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املجل�س الأعلى للبيئة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2020

ب�ساأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

الطبية  املهن  قانون )نظام( مزاولة  باملوافقة على  ل�شنة 2014  رقم )17(  القانون  وعلى 

البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم 

)36( ل�شنة 2020،

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

التنفيذية ال�شادرة  العامة، ولئحته  النظافة  ب�شاأن  ل�شنة 2019  القانون رقم )10(  وعلى 

بالقرار رقم )239( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1998 ب�شاأن التقومي البيئي للم�شروعات، 

ُيـ�شِدرها جهاز �شئون  التي  القرار رقم )10( ل�شنة 1998 ب�شاأن ر�شوم الرتاخي�س  وعلى 

مها، وتعديالته، البيئة واخِلـْدمات التي يقدِّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية،

ل بالقرار رقم )7(  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة، املعدَّ

ل�شنة 2013،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

الف�سل الأول

التعريفات

مادة )1(

ـنة قريَن كلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ
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ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�س: المجل�س الأعلى للبيئة.  

الُمـن�ساأة: كل موؤ�ش�شة �شحية تنتج عن ن�شاطها مخلَّـفات رعاية �شحية وعلى الأخ�س الم�شت�شفيات 

والمراكز ال�شحية والعيادات وال�شيدليات والمختبرات وُدور النقاهة العامة اأو الخا�شة ووْحـدات 

الرعايـــة ال�شحيـــة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة اأيٍّ مـــن المهن الطبية المعاِونة 

ومراكز الأبحاث الطبية وكليات الطب والتمري�س والمن�شاآت البيطرية.

مها الُمـن�شاأة، وعلى الأخ�س الِخـْدمات المرتبطة بالمهن  الرعاية ال�سحية: الِخـْدمات التي تقدِّ

ال�شحيـــة والمتعلقة بالفْحـ�س اأو الت�شخي�س اأو الك�شـــف على المر�شى اأو العالج اأو التمري�س اأو 

الرعاية ال�شحية اأو الِحـْمـية الغذائية اأو اإقامة المر�شى اأو اإيوائهم اأو النقاهة، اأو توفير الرعاية 

الالزمة للمر�شى من اإ�شعافات اأولية واأدوية وبحوث مختبرية وفحو�شات اإ�شعاعية، اأو القيام باأيِّ 

عمل يت�شل بالمهن الطبية اأو بالعالج اأو التاأهيل. 

مخلَّـفـــات الرعايـــة ال�سحية: المواد ال�شلبـــة اأو ال�شائلة التي تنتج عن اأن�شطة الرعاية ال�شحية 

المختلفة في الُمـن�شاأة ووْحـدات العالج المتنقلة والخدمة التمري�شية في المنازل.

ثة اأو محتَمـل َتـَلـوُّثها  المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية: المخلَّـفات التي تنتج من م�شادر ملوِّ

ـل خطرًا على ال�شحة العامة اأو البيئة  ـة اأو ال�شامة وت�شكِّ بالعوامل المعدية اأو الكيمياوية اأو الم�شعَّ

�س منها،  خـــالل مراحـــل اإنتاجها اأو فْرزها اأو جْمـعهـــا اأو تخزينها اأو نْقـلها اأو معالجتهـــا والتخلُـّ

ـن في الجداول التي ي�شدر بها قرار من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع  ودون اإخالل بالتحديد المبيَّ

المجل�س، وت�شمل هذه المخلفات اأيًا مما ياأتي:  

المخلَّـفات الباثولوجية: المخلَّـفات التي تحتوي على الأن�شجة، والأع�شاء الب�شرية، والَمـ�ِشـيمة   -1

ـنـــات الب�شرية في  ـلة، والعيِّ ــــة، ومخلَّـفـــات العمليات مثـــل اأع�شاء الج�شـــم الم�شتاأ�شَ والأِجـنَّ

المعمـــل الباثولوجي، ومخلَّـفات الدم وال�شوائل الناتجة عـــن العمليات، وجثث الحيوانات اأو 

اأجزاء منها.

ـَبـة لالأمرا�س  المخلَّـفات المعدية: المخلَّـفات غير الحادة التي تحتوي على كائنات دقيقة م�شبِّ  -2

لحتوائها على الدم اأو الإفرازات التي تنتج عن المر�شى، وعلى الأخ�س الآتي:

والُفـَوط  العمليات  وُفـَوط  الجراحي  وال�شــا�س  والأربطة  والمن�شــوجة  الورقية  المناديل  اأ( 

ثة بالدم اأو الإفرازات. ال�شحية ومالب�س المر�شى الملوَّ

ب( المنَتـجات والم�شــتلزمات الطبية الم�شــتهَلـكة مثل اأنابيب الختبار )غير الزجاجية(، 

ثــة بالــدم اأو الإفرازات المنَتـجة  والأكيا�س والأكواب والقفــازات والمعدات الطبية الملوَّ

ـدة اأثناء ت�شــخي�س الأمرا�س اأو رعاية وعــالج المر�شــى. اأو المتولِّ

ـدة من ق�شم المختبر. ـنات الدم اأو البول اأو البراز المتولِّ ج( عيِّ

مخلَّـفات بنوك الدم من ِوْحـدات دم مرفو�شة اأو منتهية ال�شالحية. د( 
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هـ( مخلَّـفات اأو بقايا الأم�شال واللقاحات.

تعقيمهــا  اأو  تطهيرهــا  َيـْجـِر  لم  التي  الإفرازات  اأو  بالدم  ثة  الملوَّ والم�شتلزمات  المواد  و( 

بطريقة منا�شبة واآمنة.

المخلَّـفـــات �شديـــدة العـــدوى: مخلَّـفات المـــزارع الجرثوميـــة بمختبرات الأحيـــاء الدقيقة   -3

ثة بدم اأو بقايا اأج�شام اأو اإفرازات المر�شى الم�شابين بجراثيم اأو طفيليات  والأدوات الملوَّ

اأو ِفـطريات �شديدة العدوى. 

ـم  ـ�َشـمُّ ـب ال�شتعـــال اأو التَّ المخلَّـفـــات الكيميائيـــة: مخلَّفات اأية مـــادة �شلبة اأو �شائلة قد ت�شبِّ  -4

ـبة  هة اأو ُمـ�شبِّ اأو التـــاآكل اأو الح�شا�شــيـــة اأو اللتهاب اأو التفاعــل اأو كونهــا ُمـ�شرِطنـــة اأو ُمـ�شوِّ

للطْفــــرات الوراثيـــة، مثـــل الأجهـــزة الطبيـــة التي تحتـــوي على المعـــادن الثقيلـــة كالزئبق 

�س منها، والمخلَّـفات  والبطاريـــات وموازين الحرارة ومقيا�س �شغط الدم التـــي يراد التخلُـّ

المختبرية التي ُتـ�شــتخَدم فــي مختلــف اأنواع التحاليل.

ـب َقـْطـعـــًا اأو وْخـزًا في  المخلَّـفـــات الحـــادة: مخلَّـفـــات الأدوات الطبية الحادة التـــي قد ت�شبِّ  -5

ـْفــــرات والزجاج  ـع الجراحيـــة والمنا�شيـــر وال�شِّ الج�شـــم مثـــل الإبـــر والَمـ�شـــاِرط والمَبـا�شِ

ـم، والعبوات الزجاجية، واأية اأدوات حادة اأخرى.   المه�شَّ

المخلَّـفـــات ال�شيدلنيـــة: مخلَّـفـــات الم�شــتح�شـــرات والمنَتـجـــــات ال�شيدلنيـــة منتهيـــة   -6

ال�شالحية اأو التالفــة، والأدوية الناتجة من تح�شير الم�شتح�شرات ال�شيدلنية اأو المتبقية 

مــن العالج في الِوْحـدات والأق�شام بالمن�شاأة. 

ـة، وعلى الأخ�س حافظات المواد  ثة بالنويدات الم�شعَّ ـة: المنَتـجـــات الملوَّ المخلَّـفات الم�شعَّ  -7

ـة والمواد التي ُتـ�شتخَدم في العالج الإ�شعاعي والبحث  ــــة والمواد الت�شخي�شية الم�شعَّ الم�شعَّ

العلمي واإنتاج العقاقير.

