
مشة ؤخشي ،وٍمىؼ اظخػماُ اإلايؽكت الىاخذة ؤو الكىوت أليثر مً مشة دون ؾعلها،
وٍكمل ؤن جدكظ داخل ؤيُاط بالظدٌُُت بػذ ؾعلها لحين اظخخذامها ،وال ٌعمذ
بؿعلها بالُذ ؤو باألمايً ؾير الصحُت ؤو ؾير اإلاىاظبت ؤو بغادة ججكُكها واظخخذامها
لضبىهت ؤخشي ،يما ال ٌعمذ بيؽشها بالخاسج.
جىقير غذد ًاف مً ؤدواث الخجمُل والػىاًت الصخفُت مفىىغت مً مىاد ؾير نابلت
للفذؤ وخالُت مً الؽهىم والشواظب ،وؤن جٍىن مً اإلاىاد غالُت الجىدة (ًكمل
اظخخذام ألادواث راث الاظخخذام الىاخذ).
جىقير وكاًاث خشٍو مىاظبت وخعب مخىلباث الذقاع اإلاذوي مؼ مشاغاة وحىد ملفو
ًبين جاسٍخ الفالخُت غليها.
جىقير ممشاث بمعاخاث مىاظبت ال ًهل غشلها غً  1.2متر داخل الفالىن ورلَ خعب
اؼتراواث الذقاع اإلاذوي باإلماسة.
ًجب اسجذاء الٌماماث بىاء غلى ولب الضبىن في خاُ جهذًم خذمت جخىلب نشب الػامل
مً الضبىن.

 .7.2الاشتراطاث املتقدمت
7.2.1

1

7.2.2

2

7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

3

4
5
6

ؤن ًضود اإلادل بسخان ماء ري ظػت مالئمت لحجم الػمل.
جىقير مىىهت مىاظبت لخىظُل وجدمير ـبؿاث الؽػش جخٍىن مً ظىىح ملعاء ٌعهل
جىظُكها وحػهُمها مضودة بمؿعلت مالئمت مداوت بالعيرامَُ إلاعاقت ال جهل غً هفل
متر.
جىقير غذد ًاف مً ؤوغُت الىكاًاث اإلاضودة بإؾىُت ًىلؼ بذاخلها ؤيُاط مالئمت (ًكمل
ً
اظخخذام ألاهىاع التي جكخذ باألسحل) لجمؼ اإلاخلكاث والخخلق منها دوسٍا مؼ قفل
ألادواث الحادة لؿشك الخخلق آلامً منها ،غلى ؤن ال جترى الىكاًاث في اإلادل بلى الُىم
الخالي.
الخخلق مً ألادواث الخالكت بالىشم العلُمت آلامىت ،وغذم خكظها في الفالىن.
ًاف مً ألادواث واإلاػذاث ووظائل الحكظ /الخخضًٍ الالصمت إلاماسظت اليؽاه.
جىقير غذد ٍ
ًجب اظخخذام اإلاداسم الىسنُت إلاسح الىحه بذال مً مىاؼل الهماػ.

 .7.2الاشتراطاث املتقدمت
7.2.1

1

7.2.2

2

7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

3

4
5
6

ؤن ًضود اإلادل بسخان ماء ري ظػت مالئمت لحجم الػمل.
جىقير مىىهت مىاظبت لخىظُل وجدمير ـبؿاث الؽػش جخٍىن مً ظىىح ملعاء ٌعهل
جىظُكها وحػهُمها مضودة بمؿعلت مالئمت مداوت بالعيرامَُ إلاعاقت ال جهل غً هفل
متر.
جىقير غذد ًاف مً ؤوغُت الىكاًاث اإلاضودة بإؾىُت ًىلؼ بذاخلها ؤيُاط مالئمت (ًكمل
ً
اظخخذام ألاهىاع التي جكخذ باألسحل) لجمؼ اإلاخلكاث والخخلق منها دوسٍا مؼ قفل
ألادواث الحادة لؿشك الخخلق آلامً منها ،غلى ؤن ال جترى الىكاًاث في اإلادل بلى الُىم
الخالي.
الخخلق مً ألادواث الخالكت بالىشم العلُمت آلامىت ،وغذم خكظها في الفالىن.
ًاف مً ألادواث واإلاػذاث ووظائل الحكظ /الخخضًٍ الالصمت إلاماسظت اليؽاه.
جىقير غذد ٍ
ًجب اظخخذام اإلاداسم الىسنُت إلاسح الىحه بذال مً مىاؼل الهماػ.

