قرار وزاري رقم ( )2/37لسنة 1982

في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم
صاحب العمل بتوفيرها لعماله
وزير العمل والشئون االجتماعية:
* بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لس ن ن ننن  1972في ش ن ن ننان ا ت ن ن ننا ن ن ننا
الو از ار

و الحيا

الوزراء والقوانين المعدل له.

* وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسن ن ن ننن  1980في شن ن ن ننان تن يم عالقا

العم

وبعد

االتفاق مع وزير ال ح .
* وبناء على ما عرضه وكي الو ازرة لقطاع العم .

قــــــرر:
مادة ()1
يجب أن يكون التزام

ن نناحب العم في عالا العما طبقاو لمس ن ننتويا

مواد هذا القرار وفي حدود الوسائ المتاح للعالا دا

العناي الطبي المبين في

الدول .

مادة ()2
يجب على

احب العم الذي ال يجاوز عدد العاملين في منشاته مسين عامالو في مكان واحد

أو بلد واحد أو دائرة ن ننط قطرها عش ننرون كيلومت اور أن يوفر في أماكن العم ال ا ن ن بمنش نناته
وسائ اإلسعافا

األولي .

مادة ()3
يجب على

ن نناحب العم الذي يزيد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة ن ن ننط

قطرها عشن ن ن ننرون كيلومت اور على مسن ن ن ننين عامالو ويق عن مائتي عام فض ن ن ن نالو عن التزامه بتوفير
وسائ اإلسعافا
ي
يعد

األولي أن يست دم ممرضاو يحم شهادة تمريض معترط بها من و ازرة ال ح

ن ن ن ننه للقيام بهذ اإلس ن ن ن ننعافا

وأن يعهد الى طبيب لعيادة العما وعالجهم في المكان الذي

احب العم لهذا الغرض وأن يقدم لهم األدوي الالزم للعالا وذلك كله بدون مقاب .
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واذا كان العالا يحتاا الى طبيب أ
ائي وتكون نفقا

لدى طبيب أ

ننائي فعلى طبيب المنش نناة أن ين ن ن كتاب بعالا العام

العالا في هذ الحال منا ف بين

احب العم والعام .

مادة ()4
يجب على

ن نناحب العم الذي يبلد عدد العاملين لديه مائتي عام فاكير في مكان واحد أو بلد

واحد أو في دائرة ن ن ننط قطرها عشن ننرون كيلومت اور أن يوفر وسن ننائ العالا المن ن ننوه عليها في
المادتين ( )3( )2من هذا القرار فض ن ن ن ن نالو عن التزامه بتوفير جميع وسن ن ن ن ننائ العالا األ رى في
الحاال

التي يتطلب عالجها االسن ن ن ننتعان باطباء أ

وكذلك األدوي الالزم وذلك كله على نفق

ن ن ن ننائيين أو القيام بعمليا

جراحي أو يرها

احب العم .

فإذا ما تم عالا العام في مسننتشننفى أو دار للعالا حكومياو كان أو ا ناو أو يرياو وجب على
ناحب العم أن يؤدي إلدارة المسنتشنفى أو الدار نفقا
تحدد و ازرة ال ننح بالنس ننب للمس ننتش ننفيا

العالا واألدوي واإلقام وذلك طبقاو لما

أو دور العالا الحكومي وما يقرر القائمون على ادارة

المس ن ننتش ن ننفى أو الدار ال اه أو ال يري أو المؤسن ن نسن ن ن التابع لها هذا المس ن ننتش ن ننفى أو الدار وذلك
بالنسب للعالا في المستشفيا

أو دور العالا ال ا

أو ال يري .

مادة ()5
يجب على طبيب المنش ن ن ن ن ن ن نناة التي يبلد عدد عمالها مائتي عام فاكير أن يعال أي مرض من
األمراض عالجاو عادياو وأن يقرر
األ

ننرط األدوي الالزم لذلك وعليه أن يحي العام الى الطبيب

ائي أو الى المستشفى في الحاال

التي يتطلب عالجها ذلك.

وال يجوز للعام في هذ الحال أن يطالب بان يكون عالجه لدى طبيب أ

ن ن ن ن ننائي أو أن تجرى

له عملي جراحي أو أن يعال في مسنتشنفى اال بناء على قرار طبيب المنشناة أو بناء على شنهادة
بض ن ن ننرورة ذلك
الم ت

ن ن ننادرة من طبيب أ

ن ن ننائي وتكون معتمدة من اإلدارة الطبي أو المنطق الطبي

بو ازرة ال ح التي تقع المنشاة في دائرة ا ت ا ها.

كما ال يجوز للعام أن يطلب عالجه لدى أطباء أ
أو في مستشفيا

لم يقررها.
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ن ننائيين ير الذين ي تارهم

ن نناحب العم

مادة ()6
ن ن ن ن ن ن ننه لعيننادة العمننا وعالجهم أن يكون قريب ناو بقنندر

يجننب أن يراعى في ا تيننار المكننان الم

اإلمكان من مكان العم وأن تتوفر فيه التهوي واإلضن ن نناءة والشن ن ننروط ال ن ننحي والراح وأن يكون
مجه اوز باألدوا

واألجهزة الالزم .