ـَطـاُيـر  مخلَّـفـــات عبـــوات الغازات الم�شغوطـــة: العبوات التي تحتـــوي على غازات عاليـــة التَّ  -8

ـم. ـ�َشـمُّ ـب النفجار اأو ال�شتعال اأو التَّ بمختلــف اأنواعهــا مثل الإيرو�شولت وقــد ت�شــبِّ

مخلَّـفات المواد ال�شامة للجينات والخاليا: مخلَّـفات مواد �شيدلنية خا�شة �شديدة الخطورة   -9

نات الجينات، وعلـــى الأخ�س المواد  لهـــا القـــدرة على قْتـل اأو مْنــــع انق�شام الخاليـــا اأو مكوِّ

الم�شتخَدمـــة في عالج بع�س اأنـــواع ال�شرطان وحالت نْقـل الأع�شـــاء واأية م�شتلزمات طبية 

م�شتخَدمة في تح�شير هذه المواد واإفرازات المري�س الذي يتم عالجه بهذه المواد.

المخلَّـفـــات غيـــر الخطـــرة للرعايـــة ال�سحيـــة: المخلَّـفـــات التي ل ت�شكل اأيَّ خطـــر بيولوجي اأو 

كيميائي اأو اإ�شعاعي اأو مادي خا�س. 

اإدارة المخلَّـفـــات الخطـــرة للرعاية ال�سحية: جميع العمليات التي ترد على المخلَّـفات الخطرة 

�س منها، وتتمثل في فـــْرز وجْمـع وتخزين ونْقـل  للرعايـــة ال�شحية من وقـــت َتـَولُّـدها حتى التخلُـّ
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ومعالجة تلك المخلَّـفات.   

ــــل المخلَّـفـــات الخطرة للرعايـــة ال�شحية  فـــرز المخلَّـفـــات الخطـــرة للرعايـــة ال�سحيـــة: ف�شْ

بمختلف اأنواعها عن المخلَّـفات غير الخطرة في اأماكن َتـَولُّـدها داخل الُمـن�شاأة.

الُمـن�ساأة البيطرية: الم�شت�شفى البيطري اأو العيادة البيطرية اأو المختبر البيطري اأو ال�شيدلية 

البيطريـــة اأو الم�شتـــودع الدوائـــي البيطري اأو المكتـــب العلمي ال�شت�شاري البيطـــري اأو �شركات 

الم�شتح�شـــرات البيطرية وموؤ�ش�شات اإنتاج وتـــداُول الم�شتح�شرات البيطرية اأو مزارع الإنتاج اأو 

ـى اأو ُتـذَبـح اأو تعاَلـج فيها الحيوانات. الأماكن التي ُتـحَفـظ اأو تحَجـز اأو ُتـ�ْشـَتـْوَلـد اأو ترّبَّ

المنِتـج: اأية ُمـن�شاأة يمكن اأْن يوؤدي ن�شاطها اإلى اإنتاج مخلَّـفات خطرة للرعاية ال�شحية. 

د داخل الُمـن�شاأة. التخزين الموؤقت: ِحـْفـظ المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية في موقع محدَّ

موقـــع التخزيـــن الموؤقت: مـــكان يتم تاأمينه فـــي الُمـن�شاأة بغر�س تخزيـــن المخلَّـفات الخطرة 

للرعاية ال�شحية موؤقتًا بعد جْمـِعـها تمهيدًا لنْقـِلـها اإلى وحدة المعالجة داخل الُمن�شاأة اأو خارجها.

المخـــزن الو�سيـــط: موقع يتـــم تخ�شي�شه داخل اأق�شـــام الُمـن�شاأة المختلفـــة لحْفـظ المخلَّـفات 

الخطرة للرعاية ال�شحية ب�شكل موؤقت حتى يتم نْقـُلـها اإلى موقع التخزين الموؤقت.

وحـــدة المعالجـــة: المكان الـــذي تتم فيه عمليات تغييـــر الخا�شية البيولوجيـــة اأو الكيميائية اأو 

الفيزيائية للمخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية بهدف الق�شاء على خطورتها حتى ت�شبح اآمنة 

�شحيًا وبيئيًا.

مخت�ســـو الرعايـــة ال�سحية: الأطباء والممر�شون والفنيون مـــن العاملين بالقطاع ال�شحي في 

الُمـن�شاأة.

ـ�س له نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية  الناقل: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري المرخَّ

من الُمـن�شاأة اإلى وحدة المعالجة خارجها. 

ة ِمـن ِقـَبـل المجل�س والم�شار  ا�ستمارة نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية: الوثيقة المعدَّ

اإليها في المادة )15( من هذا القرار. 

الجهـــاز الطبـــي: كل اآلـــة اأو اأداة اأو جهـــاز تطبيق طبي اأو جهاز زْرع اأو كوا�شـــف مخبرية اأو مواد 

معاَيـرة مخبرية اأو برامج ومواد ت�شغيل لالأجهزة والم�شتلزمات الطبية اأو اأية اأداة �شبيهة اأو ذات 

ـمت لال�شتخدام الب�شري �شواء وحدها اأو مع اأجهزة اأخرى لتحقيق واحد اأو اأكثر من  مِّ عالقـــة �شُ

الأهداف الآتية:

1-  ت�شخي�س اأو وقاية اأو �شْبـط اأو عالج اأو تخفيف اأو ت�شكين الأمرا�س اأو الإ�شابات اأو التعوي�س 

عن تلك الإ�شابات.

2-  الفْحـ�س اأو الإحالل اأو التعديل اأو الدعم الت�شريحي لوظائف اأع�شاء الج�شم.

3-  دْعـم اأو تمكين الوظائف الحيوية لج�شم الإن�شان.

4-  الم�شاعدة على الحْمـل اأو تنظيمه.
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تعقيم الأجهزة الطبية.  -5

ـنات  6-  اإعطـــاء المعلومات لغر�ـــس طبي اأو ت�شخي�شي عـــن طريق الفحو�شـــات المخبرية للعيِّ

ـِنـعت من اأجله  الماأخـــوذة من ج�شم الإن�شان والتي ل يمكن اأن تحقق الغر�س الفعلي التي �شُ

ـَحـوُّلت الأي�شية  فـــي اأو على ج�شـــم الإن�شان بوا�شطة العقار الدوائي اأو العامل المناعي اأو التَّ

واإنما ت�شاعد في تحقيق مفاعيلها فقط.

الف�سل الثاين

اأهداف القرار ونطاق تطبيقه

مادة )2(

بطريقة  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  اإدارة  عملية  تنظيم  اإىل  القرار  هذا  يهدف 

ومبا  انت�شارها  دون  واحليلولة  املخلَّـفات  هذه  على  ال�شيطرة  بغر�س  وم�شتدامة؛  واآمنة  �شليمة 

ي�شمن املحافظة على ال�شحة العامة والبيئة.

مادة )3(

ـق هذا القرار على كل منِتـج اأو ناقل اأو وحدة معاَلـجة متى كان الن�شاط الذي ميار�شه اأيٌّ  يطبَّ

منهم مرتبطًا اأو متعلقًا كليًا اأو جزئيًا باإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية.   

الف�سل الثالث

التزامات املنِتـج

مادة )4(

هذه  َتـَولُّـد  ل  معدَّ خف�س  على  بالعمل  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  منِتـجو  يلتزم 

التقنية  ـباع  واتِّ امل�شتخَدمة،  والأدوات  واملعدات  الطبية  الأجهزة  تطوير  خالل  من  املخلَّـفات 

ـع برنامج  النظيفة، واختيار البدائل واملواد الأولية الأقل �شررًا على ال�شحة العامة والبيئة، وو�شْ

هذا  وي�شمل  و�شليمة،  اآمنة  بطريقة  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  لإدارة  متكامل  عمل 

الربنامج على الأخ�س الآتي: 

نظـــام ذو كفاءة عالية لفْرز وجْمـع ونْقـل وتخزيـــن المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية بما   -1

يكفل التزام جميع العاملين بالُمـن�شاأة بهذا النظام. 

خطـــة تف�شيلية لإدارة المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية داخـــل الُمـن�شاأة، بما في ذلك   -2

التقنيات الم�شتخَدمة لمعالجة هذه المخلَّـفات.
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توفيـــر برامج التعليم والتدريب الم�شتمر للعاملين الم�شئولين عن اإدارة المخلَّـفات الخطرة   -3

للرعاية ال�شحية وكيفية التعامل الآمن معها، وتوفير ال�شبل التي تكفل حمايتهم من الأخطار 

التي قد تنُجـم عن التعامل مع هذه المخلَّـفات.   