 .8التىظيف والتعقيم:
 .8.1الاشتراطاث ألاساسيت
8.1.1

8.1.2

1

2

3
8.1.3

8.1.4

4

8.1.5

5

8.1.6
8.1.7

6

ًجب جىظُل ألادواث بػذ الاهتهاء مً جهذًم الخذمت بالىشم اإلاٍُاهٌُُت غً وشٍو
ً
ً
ؾعلها باإلااء الذافئ والكشؼاة حُذا يمشخلت ؤولى جدميرا لخػهُمها.
ً
ًجب جىقير مدلىُ لخػهُم ؤدواث جهذًم الخذمت بؿمشها ًلُا ،وؤن ًٍىن اإلادلىُ مً
ألاهىاع اإلاػخمذة والكػالت غلى ؤن ًخم اظخخذامه بالتراييز الصحُدت ،مؼ لشوسة
اإلاداقظت غلى حؿُيره بؽٍل دوسي والحشؿ غلى غذم ولؼ ألادواث بذاخله بال بػذ
جىظُكها يما وسد بالبىذ  ،8.1.1يما ًجب جىقير ؤوغُت صحاحُت ًاقُت لهزا الؿشك.
جىقير حهاص حػهُم باألؼػت قىم البىكسجُت ألدواث جهذًم الخذمت وبػذد ًدىاظب مؼ
ً
مخىلباث الػمل في ؤلاماسة ،واإلاداقظت غلى الجهاص هظُكا غلى ؤن جدكظ ألادواث بذاخله
بػذ جىظُكها وحػهُمها وججكُكها يما وسد بالبىذًً  8.1.1و  8.1.2خُث جىلؼ بالػذد
ً
اإلاىاظب لعػت الجهاص (ًجب جبذًل اإلافباح الخاؿ بالجهاص دوسٍا خعب حػلُماث
الدؽؿُل).
ً
ًجب جىقير ؤحهضة الخػهُم الحشاسي (خشاسة حاقت ؤو بالبخاس) وخفىـا مؼ ألادواث
اإلاػذهُت اإلاعخخذمت ألؾشاك الخجمُل والػىاًت الصخفُت ،وؤن جٍىن هزه ألاحهضة مضودة
بإهظمت الخدٌم بالحشاسة والىنذ.
ًجب مشاغاة اظخخذام قشؼاة ؼػش هظُكت ومػهمت وخكظها في ؤدساج مالئمت وهظُكت
وقفلها غً ألادواث ؾير الىظُكت ،وال ٌعمذ باظخخذام قشؼاة مً صبىهت بلى ؤخشي نبل
الخىظُل والخػهُم بؽٍل مىاظب.
ؤن جٍىن ألاحضاء ؾير اإلاػذهُت واإلاعخخذمت في الػىاًت باألظاقش والاظكىجاث اإلاعخخذمت
ً
لخجمُل الىحه مً راث الاظخخذام الىاخذ ومؿلكت حُذا ،وال ٌعمذ باظخخذام هزه
ألاهىاع مً ألادواث مً صبىهت بلى ؤخشي ،مؼ مشاغاة الخخلق منها بالىشم الصحُدت بػذ
اظخخذامها.
اغخماد ؤقمل مػاًير الخىظُل والخػهُم ألمايً الجلىط والخذمت وألاسلُاث والعىىح
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8.1.8
8.1.9

8
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والضواًا والحماماث وؾشف البخاس والعاوها بلاقت بلى الٌبائً وألاسقل وألادساج والعخائش
ودوساث اإلاُاه وؾيرها مً ألاحهضة وألادواث اإلاخىقشة في اإلادل.
ًجب اظخخذام ألاغىاد الخؽبُت راث الاظخخذام الىاخذ غىذ جهذًم خذمت بصالت الؽػش
بالؽمؼ مؼ مشاغاة غذم بغادة ؾمشها داخل الؽمؼ ؤو اظخخذامها مً صبىهت بلى ؤخشي ،مؼ
لشوسة جىقير ملفو ًىضح رلَ في حمُؼ ألامايً اإلاخففت إلصالت الؽػش بالفالىن.
في خالت اظخخذام حهاص الؽمؼ اإلادمىُ الزي ًخم بغادة حػبئخه قُجب حؿُير وغاء الؽمؼ
الذاخلي لػبىة الؽمؼ لٍل صبىهت.

 .8.2الاشتراطاث املتقدمت

8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5
8.2.6
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8.2.7
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9.1.1

1

9.1.2

2

ً
ًكمل اظخخذام هظام خهُبت ألادواث الخاـت لٍل صبىهت ،وٍىصح ؤًما باألدواث التي
حعخخذم إلاشة واخذة ؼشٍىت ؤن جٍىن غالُت الجىدة ومػشوقت اإلافذس.
ًجب ولؼ ؾىاء ظشٍش مً ألاؾىُت راث الاظخخذام الىاخذ وحؿُيره مؼ ًل صبىهت في
ؤمايً جهذًم الخذمت.
ًجب اإلاداقظت غلى ألاحهضة اإلاعخخذمت في جىظُل البؽشة وبخاس الىحه هظُكت ومػهمت
مؼ مشاغاة حؿُير اإلااء بؽٍل دوسي ،وؤن ًٍىن وغاء اإلااء بالجهاص مً الىىع الضحاجي
الؽكاف للخإيذ مً هظاقت اإلااء بؽٍل معخمش ،وؤن ًٍىن السخان الذاخلي بالجهاص ؾير
نابل للفذؤ ،وٍكمل اظخخذام اإلااء اإلاهىش لخجىب جٍىن الشواظب.
ًجب قفل الٌمُت اإلاىلىبت لالظخخذام مً اإلاعخدمشاث في وغاء هظُل ومػهم ورلَ
ً
باظخخذام ألاغىاد الخؽبُت راث الاظخخذام الىاخذ جدميرا الظخخذامها بمشاخل
الخجمُل اإلاخخلكت ،وال ٌعمذ بكفلها بالُذ ؤو اظخخذامها مباؼشة مً الػبىة الشئِعُت.
ًجب ؾعل وجىظُل وحػهُم وججكُل ألاًذي وألاسحل نبل البذء وؤزىاء جهذًم خذمت
نق وتهزًب ألاظاقش.
ًجب مشاغاة غذم بغادة ؾمش الُذًً ؤو الهذمين في ؤوغُت الؽمؼ (باساقين) مؼ لشوسة
جىقير ملفو ًىضح رلَ في حمُؼ ألامايً اإلاخففت لزلَ بالفالىن.
ًيبغي الاهخمام بىظاقت البِئت الخاسحُت للفالىن.