مادة ()7
يجب أن تكون نفقا
األوقا

انتقا العام الى مقر العيادة على حسن ن ن ن ن ن نناب

ن ن ن ن ن ن نناحب العم وذلك في

التي يحددها للعالا أو الفحه بها.

وال يستحق العام هذ النفقا

اال اذا اتبع تعليما

للعالا أو الفحه بالعيادة اال في الحاال
ويجوز ل احب العم أن ي

احب العم من حيث األوقا

الطارئ والمستعجل .

ه وسيل انتقا لنق المرضى والم ابين من العما وال يجوز

للعام في هذ الحال رفض االنتقا بها ما دام
العام في نفقا

التي حدد

ننالح لتادي ما
من قب

االنتقا بوسيل االنتقا الم

نن نن

له ويس ننقط حق

احب العم دون مبرر معقو .

مادة ()8
اذا كان بالمنشنناة

الطبي وكان العام مشننتركاو فيه بحيث ي و

ننندوق أو ن ام لتوفير ال دما

له حق عالا نفس ننه وعالا أفراد أسن نرته فعلى

نناحب العم أن ي فض قيم اش ننتراك العام في

ذلك ال ن ن ن ن ن ننندوق أو هذا الن ام بما يعاد نفقا

ن ن ن ن ن نناحب العم طبقاو

عالجه المقررة على نفق

لألحكام المن وه عليها في هذا القرار.

مادة ()9
يجب على ك

نناحب عم يسننت دم مسننين عامالو فاكير أن يعلق على األبواب الرئيسنني التي

يستعملها العما للد و الى أماكن العم البيانا
أ -مقر العيادة الم

اآلتي :

للعما .

ب -أيام مباشرة العالا في هذ العيادة ومواعيد ذلك.
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ا -عنوان المسن ن ن ن ن ن ننتشن ن ن ن ن ن ننفى واألطباء األ
لذلك متى كان

الم

ن ن ن ن ن ن ننائيين المنوط بهم عالا العما والمواعيد

احب العم ملزماو بها طبقاو ألحكام هذا القرار.
المتقدم أو بعض ن ننها

ويجوز لمفتش ن نني قس ن ننم التفتيب العمالي بالو ازرة أن يامروا بتعليق ك البيانا

بحسب األحوا في مكان آ ر وفي األماكن المناسب من المنشاة كلما أروا ذلك ضرورياو.
ويجب تعليق هذ البيانا

بطريق يسه اطالع العما عليها.

مادة ()10
نن ن نناحب عم يسن ن ن ننت دم عماالو من ارا البالد أن يتاكد من لياقتهم ال ن ن ن ننحي للعم

يجب على

وذلك بشهادة طبي معتمدة تيب
وفي جميع األحوا يجب على

ذلك وتكون م دقاو عليها من الجها

احب العم أن يتاكد من اللياق ال حي للعام الذي يست دمه

قب الحاق بالعم وذلك بالكشن ن ن ن ن ن ننط الطبي عليه ويجب أن تيب
مكتوب معتمد من الجه الم ت

الرسمي الم ت

.

نتيج ذلك الكشن ن ن ن ن ن ننط في تقرير

بو ازرة ال ح .

مادة ()11
يجب على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل يستخدمه ملفاً طبياً يوضح به ما يأتي:
 نتيج الكشط الطبي على العام عند التحاقه بالعم . نتيج ن الفحه الطبي والعالا المقرر كلمننا تقنندم العننام ن للفحه الطبي وتنناري ك نفحه.
 -نتائ التحالي الطبي التي أجري

للفحه أو العالا وكذلك

ور األشع التي أعد

للعام لنفس الغرض ان وجد .
 -نتيج الفحه للتاكد من ال لو من الطفيليا

واألمراض ال دري والجلدي ان وجد .

 المدة التي انقطع فيها العام عن العم بسننبب المرض على أن توض ن أيام االنقطاعبسبب المرض العادي أو المهني أو حوادث العم ك على حد .
وتكون هننذ الملفننا

س ن ن ن ن ن ن نري ن ال يطلع عليهننا اال الطبيننب المعننال أو

يقوم مقامه.
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ن ن ن ن ن ن ن نناحننب العم ن أو من

مادة ()12
يجب على

احب العم الذي يست دم مسين عامالو فاكير أن يرس بياناو من

ورتين مرة ك

يالي ش ننهور الى دائرة العم الم ت ن ن يوضن ن فيه عدد العما الذين عولجوا على نفق

نناحب

العم وأنواع مرضهم وأيام الغياب التي انقطعوا اللها عن العم بسبب المرض.

مادة ()13
ال يترتب على العم باحكام هذا القرار أي مس ن ن نناس أو تعطي لألن م األ رى ال ا ن ن ن ن للعالا
بالمنشآ

اذا كان

تلك األن م أكير تحقيقاو للعناي الطبي المن م بهذا القرار.

مادة ()14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ويعم به من تاري نشر.

سيف الجروان
وزير العمل والشئون االجتماعية

تاريخ1982/7/17 :
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