خطة لإدارة الحالت الطارئة مثل ان�شكابات المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.   -4

ـ�س له لنْقــــل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحيـــة في حالة ما اإذا  التعاُقــــد مـــع ناقل مرخَّ  -5

ـ�شًا لها بالنْقل. ـت معالجة المخلَّـفات خارج الُمـن�شاأة ولم يكن مرخَّ تمَّ

ـ�س لها لمعالجـــة المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية  6-  التعاُقـــد مـــع وحدة معاَلـجـــة مرخَّ

فـــي حالة عـــدم وجود وحدة معاَلـجـــة داخل الُمـن�شـــاأة اأو عدم اإمكانية معالجـــة اأيٍّ من تلك 

المخلَّـفات بالتقنية الم�شتخَدمة داخليًا.  

املخلَّـفات  كمية  عن  دوري  تقرير  باإعداد  ال�شحية  الرعاية  خملَّـفات  منِتـجو  يلتزم  كما 

اخلطرة وغري اخلطرة للرعاية ال�شحية.

مادة )5(

يجب على منِتـج املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية تعيني اأحد العاملني لديه ليكون م�شئوًل 

اإدارة هذه املخلَّـفات داخل الـُمـن�شاأة ويعاونه فريق يتكون من عدد منا�شب من الأ�شخا�س  عن 

يعملون حتت اإدارته واإ�شرافه املبا�شر. 

ـن على منِتـجي املخلَّـفات بيان مهام وم�شئوليات القائمني على اإدارة هذه املخلَّـفات،   كما يتعيَّ

وعلى الأخ�س الآتي:

اأوًل: الم�سئول عن اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية:

الإ�شـــراف العام على اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل الُمـن�شاأة والتاأكد من   -1

تطبيق المعايير وال�شتراطات الواردة في هذا القرار. 

الإ�شراف على تنفيذ برنامج العمل الذي ت�شعه الُمـن�شاأة لإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية   -2

ال�شحية. 

التاأكـــد من توافر الم�شتلزمات الأ�شا�شية الالزمة لفـــْرز وجْمـع وتخزين المخلَّـفات الخطرة   -3

للرعاية ال�شحية مثل الأكيا�ـــس البال�شتيكية والُعـَلـب والحاويات واأدوات الوقاية ال�شخ�شية 

دة في هذا القرار.  وعربات النْقـل الداخلي ومطابقتها للموا�شفات المحدَّ

التن�شيـــق المبا�شـــر مع الناقل ووحـــدة المعاَلـجة ب�شاأن نْقــــل ومعاَلـجـــة المخلَّـفات الخطرة   -4

للرعاية ال�شحية.

ـد به كمية ونوع المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية الناتجة عن الُمن�شاأة. اإم�شاك �شجل تقيَّ  -5
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ـد به درجات الحرارة والرطوبة ب�شكل يومي داخل موقع التخزين الموؤقت. اإم�شاك �شجل تقيَّ  -6

تحديد م�شارات نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل الُمـن�شاأة.   -7

رها  التاأكـــد من قيام عمـــال الجْمـع والنْقـل الداخلـــي والتخزين باأْخـذ التطعيمـــات التي تقرِّ  -8

ـة وتكون لزمة لممار�شة اأعمالهم.  الجهات المخت�شَّ

ثانياً: فريق عمل اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية:

التن�شيـــق مـــع مختلف اأق�شـــام الُمـن�شاأة وعلـــى الأخ�س ق�شـــم مكافحة العـــدوى وال�شيدلية   -1

والمختبر فيما يتعلق باإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.  

ـــي الرعاية ال�شحية وعمـــال الجْمـع والنْقـــل الداخلي والتخزين  مراقبـــة مدى قيام مخت�شِّ  -2

بواجباتهم الواردة في هذا القرار، والتدقيق على الأق�شام المختلفة في الُمـن�شاأة. 

اإعـــداد التقارير اليومية اأو الدورية عن المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية التي قد تكون   -3

مطلوبة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار.

م وت�شليـــم المخلَّـفات الخطرة  الإ�شـــراف على قيـــام عمال الجْمع با�شتخدام �شجـــالت ت�َشـلُـّ  -4

للرعاية ال�شحية داخل الُمـن�شاأة.

التاأكـــد مـــن قْيــــد اأوزان المخلَّـفات الخطـــرة وغير الخطـــرة للرعاية ال�شحيـــة قبل ت�شليم   -5

الخطرة منها اإلى ِوْحـدات المعالجة. 

التاأكـــد من احتواء عربات النْقـل الم�شتخَدمة على غطاء ُمـحَكـم الغْلـق ومل�شق عليها �شعار   -6

المخلَّـفات الحيوية. 

7-  التاأكـــد من ا�شتعمال عمال الجْمـع والنْقـل الداخلـــي والتخزين لالأدوات المتعلقة بال�شالمة 

ال�شخ�شية والمهنية المنا�شبة.

ـو الرعاية ال�سحية: ثالثاً: مخت�سُّ

الفْرز ال�شليم للمخلَّفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية في اأماكن َتـَولُّـِدها بمختلف ت�شنيفاتها   -1

ـ�شة  ـع كل نوع منها داخل الأكيا�س البال�شتيكية والحاويات المخ�شَّ واأنواعها، مع اللتزام بو�شْ

له.

التاأكد من قيام ال�شخ�س الم�شئول في الق�شم بالآتي:  -2

الإ�شراف على التوزيع ال�شحيح لالأكيا�س البال�شتيكية والحاويات التي تو�شع لال�شتخدام  اأ( 

دة في هذا القرار.   ح�شب احتياج الق�شم وِوْفـقًا لأنواعها المحدَّ

ـِعـها لال�شتعمال في الأق�شام  ـق بطاقة البيانات على الأكيا�س البال�شتيكية قبل و�شْ ب( ل�شْ

الإكلينيكية بالُمـن�شاأة.  

ـِعـها ب�شورة �شحيحة  ـق بطاقة البيانات والتاأكد من و�شْ ج( التاأكد من قيام عمال الجْمـع بل�شْ
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وا�شتيفاء البيانات المطلوبة. 

التاأكد من قيام عمال الجْمـع بغْلـق الأكيا�س البال�شتيكية عند امتالء ثلثي اأو ثالثة اأرباع  د( 

الكي�س كحد اأق�شى، مع ا�شتخدام الرباط المنا�شب. 

رابعاً: عمال الجْمـع والنْقـل الداخلي والتخزين:

القيـــام بالتوزيـــع ال�شحيـــح لالأكيا�ـــس البال�شتيكية والحاويـــات الالزمة لجْمـــع المخلَّـفات   -1

الخطـــرة للرعايـــة ال�شحية من الأق�شام المختلفة بالُمـن�شاأة تَبـعـــًا لحتياج كل ق�شم وح�شب 

نوع المخلَّـفات.

غْلـق الأكيا�س البال�شتيكية عند امتالء ثلثي اأو ثالثة اأرباع الكي�س كحد اأق�شى، مع ا�شتخدام   -2

الرباط المنا�شب. 

نْقــــل المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية من اأماكن َتـَولُّـِدهـــا بوا�شطة عربات النْقـل دون   -3

ال�شغـــط علـــى الأكيا�س البال�شتيكيـــة اأو كْبـ�س المخلَّـفـــات بداخلها اأو داخـــل الحاويات قبل 

غْلـقها، مع تجنُّـب مالم�شتها للج�شم اأثناء الحمل.

ـ�شة لذلك داخل الُمـن�شاأة با�شتخدام  تنظيف عربات النْقـل ب�شفة دورية في الأماكن المخ�شَّ  -4

ـرة، مع اإثبات ما يفيد ذلك كتابيًا. المواد المطهِّ

اإبـــالغ ال�شخ�ـــس الم�شئول عن اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعايـــة ال�شحية عن اأية اإ�شابات   -5

تحُدث نتيجة التعامل مع المخلَّـفات مثل الوْخـز بالإبر اأو الجروح.

مادة )6(

على منِتـجي املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية توفري عدد كاٍف من الأكيا�س البال�شتيكية 

َتـَولُّـِدها، مع جتنُّـب  اأماكن  باأنواعها املختلفة من  املخلَّـفات  ـ�شة جلْمـع هذه  واحلاويات املخ�شَّ

البال�شتيكية  الأكيا�س  العمل على تخفي�س كمية  البيئي من خالل  املحيط  ال�شلبية على  اآثارها 

واحلاويات امل�شتخَدمة قْدر الإمكان. 