 .9مستحظراث التجميل والحىاء:
 .9.1الاشتراطاث ألاساسيت

9.1.3

3

ًجب اظخخذام ؤـباؽ ؼػش ومعخدمشاث ججمُل وغىاًت شخفُت ومادة خىاء مشخفت
ً
ومػشوقت اإلافذس وجدخىي غلى جىاسٍخ الفالخُت ،وال ٌعمذ نهائُا بفىؼ ؤو ابخٍاس خلىاث
الخجمُل واظخخذامها ؤو بُػها للضبائً ،وٍجب ولؼ ملفو غلى الػبىة ًبين جاسٍخ الكخذ
ً
والبذء باالظخػماُ وخفىـا للمعخدمشاث التي حػخمذ قترة اهتهاء الفالخُت اغخباسا مً
جاسٍخ الكخذ.
ًجب الخإيذ مً ؤن حمُؼ اإلاىاد اإلاعخخذمت في الفالىن بما قيها معخدمشاث الخجمُل
والحىاء الجاقت مػخمذة لذي الجهت اإلاخخفت نبل جاسٍخ الؽشاء مؼ ببشاص اإلاعدىذاث
الخاـت بزلَ للمكدؽين غىذ الضٍاسة الخكخِؽُت.
ًجب اظخخذام مىاد وبُػُت غىذ جدمير الحىاء وغذم اظخخذام ؤي مشيباث يُمُائُت ؤو
بترولُت مػها ،غلى ؤن ًخم جدمير الحىاء بٌمُاث مىاظبت مؼ مشاغاة جخضٍنها بؽٍل

9.1.4
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
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مىاظب.
ًمىؼ اظخخذام ـبؿاث الؽػش وخاـت العىداء غلى الجلذ يبذًل إلاادة الحىاء.
 .9.2الاشتراطاث املتقدمت
الالتزام بخػلُماث اإلاُ َ
ف ِّىؼ غىذ اظخخذام معخدمشاث الخجمُل والػىاًت الصخفُت ،مً
خُث بسؼاداث الاظخخذام والخدزًشاث اإلازًىسة غلى الػبىة ؤو اليؽشة الذاخلُت.
ُ
ًُمىؼ بُؼ معخدمشاث الخجمُل و الػىاًت الصخفُت في اإلاشيض ،ما لم ًًٌ اليؽاه
ًّ
شخفا له مً الجهت اإلاخخفت باإلماسة ،وفي هزه الحالت ًجب جىقير مٍان مىاظب لػشك
ُم
اإلاىخجاث داخل الفالىن.
ًجب الخإيذ مً مفذس الحىاء اإلاعخخذمت داخل الفالىن ،وٍخدمل الفالىن اإلادعبب
باأللشاس اإلاعاولُت الىاججت غً اظخخذامها بن وحذث.
ًمىؼ سظم وههؾ الحىاء غلى الجلذ بػذ الحمام البخاسي ؤو بصالت الؽػش مً الجعم ؤو ؤي
وؽاه ًمًٌ ؤن ًضٍذ مً جدعغ البؽشة ،مؼ لشوسة جىقير ملفو لإلبالؽ غىذ الخػشك
للحشوم وؤلاـاباث هدُجت اظخخذام الحىاء غلى ألاًذي.
ًجب ؤن جٍىن ألاسلُاث وؤمايً الجلىط بمىاوو ولؼ الحىاء مً ظىىح ملعاء ٌعهل
جىظُكها وحػهُمها ،وٍمىؼ اظخخذام الكشػ ألاسض ي غليها.

