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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )76( ل�ضنة 2020

ب�شاأن �ل�شرت�طات و�ملو��شفات �ل�شحية ل�شكن �لعمال

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته، 

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

)82( منه،

وبعد التن�شيق مع الوزير املعِنـي ب�شئون العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على كل �شاحب عمل ملتزم بتوفري �شكن للعمال.

مادة )2(

ُيـ�شرَتط يف �شكن العمال ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية الآتية:

�شـــة لكل عامل في ال�شـــكن عـــن اأربعة اأمتار مربعة من الم�شـــاحة  1. األ تقل الم�شـــاحة المخ�شنَّ

الخالية في ال�شكن.

2. اأن تكون اأر�شية وجدران ال�شكن من مادة �شهلة التنظيف.

3. اأن يكون ال�شكن جيد التهوية والإ�شاءة.

4. اأن تكـــون اأبواب ونوافذ ال�شـــكن �شـــليمة خالية مـــن العيوب، واأن تكون النوافذ مغطاة ب�شـــبك 

معدني يمنع دخول الح�شرات والغبار والأتربة.

5.  األ يكون ال�شكن في مداخل وممرات واأ�شطح المباني.

د ال�شـــكن بو�شـــائل النوم وباأغطية كافية وخزانات منا�شبة لِحـْفظ المالب�س وذلك بما  6.  اأن يزونَّ

يتنا�شب مع عدد الأ�شخا�س.

7. اأن يكون �شرير النوم مرتفعًا عن اأر�شية الغرفة بما ل يقل عن 30 �شم، واأن ُتـتَرك م�شافة بين 
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�شرير والآخر بما ل يقل عن متر واحد من جميع الجهات.

8. األ تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات.

9. عدم اإيواء اأو تربية الحيوانات والطيور داخل ال�شكن.

األ يتجـــاوز عـــدد العامليـــن داخـــل الغرفـــة الواحدة 8 اأ�شـــخا�س، مـــع اللتزام بالم�شـــاحة   .10

�شة لكل �شخ�س. المخ�شنَّ

مادة )3(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري التجهيزات التالية بكل �شكن:

1. اأجهزة تلطيف الجو المنا�شبة والكافية.

اد مياه ماأمون الم�شدر و�شالح لل�شرب. 2. برنَّ

3. عدد كاٍف ومنا�شب من اأوعية ِحـْفظ القمامة.

4. و�شائل �شالحة لمكافحة الحريق، مع الح�شول على �شهادة بذلك من اإدارة الدفاع المدني.

5. الو�شائل الالزمة للتخل�س من مخلنَّـفات ال�شكن وال�شرف ال�شحي.

ـ�س ال�شكن لهم. 6. �شندوق لالإ�شعافات الأولية يتنا�شب وعدد العمال المخ�شنَّ

7. مكان منا�شب لغ�شل المالب�س.

مادة )4(

يلتزم �شاحب العمل باأن ُيـلِحـق بكل �شكن مطبخًا منا�شبًا حلجم ال�شكن وعدد العمال، ويكون 

مطابقًا لال�شرتاطات واملوا�شفات الآتية:

دًا بمورد مياه ماأمون الم�شدر و�شالح لل�شرب. 1. اأن يكون مزونَّ

ـاء، منحدرة اإلى م�شرف، والجدران  2. اأن تكون الأر�شية من نوعية مانعة لالنزلق من مادة �شمنَّ

مك�شوة بمواد مل�شاء ي�شهل تنظيفها.

3. اأن تكون الأبواب ذاتية الغْلق والنوافذ مغطاة ب�شلك معدني )�شبك( لمْنـع دخول الح�شرات.

ـــلة بطريقة �شحية بال�شرف  4. توفير مغا�شـــل غير قابلة لل�شـــداأ للغ�شـــيل بحجم منا�شب ومو�شنَّ

ال�شحي.

5. توفير طاولت وخزائن )لِحـْفـظ الأواني( �شهلة التنظيف تتنا�شب وعدد ال�شخا�س الم�شجلين 

والمقيمين في ال�شكن.
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6. مكان منا�شب لِحـْفـظ الأطعمة.

7. اأن تكون التهوية والإ�شاءة فيه منا�شبة.

8. تركيب مراوح �شاِفطة بحجم منا�شب في مكان الطبخ.

9. توفير م�شائد الذباب والح�شرات.

�س ال�شكن لهم. ثالجة لِحـْفـظ الأطعمة تتنا�شب وعدد العمال المخ�شنَّ  .10

مواقد غاز اأو كهرباء تتنا�شب وعدد العمال.  .11

مادة )5(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري دورة مياه لكل �شكن، وتكون مطابقة لال�شرتاطات واملوا�شفات 

الآتية:

اء منحدرة  1. اأن تكون جدرانها مك�شـــوة بمادة مل�شـــاء �شهلة التنظيف، والأر�شـــية من مادة �شمنَّ

اإلى م�شرف.

2. �شالمة الأ�شقف والأبواب وتغطية النوافذ ب�شلك معدني )�شبك( لمْنع دخول الح�شرات.

ـاردة للهواء لكل دورة مياه. 3. كفاءة الإ�شاءة والتهوية وتوفير المراوح الطنَّ

ـلة بالمجاري العامة اأو ُحـَفـر ال�شرف ال�شحية. 4. وجود و�شيلة لل�شرف ال�شحي �شليمة ومو�شنَّ

ـان مياه منا�شب يو�شع بالخارج. 5. توفير �شخنَّ

ـفـــات الالزمة لتطهيـــر وتنظيف المرافق  رات والمنظِّ 6. توفير �شـــابون �شـــائل لالأيـــدي والمطهِّ

ال�شحية.

ـ�شة لتناول الطعام. 7. األ َتـفتح مبا�شرة على مطبخ اأو غرفة مخ�شنَّ

دة بخزانات طْرد. 8. اأن تحتوي على مرحا�س واحد على الأقل لكل ثالثة عمال مزونَّ

9. اأن تحتوي على مكان لال�شتحمام وتبديل المالب�س لكل ثمانية عمال.

اأن تحتوي على مغ�شلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال.  .10

مادة )6(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري غرفة لتناول الطعام �شواء م�شتقلة اأو م�شرتكة مبا يتنا�شب وعدد 

العمال املقيمي بال�شكن.
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مادة )7(

يلتزم �شاحب العمل بالقيام بال�شيانة الدورية لكل �شكن، واإجراء الإ�شالحات امل�شتعَجلة 

ة له، ومطاِبـقة لال�شرتاطات واملوا�شفات  والالزمة لبقائها �شاحلة لالنتفاع بها ِوْفـقًا للغر�س املعدنَّ

وال�شناديق  والتمديدات  التو�شيالت  ذلك  يف  مبا  القرار،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شحية 

الكهربائية، مع مراعاة ا�شرتاطات الأمن وال�شالمة.

مادة )8(

على �شاحب العمل اإخطار وزارة ال�شحة مبوقع �شكن العمال وعنوانه وم�شاحته وعدد العمال 

ـ�س لهم وجن�شهم، وذلك يف مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ توفريه لل�شكن.  املخ�شنَّ

وعلى الوزارة اإخطار اجلهات املعنية بذلك لتخاذ اإجراءاتها الالزمة.

مادة )9(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــــوافـــــــق: 29 نوفمبـــــــــر 2020م