ـ�شة جلْمـع املخلَّـفات اخلطرة  ويجب اأن تتوافر يف الأكيا�س البال�شتيكية واحلاويات املخ�شَّ

ـنة باجلدول رقم )1( املرافق لهذا القرار.  للرعاية ال�شحية املوا�شفات وال�شرتاطات املبيَّ

مادة )7(

بطريقة  َتـَولُّـِدها  اأماكن  يف  فْرُزها  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  للمخلَّـفات  منِتـج  كل  على 

ـ�شة لها، ويلتزم على الأخ�س  ـِعـها داخل الأكيا�س البال�شتيكية واحلاويات املخ�شَّ �شليمة، وو�شْ

مبراعاة الآتي:

ـُعـها في الأكيا�س البال�شتيكية  عدم اإعادة فْرز مخلَّـفات الرعاية ال�شحية التي تم فْرُزها وو�شْ  -1
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ـ�شة للمخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية ب�شورة غير �شحيحة، ويتم التعامل معها  المخ�شَّ

على اأنها مخلَّـفات خطرة. 

اعتبار مخلَّـفات الرعاية ال�شحية خطرة كاإجراء احترازي؛ في حالة عدم الدراية اأو تواُفـر   -2

القناعة باأنَّ تلك المخلَّـفات خطرة اأو غير خطرة.

ـدة  التاأكد من تواُفـر حاويات متنقلة لجْمـع ونْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية المتَولِّ  -3

ـي العالج، مع مراعاة الإجراءات ال�شليمة للجْمـع والنْقـل في حالة  داخل غرف العمليات وتلقِّ

عدم تواُفـر حاويات ثابتة.

مادة )8(

التالية  ـباع ال�شرتاطات  باتِّ الـُمـن�شاأة لدى قيامها بجْمـع خملَّـفات الرعاية ال�شحية  تلتزم 

تَبـعًا لنوع املخلَّـفات التي يراد جْمـُعـها:

1-  المخلَّـفات الباثولوجية:

ْفـن في اأكيا�س بال�شتيكية قوية مقاِومة  ـاأة للدَّ اأ( ُتـجمع اأجزاء وبقايا الأع�شاء الب�شرية الُمـهيَّ

ـع عليها �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة، وُتـحفظ  ب، وتكون حمراء اللون، ويو�شَ للت�شرُّ

في ثالجة ِحـْفـظ الموتى. 

ْفـن في اأكيا�س بال�شتيكية قوية  ـاأة للدَّ ب( ُتـجمع الأجزاء وبقايا الأع�شاء الب�شرية غير الُمـهيَّ

ب، وتكون �شفراء اللون، وُتـكَتـب عليها عبارة )مخلَّـفات حيوية خطرة(،  مقاِومة للت�شرُّ

ـق عليها �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة.  وُيـل�شَ

وتكون  ب،  للت�شرُّ مقاِومة  قوية  بال�شتيكية  اأكيا�س  في  الحيوانات  واأن�شجة  جثث  ُتـجمع  ج( 

ـق عليها �شعار  �شفراء اللون، وُتـكَتـب عليها عبارة )مخلَّـفات طبية خطرة معدية(، وُيـل�شَ

المخلفات الحيوية الخطرة.

2- المخلَّـفات الُمـعدية:

ب وتكون �شفراء اللون. ُتـجمع في اأكيا�س بال�شتيكية مقاِومة للت�شرُّ اأ( 

ب( ُتـكَتـب على الأكيا�س البال�شتيكية عبارة )مخلَّـفات خطرة معدية(.

ـق على الأكيا�س البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة. ج(  ُيـل�شَ

3-  المخلَّـفات �سديدة العدوى:

يجب معالجتها مبدئيًا بوا�شطة )الأوتو كليف( داخل الأق�شام والوحدات المنِتـجة له. اأ( 

ب وقابلة للتعقيم، وتكون �شفراء اللون.  ب( ُتـجمع في اأكيا�س بال�شتيكية قوية مقاِومة للت�شرُّ

ج(  ُتـكَتـب على الأكيا�س البال�شتيكية عبارة )مخلَّفات خطرة معدية(.

ـق على الأكيا�س البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة. د(  ُيـل�شَ
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4- المخلَّـفات الحادة:

دة  ب ومزوَّ ـْقـب والت�شرُّ ـعة من مادة �شميكة مقاِومة للثَّ ـنَّ ُتـجمع في حاويات بال�شتيكية ُمـ�شَ اأ( 

بفتحة ت�شمح باإدخال المخلَّـفات، وتكون �شفراء اللون.

ب( ُتـكَتـب على الحاويات البال�شتيكية عبارة )مخلَّفات حادة(.

ـق على الحاويات البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة. ج( ُيـل�شَ

ـة: 5- المخلَّـفات الُمـ�سعَّ

ُتـجمع في حاويات م�شنوعة من الر�شا�س اأو محاطة بالر�شا�س ُمـحَكـمة الَقـْفـل. اأ( 

ة(. ب( ُتـكَتـب على الحاويات عبارة )مخلَّـفات ُمـ�شعَّ

ـق على هذه احلاويات ال�شعار الدويل لالإ�شعاع. ج( ُيـل�شَ

6- المخلَّـفات الكيميائية ومخلَّـفات عبوات الغازات الم�سغوطة:

ُيـجمع كل نوع من اأنواع المخلَّـفات الكيميائية ب�شكل م�شتقل. اأ( 

ب( ُيـحَظـر خْلـط المخلَّـفات الكيميائية ال�شائلة مع بع�شها البع�س. 

ب،  ج(  ُتـجمع المخلَّـفات الكيميائية ال�شائلة في حاويات ُمـحَكـمة الغْلـق �شميكة مقاِومة للت�شرُّ

وتكون �شفراء اللون.

ُتـجمع المخلَّـفات الكيميائية ال�شلبة في اأكيا�س بال�شتيكية، وتكون �شفراء اللون. د( 

هـ( ُتكَتـب على الحاويات اأو الأكيا�س عبارة )مخلَّـفات كيميائية(.

اأو )قابلة  اأو )قابلة لال�شتعال(  للتاآكل(  العبوات �شعار )قابلة  اأو  ـق على الأكيا�س  ُيـل�شَ و( 

لالنفجار( اأو )�شامة( على ح�شب الأحوال.

7- المخلَّـفات ال�سيدلنية:   

ب، وتكون �شفراء اللون. ُتـجمع في اأكيا�س بال�شتيكية مقاِومة للت�شرُّ اأ( 

ب(  ُتـكَتـب على الأكيا�س البال�شتيكية عبارة )مخلَّـفات �شيدلنية(.

ـق على الأكيا�س البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الخطرة. ج(  ُيـل�شَ

8- المواد ال�سامة للِجـْيـنات والخاليا:

ب، وتكون �شفراء اللون. ُتـجمع في حاويات مقاِومة للت�شرُّ اأ( 

ب( ُتـكَتـب على الحاويات عبارة )بقايا مواد �شامة للخاليا(.

ـق على الحاويات �شعار المخلَّـفات الخطرة. ج(  ُيـل�شَ

9-  المخلَّـفات غير الخطرة للرعاية ال�سحية:

 ُتـجمع يف اأكيا�س بال�شتيكية �شوداء اللون.  
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مادة )9(

احلاويات  على  ل�شقة  بطاقات  بو�شع  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  منِتـجو  يلتزم 

اأكيا�س مطبوع عليها وبحجم منا�شب وبحرب ثابت ومقاِوم  اأو ا�شتخدام  والأكيا�س البال�شتيكية 

للماء، وذلك قبل نْقـل املخلَّـفات اإىل موقع التخزين املوؤقت اأو وحدة املعاَلـجة، ويجب اأن حتتوي 

البطاقات الال�شقة اأو الطباعة على البيانات الآتية:

ا�شم المنِتـج )الُمـن�شاأة(.  -1

ا�شم الموقع )الق�شم اأو الجناح(.  -2

نوع المخلَّـفات المنَتـجة.  -3

تاريخ ووقت بدء ا�شتخدام الأكيا�س البال�شتيكية اأو الحاويات.  -4

وْزن المخلَّـفات داخل الأكيا�س البال�شتيكية قبل نْقـِلـها اإلى موقع التخزين الموؤقت.  -5

مادة )10(

الـُمـن�شاأة  يف  َتـَولُّـِدها  اأماكن  من  نْقـُلـها  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  منِتـجي  على 

َثـم اإىل موقع التخزين املوؤقت اأو وحدة املعاَلـجة داخل  اإْن ُوِجـد - ومن  اإىل املخزن الو�شيط - 

الـُمـن�شاأة.  على  واملرتددين  واملر�شى  العاملني  �شالمة  ي�شمن  ب�شكل   - ُوِجـدت  اإْن   - الـُمـن�شاأة 

وعليهم مراعاة الأمور التالية لدى القيام بعملية النْقـل:

بة ل�شمان اأق�شـــى درجات ال�شالمة خالل عمليـــات النْقـل مع مراعاة  توفيـــر العمالـــة المدرَّ  -1

توفير اأدوات ال�شالمة ال�شخ�شية الالزمة لهم.