 .11املحظوراث:
 .11.1الاشتراطاث ألاساسيت
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
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10.1.11
10.1.12
10.1.13
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ال ٌعمذ بالخذخين داخل الفالىن ،وٍجب جىقير غالماث مىؼ الخذخين داخل اإلادل وبصالت
مىاقن السجائش مىه.
ال ٌعمذ باظخؿالُ الفالىن لألمىس اإلاػِؽُت ًالعًٌ والىبخ وؾيره.
ال ٌعمذ باظخخذام الليزس ؤو جٌىىلىحُا المىء الىابن اإلاٌثل  IPLإلصالت الؽػش في
الفالىهاث ومشايض الخجمُل.
ال ٌعمذ باظخخذام مادة الؽبت  Alumفي جىهير الجشوح بال برا ًاهذ مً الىىع الزي
ٌعخخذم إلاشة واخذة قهي.
ال ٌعمذ بتربُت ؤو اـىداب الحُىاهاث داخل الفالىن.
ال ٌعمذ باظخخذام اظىىاهاث الؿاص داخل الفالىن.
ال ٌعمذ بخهذًم خذمت حعمير البؽشة إلاً جهل ؤغماسهً غً  18ظىت.
ًجب الالتزام بالكترة اإلاعمىخت للدعمير خعب حػلُماث اإلافىؼ.
ًجب جىقير اإلاعاخاث الٍاقُت لخذمت الدعمير وجىقير هظاساث وانُت للػين واجباع ؼشوه
العالمت اإلازًىسة غلى الجهاص.
في الحاالث التي ًخم قيها حعمير البؽشة غً وشٍو سػ الجلذ بمىادً ،جب ؤن ًخم اغخماد
هزه اإلاىاد مً الجهت اإلاخخفت.
ال ٌعمذ بػمل اإلاايُاج ؼبه الذائم في مشايض الخجمُل والػىاًت الصخفُت بال بػذ
الحفىُ غلى جفشٍذ مً الجهت اإلاخخفت.
ال ٌعمذ باظخخذام حهاص الىؼم الذائم والخذماث الخاـت به.
ال ٌعمذ باظخخذام ألامىاط (الؽكشاث) في خذمـت الػىاًت باألنذام.
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11.1.1
11.1.2
11.1.3
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10.1.19

ال ٌعمذ باظخخذام ـبؿاث الؽػش في ـبـ الحىاحب.
ال ٌعمذ باظخخذام سماد السجائش في بصالت الفبؿت غً الجلذ.
ال ٌعمذ باظخخذام ؤو غشك الػذظاث الالـهت يمادة ججمُلُت للضبىهاث.
ال ٌعمذ باظخخذام حهاص زهب ألارن وجهذًم هزه الخذمت في الفالىن.
ًمىؼ ولؼ الخُي بالكم غىذ جهذًم خذمت بصالت الؽػش بالخُي.
ًدو للفالىن سقن جهذًم خذماث الػىاًت بالؽػش في خالت الاؼدباه بىحىد بُن
الحؽشاث ؤو نمل الشؤط ؤو ؤي ؤمشاك حلذًت ؤخشي.
ال ٌعمذ باظخخذام غملُاث الخهؽير الٌُمُائي والحمض ي في الفالىن /اإلاشيض.
ًمىؼ اظخخذام اإلاذقئت وٍكمل اظخخذام مشوخت الهىاء العاخً لخيؽُل الحىاء.

 .11الحمام الشرقي:
 .11.1الاشتراطاث ألاساسيت

11.1.4

11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
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11.2.1
11.2.2
11.2.3
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ًجب الخإيذ مً غذم جهذًم الخذمت للمفاباث بإمشاك حلذًت.
ً
معاخت الحمام الؽشقي ًجب ؤن جٍىن  6متر مشبؼ جهشٍبا غلى ألانل.
ًجب ؤن جٍىن الجذسان وألاسلُاث وألاظهل مً ظىىح ملعاء ٌعهل جىظُكها وحػهُمها.
ًجب جىظُل وجىهير الحمام مباؼشة بػذ ًل صبىن ،خاـت الكشاؾاث بين ظيرامَُ
الجذسان وألاسلُاث.
ًجب بغادة ؾعل وجىظُل الكىه واإلاىاؼل بػذ الاظخخذام مؼ خكظ اإلاعخػمل منها
داخل ظالث مخففت لزلَ ،وال ٌعمذ باظخخذامها لضبىهت ؤخشي نبل بغادة ؾعلها
ً
وجىظُكها وججكُكها حُذا.
ًجب جىقير لُكت اظخدمام راث الاظخخذام الىاخذ والخخلق منها بالىشم الصحُدت بػذ
اظخخذامها ،وال ٌعمذ باظخخذامها لضبىهت ؤخشي.
ًجب ؤن جٍىن حمُؼ اإلاعخدمشاث اإلاعخخذمت راث هىغُت حُذة ومً مفادس مػشوقت
ومػخمذة ،وال ٌعمذ باظخخذام ؤًت مىخجاث ؤو خلىاث راجُت الفىؼ.
ًمىؼ الخػامل مؼ ؤو مداولت مػالجت ألامشاك الجلذًت ؤو جهذًم ؤًت بسؼاداث وبُت
للضبائً ،وٍمًٌ في هزه الحاالث جىحُه الصخق إلاشاحػت اإلايؽأث الىبُت اإلاخخفت،
وٍمىؼ الخػامل مؼ الجلذ اإلافاب ؤو اإلاتهُج.
ًجب ؤن جٍىن دسحت الحشاسة داخل الحمام مالئمت لخجىب خذور الفذمت الحشاسٍت ؤو
الحشوم الجلذًت ،وٍكمل اخخباس الحمام مً نبل الػامالث نبل دخىُ الضبىهت.
ًجب جىبُو ؤغلى مػاًير الخىظُل والخػهُم والخجكُل نبل وبػذ جهذًم الخذمت
ً
ً
وخفىـا بإمايً الاظخلهاء والاظخدمام وظهىف الحمام والتي ؾالبا ما حعبب ألامشاك
والشوائذ الٌشيهت.
ًجب اإلاداقظت غلى التهىٍت مً خالُ جشيُب ؼكاواث هىاء جخالءم مؼ حجم الحمام.

