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 9111 لسنت المؤسساث في للعمال االولي الطبي الفحص تعليماث

 0552 صفحت 9531 رقم الرسميت الجريدة عدد في 1999-7-1 بتاريخ ةمنشور

  1999-7-1 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 9111تعليمات الفحص الطبي االولي للعمال في المؤسسات لسنة 

 )9) المادة

 نشرها تارٌخ من بها وٌعمل( المؤسسات فً للعمال االولً الطبً الفحص تعلٌمات)  التعلٌمات هذه تسمى

 . الرسمٌة الجرٌدة فً

 )2) المادة

 من كدللتأ ولًاأل الطبً الفحص جراءإ بعد الإ دناهأ المبٌنة عمالاأل من يأ فً شخص يأ تشغٌل ٌجوز ال

 : وهً عمالاأل بهذه للقٌام الصحٌة لٌاقته مدى

 : وهً المعدنٌة الصناعات: والا أ

 المعدنً الصهر عملٌات -أ 

 المعدنً التشكٌل عملٌات -ب 

 المعدنٌة الحدادة عملٌات -ج 

 المعدنٌة التقسٌة عملٌات -د 

 المعدنٌة الحرارٌة المعالجة عملٌات -ه 

 المعدنٌة المٌكانٌكٌة المعالجة عملٌات -و 

 المعدنً اللحام عملٌات -ز 

 المعدنً الطالء عملٌات -ح 

 : وهً المناجم عمالأ: ثانٌاا 

 رضاأل باطن من المعادن استخراج -أ 

 االرض سطح على من المعادن استخراج -ب 

 والمحاجر بالمقالع المتعلقة عمالاأل جمٌع: ثالثاا 

 . الزراعٌة والمحسنات الزراعٌة سمدةواأل الحشرٌة والمبٌدات الزراعة عمالأ: رابعاا 
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 .والزجاج سمنتاإل صناعة: خامساا 

 : وهً البتروكٌماوٌة الصناعات: سادساا 

 .الخام النفط استخراج -أ 

 .ومشتقاته النفط معالجة -ب 

 : وهً الكٌماوٌة الصناعات: سابعاا 

 الدوائٌة -أ 

 البٌطرٌة -ب 

 الدهانات -ج 

 البلمرة -د 

 االصباغ -ه 

 الكٌماوٌة المنظفات -و 

 اللدائن -ز 

 المطاط -ح 

 العطور -ط 

 الغازات -ي 

 شعاعاتواإل للحرارة العازلة المواد صناعة: ثامناا 

 .والنسٌج الغزل صناعة: تاسعاا  

 .والنجارة الخشبٌة الصناعات: عاشراا 

 .الغذائٌة الصناعات: عشر حادي

 .والبري والبحري الجوي النقل: عشر ثالث

 .والتنزٌل التحمٌل عمالأ: عشر رابع

 .سماكاأل وصٌد الغوص عمالأ: عشر خامس

 .والجلود الدباغة: عشر سادس

 .نشاءاتاإل: عشر سابع

 .العامة الخدمات: عشر ثامن
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 .الكهرباء اعمال: عشر تاسع

 .المطابع عمالأ: عشرٌن

 )3) المادة

 نأ ٌمكن التً الخطورة ومستوى العامل ومهنة المؤسسة عمل طبٌعة الطبٌة الفحوصات جراءإ عند ٌراعى

 : ومنها العمل بسبب العامل لها ٌتعرض

 . المرئٌة غٌر شعاعاتلإل والمعرضٌن والدقٌقة المجهدة عمالاأل فً للعاملٌن التخصصً النظر فحص. أ

 . للضجٌج المعرضٌن للعمال السمع تخطٌط. ب

 . المختلفة والغازات واالتربة غبرةلأل المعرضٌن للعمال الرئة وظائف اختبار. ج

 . الغذائٌة الصناعات فً للعاملٌن البراز وتحلٌل والفم نفاأل من مسحات خذأ. د

 . بها والمتعاملٌن الزراعٌة سمدةواأل الحشرٌة المبٌدات انتاج فً للعاملٌن الكبد وظائف فحص. هـ

 . شعاعاإل مجال فً للعاملٌن المنوي السائل فحص جراءإ. و

 . الطبٌة الخدمات قطاع فً للعاملٌن الوبائً الكبد والتهاب ٌدزاإل فحص. ز

 )4) المادة

 لجمٌع ولٌةاأل الطبٌة الفحوصات جراءإ على المترتبة الكلفة المسؤول المدٌر وأ العمل صاحب ٌتحمل

 . فٌها العاملٌن

 )5) المادة

 وزارة فً المهنٌة والصحة السالمة مدٌرٌة تزوٌد المؤسسة فً المسؤول المدٌر وأ عمل صاحب كل على

 . لذلكللنماذج المعدة  وفقاا  األولً الفحص بنتائج العمل

 وزير العمل