ـــل الحيوي ب�شكل يومي، واأل تتجاوز كميتها ثالثة اأرباع  اأْن يتـــم نْقـل المخلَّـفات القابلة للتحلُـّ  -2

حجم الأكيا�س البال�شتيكية الم�شتخَدمة.

اأن يتـــم نْقـل الحاويات الخا�شة بجْمـع المخلَّـفات الحادة عندما تبلغ المحتويات ثالثة اأرباع   -3

الحاوية اأو مرور ثالثين )30( يومًا من تاريخ فْتـِحـها لال�شتخدام اأيهما اأقرب.   

ْفـن ب�شكل منف�شل  اأْن يتـــم نْقـل المخلَّـفات من اأجزاء وبقايا الأع�شاء الب�شريـــة الُمـهياأة للدَّ  -4

�س منها.  ليتم ِحـْفـُظـها في ثالجة ِحـْفـظ الموتى، حتى يتم التخلُـّ

اأن يتـــم رْبـط الأكيا�ـــس البال�شتيكية باإحكام تمهيـــدًا لنْقـِلـها دون َتـْدِبـْيـ�ِشـهـــا اأو �شْغـِطـها اأو   -5

ـهـــا اإلى الج�شم وعـــدم نْقـِلـها باليد اأو َمـ�ْشـِكـها من الأ�شفل عنـــد حْمـِلـها، حيث يجب اأن  �شمِّ

ُتـم�َشـك من الجزء الأعلى اأثناء نْقـِلـها.

دة في المادة )11( من هذا القرار. ا�شتخدام عربات نْقـل تتوافر بها ال�شتراطات المحدَّ  -6
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ـ�شة لذلك بعيـــدًا عن الأماكن  تنظيـــف وتطهيـــر عربات النْقــــل يوميًا في الأماكـــن المخ�شَّ  -7

العامة.

ب  ـخـــاذ اإجراءات التطهيـــر وال�شالمة حال حـــدوث اأيِّ تَبـْعـُثــــر اأو ت�شرُّ التعامـــل الفـــوري واتِّ  -8

للمخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.

دة لها داخـــل الُمـن�شاأة،  نْقــــل المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية عبـــر الم�شارات المحدَّ  -9

وتجنُّـب نْقـِلـها عبر الم�شارات المزدحمة.

10- نْقـل المخلَّـفات الأكثر خطورة من مكان الجْمـع اإلى موقع التخزين الموؤقت مبا�شرة.  

مادة )11(

على املنِتـج توفري عدد كاٍف من العربات ل�شتخدامها يف نْقـل املخلَّـفات اخلطرة للرعاية 

ال�شحية داخل الـُمـن�شاأة، مع مراعاة اأن تتوافر بها ال�شرتاطات الآتية:

اأن تكون م�شنوعة من مادة مقاِومة لل�شداأ ول تتاأثر بالأحما�س والقلويات.  -1

ـمة بطريقة ت�شمن كفاءتها عند التحميل والتفريغ.   اأن تكون قوية وم�شمَّ  -2

دة بغطاء يمكن اإغالقه باإحكام.  ب ومزوَّ اأن تكون ماِنـعة للت�شرُّ  -3

اأن تكون ذات اأ�شطح وزوايا �شهلة التنظيف والتطهير.   -4

ـدة داخل الُمـن�شاأة  ل المخلَّـفات المتولِّ اأن تكــــون �شهلة الحركة واأن يتنا�شب حجمها مع معـــدَّ  -5

ول تتجاوز طاقتها ال�شتيعابية. 

مادة )12(

اأ- يجـــوز للُمـن�شاأة تخزين المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل موقـــع التخزين الموؤقت 

حتى يتم نْقـُلـها اإلى وحدة المعالجة �شريطة األ تزيد فترة التخزين على المدد الم�شار اإليها 

في الجدول رقم )2( المرافق لهذا القرار.  

يجب اأن تتوافر في موقع التخزين الموؤقت ال�شتراطات الآتية: ب- 

داخل  المنَتـجة  ال�شحية  الخطرة للرعاية  المخلَّـفات  كميــة  مــع  �شــعته  تتنا�شب  1- اأن 

الُمـن�شاأة.

2- اأن يكون مركزيًا داخل حدود الُمـن�شاأة وي�شهل الو�شول اإليه لأغرا�س التخزين والنْقـل.

ب المياه والأمطار وانت�شار الروائح الكريهة ودخول القوار�س  3- اأن يكون مزودًا بما يمنع ت�شرُّ

ـة والحماية من ال�شم�س. والح�شرات والطيور والحيوانات ال�شالَّ
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4- اأن يكون بعيدًا عن اأماكن تخزين الأطعمة والمطابخ واإعداد الطعام، ورعاية المر�شى 

ومرور الزائرين والمراجعين.

ـب اأيَّ تلُوث اأو �شرر على ال�شحة  5- اأن يكون ُمـحَكـم الغْلـق في جميع الأوقات بحيث ل ي�شبِّ

العامة والبيئة.  

ـلة ب�شبكة ال�شرف  6- اأن يكون ذا اأر�شية �شلبة مقاِومة، وتتحمل الغ�شيل والتطهير، ومو�شَّ

ة للبكتيريا والِفـطريات. ال�شحي داخل الُمـن�شاأة، والجدراُن مطلية بمادة م�شادَّ

ال�شالمة  واأدوات  والتعقيم  التطهير  ومــواد  المالئمة  النظافة  ــاأدوات  ب تزويده  يتم  7- اأن 

والحماية �شد الحريق.

للرعاية  خطرة  مخلَّـفات  من  الموقع  عليه  يحتوي  ما  ـن  تبيِّ وا�شحة  عالمات  تو�شع  8- اأن 

ال�شحية. 

9- اأن يتم تزويده بتهوية �شلبية )Exhaust fan( واإ�شاءة تتنا�شب مع حجم الموقع.

ـد درجة الحرارة والرطوبة، واأن تكون درجة الحرارة ما بين  10- اأن تتوافر فيه اأجهزة لر�شْ

) 15-18( درجة �شيليزية، ول يزيد م�شتوى الرطوبة على )%60(. 

من  بذلك  لهم  ح  الم�شرَّ للموظفين  اإل  الموؤقت  التخزين  موقع  بدخول  ال�شماح  11- عدم 

اإدارة الُمـن�شاأة. 

تلتـــزم الُمـن�شاأة بالح�شول على ترخي�ـــس بموقع التخزين الموؤقت من الإدارة العامة للدفاع  ج- 

المدني.

نة داخل الحاويات الخا�شة بها حتى يتم نْقـُلـها اإلى  تلتـــزم الُمـن�شاأة باإبقـــاء المخلَّـفات ُمـَخـزَّ د- 

ب العَر�شية. وحدة المعاَلـجة لمْنـع حوادث الت�شرُّ

ب للمخلَّـفـــات قد يحدث داخل  تلتـــزم الُمـن�شـــاأة بو�شع خطة للطوارىء للتعامـــل مع اأيِّ ت�شرُّ هـ- 

موقع التخزين.

مـــع عدم الإخـــالل بحكم الفقرة )اأ( مـــن هذه المادة، يجـــوز للُمـن�شاأة تخزيـــن المخلَّـفات  و- 

ْفـن داخل ثالجات خا�شة  الُمـعدية و�شديدة العدوى والمخلَّـفات الباثولوجية غير الُمـهياأة للدَّ

ـُعـها في موقع التخزين الموؤقت لمدة ل تزيد على �شبعة )7(  دة بمقيا�س حراري يتم و�شْ مزوَّ

اأيام، �شريطة اأن ت�شمح �شعة الثالجة بدخول الحاويات بها واأل تزيد درجة الحرارة بداخلها 

ـع ا�شتراطات اأخرى  علـــى اأربع )4( درجات �شيليزية. ويجـــوز للجهاز التنفيذي للمجل�س و�شْ

للحالت التي تتطلب ذلك. 

مادة )13(

�س من الأجهزة الطبية واملخلَّـفات  على الـُمـن�شاأة اللتزام بال�شرتاطات التالية عند التخلُـّ
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ـة: امل�شعَّ

ـعة والمعاييـــر العالمية واأْخـذ موافقة  ـنِّ �س منها ِوْفـقـــًا لمعايير ال�شركة الُمـ�شَ اأن يتـــم التخلُـّ  -1

ـة على ذلك.  المجل�س والجهات الرقابية المخت�شَّ

�س منها وتزويد  2-  التاأكـــد مـــن ُخـُلـو الأجهزة الطبية من اأيـــة مخلَّـفات باثولوجية قبـــل التخلُـّ

الجهات الرقابية كتابيًا عند الحاجة بما ُيـثِبـت تعقيمها.