 .11.2الاشتراطاث املتقدمت

ً
ًجب ؤن ًٍىن الحمام الؽشقي مىكفال غً ألاوؽىت ألاخشي للفالىن /اإلاشيض.
ًجب جىقير ؾشقت خاـت لخبذًل اإلاالبغ بدُث جٍىن جابػت للحمام الؽشقي.
جىقير خضائً مؼ ؤنكاُ لحكظ اإلاالبغ وألاخزًت الخاـت بالضبائً غلى ؤن جٍىن بهىاغذ
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مفىىغت مً مىاد ؾير نابلت للفذؤ وال جٍىن مالـهت لألسلُت.
غمل ـُاهت دوسٍت للحمام مً الذاخل ومشاغاة غذم همى ألاغكان غلى ؤسلُاث وحذسان
ً
وظهىف الحمام وؤمايً الاظخلهاء والاظخدمام والتي ؾالبا ما حعبب ألامشاك والشوائذ
الٌشيهت.
ًكمل اسجذاء الهكاصاث ؤزىاء جهذًم الخذمت.
جىقير ؤسلُاث ماوػت لالهضالم خىُ ؤمايً الاظخدمام بؿشف خمام البخاس.
غذم الظهىس بؽٍل ؾير الئو بلباط الحمام خاسج اإلاىىهت اإلاخففت للحمام.
ًجب قفل ؾشف جهذًم الخذمت وولؼ ظشٍش واخذ قهي داخل ًل ؾشقت ،وؤن ال جهل
معاخت الؿشقت غً  6متر مشبؼ.
وحىد خضاهت في ؾشقت جبذًل اإلاالبغ جدخىي قىه ومىاؼل خاـت الظخػماُ الضبائً.
جشيُب حهاص البخاس خاسج الؿشقت بجىاس الباب وبخكاء حمُؼ الخىـُالث الٌهشبائُت.
ًمىؼ جىاحذ ؤيثر مً صبىهت واخذة في ؾشقت الحمام في هكغ الىنذ.

 .12مهام إلادارة في الصالوهاث:
 .12.1الاشتراطاث ألاساسيت
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ًجب ؤن جٍىن ؤلاداسة غلى دساًت حُذة بالؽشوه الصحُت اإلاػخمذة مً نبل الجهت
اإلاخخفت باإلماسة.
ًجب ؤخز ؤلاحشاءاث الىنائُت والخصحُدُت غىذ خذور ألاخىاء.
ًجب الاهدباه وسـذ اإلاماسظاث الصحُت الخاوئت وجىحُه الػامالث بمشوسة جصحُدها
ومخابػت رلَ باظخمشاس.
لشوسة جىغُت الػامالث الجذد باإلحشاءاث اإلاخبػت بالػمل واإلاماسظاث الصحُت الصحُدت
والىاحب اجباغها نبل البذء بمضاولت الػمل داخل الفالىن /اإلاشيض.
لشوسة الخػاون مؼ مكدؽت البلذًت ؤزىاء الضٍاسة الخكخِؽُت ،وفي خاُ الاغتراك غلى ؤي
ؾشامت مالُت جم جدشٍشها ًجب غلى الػمُل مشاحػت الجهت الشنابُت اإلاخخفت باإلماسة.
لشوسة الاوالع باظخمشاس غلى بىانت الخكخِؾ /سجل الضٍاساث اإلاُذاهُت /جهاسٍش اإلاكدؽين
وما وسد قيها مً ههاه.
لشوسة الخذنُو غلى البىاناث الصحُت اإلاهىُت وجىاسٍخ ـالخُتها ،وؤن ال ٌعمذ للػامالث
الجذد بمضاولت الػمل داخل الفالىن نبل الحفىُ غليها.
لشوسة جىقير ـىذوم بظػاقاث ؤولُت بمدخىٍاث ظاسٍت الفالخُت ،وجذسٍب الػامالث غلى
يُكُت الخػامل مؼ الحىادر البعُىت.
لشوسة جىغُت الػامالث بػذم جهذًم خذمت الخهؽير ؤو الذلَ في خاُ مالخظت ؤن الجلذ
ؾير وبُعي ،ؤو جهذًم خذماث نذ جضٍذ مً جدعغ البؽشة مثل الحمام البخاسي نبل
وبػذ بصالت الؽػش بالؽمؼ.
اجباع الخػلُماث وؤلاسؼاداث الخاـت بجهاص ججمُل الىحه والتي جخق يُكُت جىظُكه
وحػهُمه ،واإلاداقظت غلى ظالمت الضبائً ؤزىاء اظخخذامه لخكادي الىنىع في ؤخىاء ؤزىاء
الهُام بمشاخل ججمُل الىحه.
ًخدمل ؤصحاب الفالىهاث اليعائُت والػاملىن /الػامالث قيها معاولُت اجباع الخػلُماث

11

اإلازًىسة في مىاد هزا الذلُل ،وٍخدملىن معاولُت ؤي مخالكاث هاحمت غً اإلاماسظاث
ً
الخاوئت ؤو الاظخخذام الخاوئ إلاىاد الخجمُل بماظعاتهم ،خكاظا غلى الصحت والعالمت
الػامت.