ــــة في غرفة عازلة لالإ�شعاع حتى يتم التاأكد من  3-  اأن يتـــم تخزين حافظات المخلَّـفات الم�شعَّ

ـعة اأو  ـنِّ �س منهـــا ِوْفـقًا لمعايير ال�شركـــة الُمـ�شَ ـة ومـــن َثـم التخلُـّ هـــا مـــن المواد الم�شعَّ ُخـُلـوِّ

دة وذلك بعد اأْخـذ الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية.  ت�شديرها اإلى الجهة المورِّ

مادة )14(

اإىل  نْقـِلـها  التالية قبل  ـباع الإجراءات  اتِّ على منِتـجي املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية 

وحدة املعاَلـجة خارج الـُمـن�شاأة: 

ـع المل�شقات عليها ب�شورة �شليمة ووا�شحة. و�شْ  -1

ـ�س له بنْقـل تلك المخلَّـفات.  عدم ت�شليمها لناقل غير مرخَّ  -2

عـــدم ت�شليم �شحنة المخلَّـفات اإلى الناقل دون اأْن ترافقها ا�شتمارة نْقـل المخلَّـفات الخطرة   -3

للرعاية ال�شحية.

ـ�شة. عدم ت�شليم �شحنة المخلَّـفات اإلى وحدة معاَلـجة غير مرخَّ  -4

ــــن فيه اأنواع وكميـــات المخلَّـفات التي تم نْقـُلـهـــا وتاريخ النْقـل  الحتفـــاظ ب�شجل خا�س تبيَّ  -5

وا�شم الناقل ووحدة المعاَلـجة التي تم النْقـل اإليها. 

عـــدم خْلــــط مخلَّـفات خطـــرة للرعاية ال�شحيـــة لكل منهـــا موا�شفات نْقــــل مختلفة وذلك   -6

ـٍعـها في حاوية واحدة. بو�شْ

الحتفـــاظ ب�شورة من ا�شتمـــارة نْقـل المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحيـــة الخا�شة بكل   -7

�شحنة بعد توقيعها من الناقل.

مادة )15( 

ومن  منه  ـع  وتوقَّ ال�شحية،  للرعاية  املخلَّـفات اخلطرة  نْقـل  ا�شتمارة  بتحرير  املنِتـج  يلتزم 

وحدة  اإىل  املخلَّـفات  �شحنة  ت�شليم  يتم  حتى  بحْمـِلـها  الناقل  ويلتزم  املعاجَلة،  ووحدة  الناقل 

املعاَلـجة.
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الف�سل الرابع

واجبات الناقل 

مادة )16(

ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام بنْقـل املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية 

من الـُمـن�شاأة اإىل وحدات املعاَلـجة خارج الـُمـن�شاأة بغري ترخي�س من املجل�س.  

مادة )17(

م طلب احل�شول على الرتخي�س من �شاحب ال�شاأن اأو َمـن ينوب عنه قانونًا اإىل املجل�س  يقدَّ

ر. ويجب اأن يكون الطلب م�شفوعًا بالبيانات  �ْشـم املقرَّ على النموذج املعد لذلك، وبعد �شداد الرَّ

دها املجل�س.  وامل�شتندات التي يحدِّ

وتكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة قابلة للتجديد، ول يجوز التنازل عن هذا الرتخي�س اإىل 

الغري دون موافقة كتابية م�شبقة من املجل�س. 

مادة )18(

يلتزم الناقل بالآتي:  

1- نْقــــل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية مبا�شـــرًة من الُمـن�شاأة اإلى وحدة المعاَلـجة وعدم 

تخزينها لديه نهائيًا لأيِّ �شبب من الأ�شباب.

ـع خطة للتعامل مع الحالت الطارئة مثل الحوادث والن�شكابات. 2- و�شْ

ـاة بالكامل في عملية النْقـل، وعْزل مق�شورة ال�شائق كليًا عن حاوية  3- ا�شتخدام َمـْركبات مغطَّ

المخلَّـفات.

4- ا�شتخدام َمـْركبات تحتوي على رافعة لرْفـع الحاويات اآليًا، حيث ل ُيـ�شمح بذلك يدويًا.

5- عدم تجاُوز حدود الطاقة ال�شتيعابية للَمْركبة اأثناء نْقـل �شحنة المخلَّـفات.

6- اأن ُتـكَتـــب علـــى جوانب المركبـــة عبارة )مخلَّـفات رعايـــة �شحية خطـــرة( باللغتين العربية 

والإنجليزية، وا�شم الناقل، ورقم الخط ال�شاخن اأو رقم الت�شال.

ب وتحتوي على تهوية منا�شبة. 7- اأن تكون الَمـْركبات ماِنـعة للت�شرُّ

8- اإعداد قائمة باأ�شماء ال�شائقين والعاملين وخبرتهم العملية، و�شهادة ُتـثِبـت لياقتهم ال�شحية 

لمزاولة هذه المهنة، واأْن تكون ُرَخـ�س قيادة ال�شائقين �شارية المفعول.

9- توفيـــر ما ُيـثِبـت ِمـْلـكية الناقل للَمـْركبـــات وا�شتيفاءها جميع متطلبات الجهات ذات العالقة 

بذلك مثل الإدارة العامة للمرور.

ـ�شة لنْقــــل المخلَّـفات باإجراءات  10- اإلمـــام الموظف الم�شئول عن قائـــدي الَمـْركبات المخ�شَّ



العدد: 3516 – الخميس 25 مارس 2021

22

الأمن وال�شالمة.

ـ�س لها بذلك اأو غير  11- عـــدم نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية بَمـْركبـــات غير مرخَّ

مملوكة للناقل.

12- عـــدم نْقـل اأيـــة مخلَّـفات كيميائية ل ترافقها ا�شتمارة بيانـــات ال�شالمة الكيميائية الخا�شة 

بها.

13- �شيانـــة و�شائل النْقـل واأية معدات م�شتخَدمـــة ب�شكل م�شتمر للحدِّ من تاأثيرها على ال�شحة 

العامة والبيئة.

ـعات ال�شكنية  ـَجـمُّ 14- تجنُّـب مرور َمـْركبات نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل التَّ

روة.  وفي منطقة و�َشـط المدينة خالل �شاعات الذِّ

15- يجـــب اللتـــزام بغ�ْشـل وتطهير الَمـْركبات ب�شـــكل دوري، اأو كلما دعت الحاجة اإلى ذلك، مع 

الأْخـذ بعين العتبار الجوانب ال�شحية والمهنية للعمال.

16- توفيـــر و�شائـــل الأمن وال�شالمـــة )اأجهزة اإطفـــاء الحريق واأدوات وم�شتلزمـــات الإ�شعافات 

ـرات الالزمة( ب�شورة دائمة.  الأولية والمطهِّ

17- الحتفـــاظ بال�شجـــالت والوثائـــق الخا�شـــة بنْقــــل المخلَّـفـــات الخطرة للرعايـــة ال�شحية 

ــــة عند الطلب، على اأن يتم تقديمهـــا خالل مدة ل تتجاوز  وتقديمهـــا اإلى الجهات المخت�شَّ

�شبعة )7( اأيام من تاريخ الطلب. 

مادة )19(

ـب منـه اإلغاء ترخي�س النْقـل اأو �َشـْحـِبـه اأو اإيقاف العمل به ملدة  يجـوز للمجلـ�س بقـرار م�شبَّ

ل تزيد على ثالثة اأ�شهر، يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

اإذا �شدر الترخي�س بناًء على بيانات غير �شحيحة.  -1

ـ�ـــس لـــه �شروط الترخي�ـــس اأو اأحكام هـــذا القـــرار اأو ال�شتراطات التي  2-  اإذا خالـــف المرخَّ

ُيـ�شِدرها المجل�س ب�شاأنه.

ـعة عند اإ�شدار الترخي�س اأو نتجت عنها  اإذا نتجت عن عمليات النْقـل اآثار بيئية لم تكن متوقَّ  -3

اأ�شرار بيئية خطيرة.
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الف�سل اخلام�س

وحدة املعاجلة داخل الـُمـن�ساأة

مادة )20(

ـة وموافقة املجل�س  يجوز للُمـن�شاأة بعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهة املخت�شَّ

واجلهات ذات العالقة، اإن�شاء وت�شغيل وحدة ملعاَلـجة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية داخل 

الـُمـن�شاأة، على اأن يلتزم القائمون على ت�شغيل الوحدة بال�شرتاطات الآتية: 

�شيانـــة َمـرافـــق الوحدة والمعـــدات الم�شتخَدمة فـــي معاَلـجة المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية   -1

ال�شحية للمحافظة على كفاءة اأداء التقنية الم�شتخَدمة للمعالجة بحيث ل تقل عن %100. 