 .13الاشتراطاث الخاصت بمكافحت الحشراث والقوارض:
 .13.1الاشتراطاث ألاساسيت
13.1.1
13.1.2

1
2

غذم وحىد خؽشاث ؤو نىاسك ؤو ما ٌؽُـش بليها.
في خاُ وحىد مبُذاث خؽشٍت إلاٍاقدت الحؽشاث والهىاسك ،قُجب ؤن جٍىن مشخفت
مً الجهت اإلاخخفت.

 .14أخرى:
14.1

1

في خالت وحىد دوسة مُاه (خمام) داخل اإلايؽإة قُجب ؤن جٍىن مضودة بمؿعلت لألًذي
ومىاد مىهشة ووظُلت للخجكُل.

الشروط الصحيت في مراكز التدليك والاسترخاء
التراخيص والوثائق
 . 1.1الاشتراطاث الاساسيت
1.1.1

1

1.1.2
1.1.3

2
3
4

1.1.4
1.1.5

5
6

1.1.6
1.1.7

7

سخفت مهىُت /ججاسٍت ظاسٍت اإلاكػىُ ـادسة مً الجهت اإلاخخفت باإلماسة ،وؤن ًٍىن الاظم
الخجاسي ٌػٌغ الخذمت اإلاهذمت مً نبل اإلاشيض وؤن ال ٌػٌغ ؤي وؽاه وبي.
بىانت الخكخِؾ /سجل الضٍاساث الخابؼ للجهت الشنابُت اإلاخخفت باإلماسة.
وحىد سجل بإظماء الػاملين /الػامالث في اإلاشيض.
ًجب ؤن ًدفل حمُؼ الػاملين /الػامالث غلى بىانت صحُت مهىُت ظاسٍت اإلاكػىُ ـادسة
مً نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة جدمل اظم الػامل ومهىخه واظم اإلاشيض وجاسٍخ ـالخُت
البىانت ،وٍهىم الػامل بخػلُهها ؤزىاء مماسظت غمله.
جىقير بىاناث الخدفين لذ التهاب الٌبذ البائي لجمُؼ الػاملين ،واظخٌمالهم ألخز
ً
الجشغاث وقها لبرهامج الخىػُم.
ًجب غلى الػاملين /الػامالث في ؤوؽىت الخذلَُ والاظترخاء ؤن جٍىن لذيهم ؼهاداث
مػخمذة مً الجهت اإلاخخفت باإلماسة جاهلهم /جاهلهً للػمل بهزه ألاوؽىت ،غلى ؤن جهىم
الجهت اإلاخخفت باإلماسة بىلؼ آلالُت اإلاىاظبت إلاىذ هزه الؽهاداث.
ظاس مؼ ميؽإة إلاٍاقدت الحؽشاث /الهىاسك ،مشخفت مً الجهت اإلاخخفت
جىقير غهذ ٍ
باإلماسة.

 .2العاملون:
 .2.1الاشتراطاث ألاساسيت

2.1.1
2.1.2
2.1.3

1
2
3

2.2.1

1

2.2.2

2

3.1.1

1
2

ً
اسجذاء صي الػمل الشظمي ؤزىاء بحشاء الخذلَُ ،واإلاداقظت غلُه هظُكا.
ًجب اإلاداقظت غلى الىظاقت الصخفُت للػاملين /الػامالث.
ًجب ؤن ًهىم الػاملىن /الػامالث بؿعل وجىظُل وحػهُم ؤًذيهم نبل وبػذ ًل خذمت.

 .2.2الاشتراطاث املتقدمت
ًجب غذم اظخخذام ؤي ؤحهضة راث ؾشك وبي ججمُلي في غملُاث الخذلَُ والخذماث
ألاخشي بال بػذ مىاقهت الجهت اإلاخخفت ،وفي هزه الحالت ًجب ؤن ًٍىن الػاملىن غلى
ألاحهضة خاـلين غلى ؼهادة جثبذ الخذسٍب غلى اظخخذام الجهاص.
الالتزام بالخذماث اإلاعمىح بها داخل اإلاشيض وغذم جهذًم ؤي خذماث وبُت ؤو غالحُت.

 .3املوقع والبىاء:
 .3.1الاشتراطاث ألاساسيت

3.1.2

ً
ًجب ؤن ًٍىن اإلاىنؼ مىاقها غلُه مً نبل الجهت اإلاخخفت باإلماسة.
ًشاعى ؤن ًٍىن في مىنؼ باسص غلى ؼاسع سئِس ي ،وججىب اإلاىانؼ داخل ألاخُاء العٌىُت
والؽهو .

 .4ألاثاث:
 .4.1الاشتراطاث ألاساسيت
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

1

2
3
4

ً
ً
ؤن ًٍىن ألازار اإلاعخػمل ـالحا وهظُكا ومً مىاد نابلت للخىظُل.
جىقير خضاهاث وؤدساج لحكظ الكىه وألادواث.
جىقش مٍان اهخظاس مىاظب.
جىقش ؤظشة مالئمت للخذلَُ جىلؼ في ؾشف معخهلت ،ؤو معاخت خاـت لٍل ظشٍش ال جهل غً
 6متر مشبؼ مؼ وحىد قاـل ًحجب الشئٍت بين العشٍشًٍ في خالت وحىدها في هكغ الؿشقت.