دة ِمـن ِقـَبـل  �س المحدَّ التخلُّ�س من المخلَّـفات الناتجة من عملية المعاَلـجة في مواقع التخلُـّ  -2

المجل�س. 

ثات في مياه ال�شرف ال�شناعي الناتجة عن عملية  قيا�س تركيز النبعاثات في الهواء والملوِّ  -3

دة في الترخي�س البيئي للوحدة.  المعاَلـجة تحت اإ�شراف المجل�س وخالل المواعيد المحدَّ

الحتفاظ لمدة ثالث �شنوات ب�شجل ت�شغيلي يحتوي على البيانات الآتية:  -4

كمية وو�شف كل �شحنة تتم معالجتها وتاريخ انتهاء المعاَلـجة. اأ( 

ب( نوعية ونتائج تحاليل المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وفحو�شات كفاءة عمل 

الوحدة.

�س منها. ج(  كمية المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وطريقة وموقع التخلُـّ

الحتفاظ باأية �شجالت اأخرى قد ترى الجهات المخت�شة �شرورة الحتفاظ بها.  -5

موافاة المجل�س بما يطلبها من م�شتندات وبيانات اأخرى خالل خم�شة ع�شر )15( يومًا من   -6

تاريخ الطلب. 

وتلتزم وحدات معاجلة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية داخل الـُمـن�شاأة بال�شرتاطات 

دة يف املادة )22( من هذا القرار حال قيامها مبعاجلة خملَّـفات خطرة للرعاية ال�شحية  املحدَّ

واردة من خارج املن�شاأة.

الف�سل ال�ساد�س 

وحدة املعاجلة خارج املن�ساأة

مادة )21(

ل يجوز اإن�شاء اأو ت�شغيل وحدة ملعاَلـجة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية خارج الـُمـن�شاأة 

لذلك،  املعد  النموذج  على  الرتخي�س  ال�شاأن طلب  م �شاحب  ويقدِّ املجل�س،  ترخي�س من  بغري 
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ر، على اأن يكون م�شحوبًا بامل�شتندات الآتية: �ْشـم املقرَّ وبعد �شداد الرَّ

ـل يو�شح خطة العمل المقترحة.   خطاب مف�شَّ  -1

موافقـــة الجهـــات ذات العالقة مثل �شئـــون البلديات والإدارة العامة للدفـــاع المدني ووزارة   -2

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

ـط الداخلي للمبنى الخا�س بها.   ر�شومات هند�شية تو�شح موقع وحدة المعاَلـجة والمخطَّ  -3

ا�شتيفاء بيانات ا�شتمارة تقويم الأثر البيئي ِوْفـقًا للنموذج المعتَمـد من المجل�س.  -4

ب المخلَّـفـــات اأثناء عملية  ـقها وحدة المعاَلـجـــة في حالت ت�شرُّ و�شـــع خطة للطـــوارىء تطبِّ  -5

�س منها م�شتملة على قائمة بمعدات الطوارىء. المعاَلـجة اأو التخلُـّ

اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى يرى المجل�س �شرورة تقديمها.  -6

مادة )22(

يجب على القائمني على ت�شغيل وحدة املعاَلـجة خارج الـُمـن�شاأة اللتزام بال�شرتاطات الآتية:

�شيانـــة مرافق الوحـــدة والمعـــدات الم�شتخَدمة في معاَلـجـــة المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية   -1

ال�شحيـــة للمحافظة على كفاءة اأداء التقنية الم�شتخَدمـــة للمعاَلـجة بحيث ل تقل عن ن�شبة 

.)%100(

ِمـهـــا مع البيانات المذكورة في ا�شتمارة  التاأكـــد من مطابقة �شحنة المخلَّـفات التي تم َتـ�َشـلُـّ  -2

نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.

دة ِمـن  �ـــس المحدَّ �ـــس مـــن المخلَّـفات الناتجة عن عمليـــة المعاَلـجة في مواقع التخلُـّ التخلُـّ  -3

ِقـَبـل المجل�س.

ثات في مياه ال�شرف ال�شناعي الناتجة عن عملية  قيا�س تركيز النبعاثات في الهواء والملوِّ  -4

دة في الترخي�س البيئي للوحدة.  المعاَلـجة تحت اإ�شراف المجل�س وخالل المواعيد المحدَّ

اإخطـــار المجل�س بكل تغيير فـــي ِمـْلـكية واإدارة وت�شغيل وحـــدة المعاَلـجة خالل خم�شة ع�شر   -5

)15( يومًا من حدوث التغيير.

تقديـــم تقرير دوري عـــن ن�شاط وحدة المعاَلـجـــة اإلى المجل�س كل اثني ع�شـــر )12( �شهرًا   -6

دها. ويجب  اعتبارًا من بدء ت�شغيل الوحدة، وكلما طلب المجل�س ذلك خالل المدة التي يحدِّ

اأن ي�شتمـــل التقريـــر على كمية المخلَّـفـــات التي ت�َشـلَّـمتها الوحدة عن كل يـــوم وا�شم المنِتـج 

والناقل لهذه المخلَّـفات. 

المتناع عن قبول �شحنة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية في اأيٍّ من الحالت الآتية:  -7

اأو كانت  ال�شحية  للرعاية  الخطرة  المخلَّـفات  نْقـل  با�شتمارة  اإذا كانت غير م�شحوبة  اأ( 
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ـعة ِمـن ِقـَبـل المنِتـج والناقل. ال�شتمارة غير م�شتوفاة اأو غير موقَّ

الخطرة  المخلَّـفات  نْقـل  ا�شتمارة  في  نة  المدوَّ للبيانات  مطابقة  ال�شحنة  تكن  لم  اإذا  ب( 

للرعاية ال�شحية.

ـ�س له بذلك ِمـن ِقـَبـل المجل�س.   ج( اإذا تم نْقـُلـها بوا�شطة ناقل غير مرخَّ

ـحة  ـع المل�شقات المو�شَّ اإذا كانت غير م�شحوبة بالبيانات المذكورة في ا�شتراطات و�شْ د( 

في هذا القرار.

هـ( اإذا لم يكن في الإمكان معالجتها بموجب التقنية الم�شتخَدمة للمعاَلـجة في الوحدة، 

ِوْفـقًا ل�شتراطات الترخي�س البيئي لتلك الوحدة.

اإذا كانت مخلَّـفات كيميائية ل ترافقها ا�شتمارة بيانات ال�شالمة الكيميائية الخا�شة بها.  و( 

8- الحتفاظ لمدة ثالث �شنوات ب�شجل ت�شغيلي يحتوي على البيانات الآتية:

م وتاريخ انتهاء  ـ�َشـلُـّ مها وا�شم المنِتـج والناقل وتاريخ التَّ كمية وو�شف كل �شحنة تم َتـ�َشـلُـّ اأ( 

المعاَلجة.

ب( نوعية ونتائج تحاليل المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وفحو�شات كفاءة عمل 

الوحدة.

ج( ن�شخة من ا�شتمارة نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.

�س منها. كمية المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وطريقة وموقع التخلُـّ د( 

ة �شرورة الحتفاظ بها. هـ( الحتفاظ باأية �شجالت اأخرى قد ترى اأيٌّ من الجهات المخت�شَّ

موافاة المجل�س بما يطلبها من م�شتندات اأو بيانات خالل خم�شة ع�شر )15( يومًا من  و( 

تاريخ الطلب. 

مادة )23(

ـب منه اإلغاء ترخي�س وحدة املعاجَلة خارج الـُمـن�شاأة اأو �شْحـِبـه  يجوز للمجل�س وبقرار م�شبَّ

اأو اإيقاف العمل به ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر، وذلك يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

اإذا �شدر الترخي�س بناًء على بيانات غير �شحيحة.   -1

اإذا خالفـــت وحـــدة المعاَلـجة اأحـــكام هذا القـــرار اأو ال�شتراطات التـــي ُيـ�شِدرها المجل�س   -2

تنفيذًا له. 

3-  اإذا ظهـــرت اأية موؤ�شرات تنبىء عن الإ�شرار بالنُّـُظـم البيئية المحيطة بوحدة المعاَلـجة اأو 

بال�شحة العامة حولها.

اإذا اأظهرت الفحو�شات اأو القيا�شات عدم جدوى اأو عدم مالءمة اأو عدم كفاية التقنية التي   -4
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على اأ�شا�شها �شدر الترخي�س اأو تلك التي �شبق للمجل�س الموافقة عليها.

مادة )24(

ُتـ�شاأل وحدة املعاَلـجة عن الأ�شرار التي ترتتب على خمالفة الأحكام املن�شو�س عليها يف 

هذا القرار اأو الإخالل ب�شروط الرتخي�س اأو التي تكون قد نتجت عن اأعمال املخاَلـفة.    

الف�سل ال�سابع

ا�سترياد وت�سدير املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�سحية 

مادة )25(

ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  ا�شترياد  معنوي  اأو  طبيعي  �شخ�س  اأيِّ  على  ُيـحَظـر 

�س منها داخل مملكة البحرين. ملعاَلـجتها اأو التخلُـّ

من  لأيِّ غر�س  اململكة  اأرا�شي  مرورها يف  اأو  املخلَّـفات  بدخول هذه  ال�شماح  ُيـحَظـر   كما 

اإليها  ـة  املن�شمَّ والإقليمية  الدولية  التفاقيات  باأحكام  الإخالل  عدم  مع  كله  وذلك  الأغرا�س، 

مملكة البحرين.

مادة )26(

ال�شماح  املجل�س،  مع  التن�شيق  بعد  ـة  املخت�شَّ الإدارية  اجلهة  من  ترخي�س  بغري  يجوز  ل 

مبرور ال�شفن التي حتمل املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية يف البحر الإقليمي ململكة البحرين 

واملنطقة املتاخمه له. وعلى هذه اجلهة اإخطار املجل�س بتاريخ دخول ومغادرة هذه ال�شفن و ما 

يكون قد نتجت عن مرورها من اإ�شرار بال�شحة العامة اأو البيئة.

مادة )27(

بغري  ال�شحية  للرعاية  املخلَّـفات اخلطرة  ت�شدير  معنوي  اأو  �شخ�س طبيعي  لأيِّ  يجوز  ل 

ترخي�س من املجل�س. 

مادة )28(

م طلب احل�شول على الرتخي�س بالت�شدير من �شاحب ال�شاأن اأو َمـن ينوب عنه قانونًا  يقدَّ

ر، ويجب اأن يكون الطلب م�شفوعًا  �ْشـم املقرَّ اإىل املجل�س على النموذج املعد لذلك وبعد �شداد الرَّ

بالبيانات وامل�شتندات الآتية:

ر  ـدَّ بيـــان نوع المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية المرغوب فـــي ت�شديرها والجهة الُمـ�شَ  -1

اإليها.
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ر اإليها علـــى َتـ�شـلُّم �شحنه المخلَّـفات  ـدَّ مـــا ُيـثِبـت موافقـــة وحدة المعاَلـجة في الدولة الُمـ�شَ  -2

المطلوب ت�شديرها.

ــــة بت�شدير  الوثائـــق والم�شتنـــدات المطلوب ا�شتيفاوؤهـــا ح�شب التفاقيـــات الدولية المعنيَّ  -3

المخلَّـفات الخطرة. 

مادة )29(

ِوْفـقًا  البحرين  مملكة  حدود  عرب  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّفات  نْقـل  عمليات  تتم 

للقوانني والتفاقيات الدولية والإقليمية املعمول بها يف �شاأن نْقـل النفايات اخلطرة.  

 

الف�سل الثامن

العقوبات

مادة )30( 

املن�شو�س  بالعقوبات  باأحكامه  املخاَطـبني  القرار من  اأحكام هذا  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

عليها يف القانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة.

الف�سل التا�سع

اأحكام متفرقة

مادة )31(

املخلَّـفات  معاجلة  عن  الناجتة  املخلَّـفات  من  �س  التخلُـّ على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري  ل 

اخلطرة للرعاية ال�شحية. 

 مادة )32(

مع مراعاة التطور يف تقنيات معاَلـجة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية، يجوز للجهاز 

دة للمعاجلة داخل الـُمـن�شاأة اأو خارجها بعد اإخ�شاع هذه  التنفيذي للمجل�س اعتماد تقنيات حمدَّ

التقنيات لعملية تقومي الأثر البيئي.

مادة )33(

الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  متكني  القرار  هذا  لأحكام  اخلا�شعني  الأ�شخا�س  على  يجب   

الذين يندبهم رئي�س املجل�س من بني موظفي املجل�س اأو ممن يتم تفوي�شهم من اأيٍّ من اجلهات 

ـق من تطبيق اأحكام هذا القرار، وتزويدهم بجميع  ـَحـقُّ الر�شمية من القيام باأعمال التفتي�س للتَّ

امل�شتندات وال�شجالت والبيانات واملعلومات ال�شحيحة الالزمة لأداء مهامهم.
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مادة )34(

ْفـن  للدَّ ـاأة  املهيَّ الب�شرية  اأع�شائه  وبقايا  اأجزاء  على  احل�شول  يف  احلقُّ  وذويه  للمري�س 

للت�شرف فيها ِوْفـقًا لأحكام ال�شرائع الدينية اخلا�شة به، وذلك خالل مدة ل جتاِوز ثالثة اأيام 

من تاريخ ِحـْفـظها يف ثالجة ِحـْفـظ املوتى.    

مادة )35(

ُيـلغى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية. 

مادة )36(

ـيِّ   على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به بعد ُمـ�شِ

�شتة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 دي�شمـــــــــــــــبر 2020م



العدد: 3516 – الخميس 25 مارس 2021

29

 ( 1الجدول رقم )
 مواصفات األكياس البالستيكية والحاويات 

يجب أن تتوافر في األكياس البالستيكية والحاويات المستخدمة لجمع المخلفات الخطرة 
 للرعاية الصحية المواصفات اآلتية:  

 األكياس البالستيكية:  أواًل:
ميكرون أو ما يتناسب مع معايير المنظمة الدولية للتعريف  (  70)  هاسمكأن يكون   -أ

 . (ISOاأليزو ) القياسي
مائة  -ب على  سعتها  تزيد  أال  البالستيكية    -لتر   ( 100)  يجب  األكياس  باستثناء 

  بإحكام  لغلقهامزودة بأربطة  أن تكون  و   -المخصصة لجثث الحيوانات الكبيرة الحجم
 .قبل نقلها إلى موقع التخزين المؤقت أو وحدة المعالجة

  .خداماالست عند  بداخلهاالتي توضع  اتمع مقاسات الحاوي حجمها تناسب أن ي  -ج
 لمخلفات التي توضع داخلها.  باستخدامه بحسب نوع ا المقررتتطابق مع اللون أن  -د

 تتأثر. مصنوعة من مادة بالستيكية تتحمل الحرارة العالية دون أن أن تكون  -ه
تتطلب  التي  لمخلفات شديدة العدوى  ا  البالستيكية المخصصة لوضع  أن تكون األكياس  - و 

أولية   تصنيعها  باألوتوكليمعالجة  تم  قد  م  ف،  )من   – Polyethyleneركب 
polyamide composite)  . 

 .  PVC))هلجنة  على اللدائن البالستيكية الم  أال تحتوي  -ز
 ثانيًا: الحاويات:  

يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة لجمع مخلفات الرعاية الصحية المواصفات  
 اآلتية:  

 .مزودة بغطاء محكم يفتح بواسطة القدمأن تكون  -أ
 .صنعة من مادة قابلة للتطهيرسهلة التنظيف وم  أن تكون  -ب
   .لة الحمل و سهل مزودة بمقابض أن تكون  -ج
 .عبارة "مخلفات طبية خطرة " جوانب وغطاء الحاوياتي كتب على  -د
 حركتها.    أن تكون مزودة بعجالت تساهم في تسهيل -ه
 . PVC))على اللدائن البالستيكية المهلجنة  أال تحتوي  - و 
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 (  2) الجدول رقم
 في موقع التخزين المؤقت مدد تخزين المخلفات الخطرة للرعاية الصحية 

 مدة التخزين النوع   الرقم
 ساعة 24    المخلفات شديدة العدوى       1
 ساعة     24    المخلفات الباثولوجية         2
3      

 عدية المخلفات الم           
                             ساعة  48

 )شتاًء( 
                     ساعة  24

 )صيفًا( 
 يومًا   30    المخلفات الحادة         4
و   5 الكيميائية  المواد  الصيدالنية مخلفات    المخلفات 

 عبوات الغازات المضغوطة مخلفات و 
 يوماً  30   

للجينات   6 السامة  المواد  ومخلفات  الم شعة  المخلفات 
 والخاليا

 ساعة 24    

 
 

 

 

 

 

 