 .4.2الاشتراطاث املتقدمت
4.2.1
4.2.2

1
2

جخىقش واوالث مً اإلاػذن ؾير الهابل للفذؤ ألدواث حسخين الضٍىث.
جىقير وظائل الحكظ /الخخضًٍ الالصمت إلاماسظت اليؽاه.

 .6البىاء:
 .6.1الاشتراطاث ألاساسيت
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

1
2
3
4
5
6

جىقش دوسة مُاه خاـت باإلاشيض.
جىقش التهىٍت وؤلالاءة اإلاىاظبت.
ؤن جٍىن الجذسان مىلُت بذهان مىاظب غلى ؤن جٍىن ملعاء ولِعذ خادة الجىاهب ،وؤن
جٍىن ألاسلُاث مً مادة ظهلت الخىظُل ًالعيرامَُ.
جىقير مٍان مخفق لالظخدمام وحؿُير اإلاالبغ ،وٍدخىي غلى خضائً ومىاؼل صحُت
هظُكت.
الاهخمام بفُاهت ألاظهل والجذسان وألاسلُاث وألابىاب والىاحهاث وألازار وؤحهضة
الخٌُُل.
ًجب ؤال جدخىي ؾشف الخذلَُ غلى ؤنكاُ ،وؤن ًخم جشيُب نىػت صحاحُت ؼكاقت في الباب
مً ألاغلى.

 .7ألادواث واملستلزماث الواجب جزويدها للمحل:
 .7.1الاشتراطاث ألاساسيت
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

1
2
3
4

جىقير ؤدواث ومىاد مىهشة لخىهير ألادواث نبل وبػذ الاظخػماُ ،مؼ اإلاداقظت غلى هظاقت
ألادواث وخكظها في خضاهت خاـت بها.
جىقير ـىذوم بظػاقاث ؤولُت مجهض ،وبػذد ًدىاظب مؼ اخخُاحاث اإلاشيض.
ٌؽتره ؤن جخىقش في اإلابنى ؼشوه العالمت الػامت.
جىقير غذد ًاف مً اإلاىاؼل بدُث ًمىؼ اظخػماُ اإلايؽكت الىاخذة ؤيثر مً مشة دون
ؾعلها.

7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

5
6
7
8

7.2.1
7.2.2

1
2

8.1.1
8.1.2

1
2
3

8.1.4
8.1.5
8.1.6

4
5
6

8.2.1
8.2.2
8.2.3

1
2
3

9.1.1
9.1.2

1
2
3

9.1.4

4

جىقير ؾىاء ٌعخخذم إلاشة واخذة لخؿىُت ؤظشة الخذلَُ الٌبيرة وولػها قىنها.
مؿعلت ؤًذي مداوت بالعيرامَُ ومضودة بفابىن ظائل.
ُ
ؤن ج ّضود اإلايؽإة بمفذس مائي مً الؽبٌت الشئِعُت وـشف ـحي مىاظب.
جخىقش مىاد مىهشة لألًذي في مخىاوُ الضبائً.

 .7.2الاشتراطاث املتقدمت
جىقش وغاء مدٌم الؿىاء لجمؼ اإلاخلكاث.
جىقش سخان للمُاه بعػت مىاظبت.

 .8التىظيف والتعقيم:
 .8.1الاشتراطاث ألاساسيت

8.1.3

الاهخمام بالىظاقت واإلاىظش الػام للميؽإة.
ؾعل الكىه وجىظُكها باظخمشاس نبل جٌشاس الاظخػماُ.
الخخلق مً ألادواث راث الاظخػماُ الىاخذ بػذ الاهتهاء مً جهذًم الخذمت مباؼشة وبؽٍل
آمً.
الاهخمام بىظاقت ألاحهضة وألادواث.
ُ ّ
الخخلق العلُم مً اإلاخلكاث وبؽٍل دوسي ظشَؼ.
جىظُل دوساث اإلاُاه باظخمشاس.

 .8.2الاشتراطاث املتقدمت
ًيبغي الاهخمام بىظاقت البِئت الخاسحُت للميؽإة.
ً
ً
في خاُ وحىد اإلاخضن قُجب ؤن ًٍىن هظُكا ،والخخضًٍ قُه مىاظبا.
جىقير مىاد مىهشة لخىظُل اإلايؽإة.

 .9املسموح واملحظور:
 .9.1الاشتراطاث ألاساسيت

9.1.3

9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

5
6
7
8

ً ً
ًمىؼ الخذخين داخل اإلاشيض مىػا باجا ،وجثبذ بؼاسة مىؼ الخذخين في مٍان واضح للضبائً.
ًُمىؼ اظخؿالُ اإلاشيض للمػِؽت ًالىبخ و العًٌ.
ًجب غلى اإلاشيض ؤن ًهذم الخذمت بما للشحاُ ؤو لليعاء ،خُث ًجب ؤن ًٍىن الػاملىن في
اإلاشيض هم مً هكغ حيغ الضبائً.
برا ًان اإلاشيض ًهذم الخذمت لليعاء والشحاُ قُجب ؤن ًٍىن هىاى مذخل مىكفل لليعاء
غً الشحاُ وقفل في ؤوناث الػمل لليعاء غً الشحاُ ،وجثبذ ؤوناث الػمل بؽٍل واضح
غلى بغالن للضبائً غىذ مذخل اإلاشيض.
الالتزام بػذم جهذًم خذماث غالحُت ؤو حشاخُت وغذم اظخهباُ ؤي مشض ى في اإلاشيض ،ؤي ؤن
الخذماث اإلاهذمت ًجب ؤن جٍىن لألشخاؿ ألاصحاء الزًً ًىلبىن الاظترخاء والشاخت.
ًجب جىقش بغالن داخلي باللؿخين الػشبُت وؤلاهٍليزًت ًىلؼ في مٍان واضح للضبائً وٍىضح
قُه آلاحي:
ؤن اإلاشيض هى ؾير وبي وال ًهذم خذماث وبُت للمشض ى.
بغالم الضبائً بىلب الىفُدت مً الىبِب اإلاخخق في خالت مشلهم نبل البذء بخهذًم

9.1.9

9

9.1.10

10

9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17

11
12
13
14
15
16
17

9.1.18

18

9.1.19
9.1.20

19

20

الخذمت لهم مً نبل اإلاشيض.
جدزًش واضح للمشؤة الحامل مً جلهي الخذمت.
ًمًٌ بلاقت معبذ ،ظاوها ؤو وظائل اظترخاء ؤخشي ما دام هىاى معاخت ًاقُت في اإلاىنؼ
إلاثل هزه ألاوؽىت غلى ؤال جٍىن راث ؾشك وبي ،ورلَ بػذ اظدُكاء ًاقت اإلاىاقهاث
اإلاىلىبت مً الجهت اإلاخخفت.
ً
ّ
ًجب جثبُذ لىخت باالظم الخجاسي في واحهت اإلادل مىابها لالظم اإلاذون بالشخفت.
ًمىؼ وحىد مىاقن السجائش.
ًمىؼ اسجذاء الػاملين للحلي وؤلايععىاساث ؤزىاء غملُت اإلاعاج.
ًمىؼ اظخخذام معخدمشاث ؾير مفشح بخذاولها ؤو مىتهُت الفالخُت.
ًمىؼ جخضًٍ ألادوٍت و اإلاعخدمشاث الخاـت بالػاملين في اإلايؽإة.
ًمىؼ جهذًم الخذمت مً نبل غامل مفاب بجشوح ؤو غذوي حلذًت.
ًمىؼ اظخخذام ؤي ملفهاث بغالهُت جدىافي مؼ الػاداث والخهالُذ وجخذػ الحُاء الػام.
ً
ًمىؼ غمل الحجامت داخل مشايض الخذلَُ والاظترخاء (اإلاعاج) ،ورلَ هظشا لخفيُكها لمً
ً
خذماث اإلاشايض الىبُت الػالحُت الؽػبُت والتي جدخاج بلى جشاخُق إلاضاولتها وقها الؼتراواث
ًجب الالتزام بها.
ًمىؼ ولؼ ًاميراث جفىٍش غذا الحاالث التي جفذس بمىحبها مىاقهاث ؤمىُت ،وٍجب الالتزام
باإلاداقظت غلى ظشٍت وخفىـُت الضبائً.
ًجب ؤن جدمل حمُؼ الػبىاث الخاـت باإلاعاج (الضٍىث /الٌشٍماث و ؾيرها) بىانت مىخج
مٌخملت البُاهاث ،وحؿلو بةخٍام بػذ ًل اظخخذام ،يما ًيبغي جخضًٍ الػبىاث بىشٍهت
ظلُمت وآمىت.

 .11في حال وجود وشاط ججميلي مً طمً أوشطت املركز فيحظر على فني التجميل ما يلي:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

1
2
3
4
5
6

11.1.1

1
2

10.6

مػالجت ؤو وـل ؤي غالج لألمشاك الجلذًت وؾيرها.
بغىاء ؤي وـكت وبُت.
غمل جشيُباث ؤو خلىاث ًذخل في جشيُبها ؤي مشيب دوائي ؤو مادة دوائُت.
ولب بحشاء الكدىـاث اإلاخبرًت ؤو الفىس ؤلاؼػاغُت بإهىاغها.
جهؽير البؽشة باظخخذام ألاخماك ؤو ألاحهضة.
ً
جهذًم ؤي غالج ؤو بحشاء حشاحي ظىاء ًان بعُىا ؤو ؾير رلَ ،وَؽمل رلَ بصالت البثىس
والبهؼ.

 .11الاشتراطاث الخاصت بمكافحت الحشراث والقوارض:
 .11.1الاشتراطاث ألاساسيت
11.1.2

غذم وحىد خؽشاث ؤو نىاسك ؤو ما ٌؽير بليها.
في خاُ وحىد مبُذاث خؽشٍت إلاٍاقدت الحؽشاث والهىاسك ،قُجب ؤن جٍىن مشخفت مً
الجهت اإلاخخفت.

