Milling operations (textiles, paper, saw)
Workers in extremely high/cold temperatures or high
humidity environment
Research, pathological and/or clinical lab workers
Waste Treatment plant workers
Foam injection applicators
Dry Cleaning and Laundry Workers















































Annual

Others (initial baseline test)
( أخرى)اختبارات االولٌة أساسٌة





نصف سنوي







ربع سنوي





Quarterly



Every 6 months



سنوي

Audiometric Exam (high noise)
(فحوصات قٌاس السمع)ضوضاء عالٌة



Hepatitis Vaccination
التطعٌم ضد التهاب الكبد

Respiratory Test (PFT)
for Respirator users
لمستخدمً جهاز التنفس
(PFT) ًاختبار الجهاز التنفس

1 Workers engaged in food processing (factory, catering
services, engaged
canteens)in hazardous environment or handling
Workers
2
hazardous chemicals such as the following:
Asbestos Workers
Smelting, furnace and galvanizing plant workers
Blacksmith workers, plumbers, tinsmith workers
Welders, Shipbuilders, repairer, fuel tanks cleaner
Cement factory operation & maintenance workers and
ready mix
Ceramic workers, stone & marble cutters, tile layer,
gypsum workers
Glass Industry workers
Printing workers (except digital & other enclosed
printing machine)
Electroplating
technicians
Spray Painters and others performing coating works
Chemical Factory workers, Laboratory technician,
chemists
Heavy Equipment / Vehicle or equipment Mechanics.
Construction Workers, Blasters, masons, pipefitter,
plasterers, etc.

General Medical Exam
الفحص الطبً العام

LIST OF OCCUPATIONS WHICH REQUIRES
OCCUPATIONAL HEALTH CARD

FREQUENCY
دورٌة
Special Test (Lead, Pesticide)
( ومبٌدات اآلفات،فحص خاص و)الرصاص

MEDICAL TESTS
الفحوصات الطبٌة

قائمة المهن التً تتطلب
بطاقة الصحة المهنٌة

) والمقاصف، خدمات المطاعم، العمال المشتغلٌن فً الصناعات الغذائٌة (مصنع1
العمال الذٌن ٌعملون فً بٌئة خطرة أو ٌتعاملون مع المواد الكٌمٌائٌة الخطرة مثل ما
2
: ًٌل
العاملٌن فً أعمال االسبستوس
العاملٌن فً أعمال صهر المواد واال فرن و الجلفنة
العاملٌن فً أعمال الحدادة واللحام والسمكرة
العاملٌن فً أعمال اللحام و بناء و تصلٌح السفن و تنظٌف خزانات الوقود
 الصٌانة والتحمٌل الٌدوي بمصانع االسمنت و الخرسانة،العاملٌن فً أعمال التشغٌل













) الرخام والبالط، تقطٌع (الحجارة، العاملٌن فً أعمال معالجة (انتاج) السٌرامٌك
وأعمال الجبس
العاملٌن فً أعمال صناعة الزجاج
)العاملٌن فً أعمال الطباعة (باستثناء الطباعة الرقمٌة وغٌرها من الطباعة المغلقة
ًالعاملٌن كفنٌٌن فً أعمال الطالء الكهربائ
 عملٌات الرش وغٌرها من أعمال طالء،العاملٌن فً أعمال الصباغة







 فنً المختبرات واألخصائٌٌن الكٌمٌائٌٌن،العاملٌن فً أعمال الصناعات الكٌمٌائٌة










. المركبات الثقٌلة/العاملٌن فً مجال مٌكانٌكا المعدات





 مشغلً معدات،ً عمال تكسٌة الجدران باالسمنت أعمال الحك السفع،عمال البناء
.الخ... موصلً االنابٌب/ ممدي، مستخدمً الكمٌاوٌات العازلة،الهدم





























) الورق و المناشٌر، مطاحن (المنسوجات/ العاملٌن فً المعامل
.  المنخفضة واالماكن المرتفعة/العاملٌن فً مواقع العمل ذات الحرارة العالٌة
واالماكن عالٌة الرطوبة
الكائنات/ ، البٌولوجٌة/ العاملٌن فً أعمال البحوث ( كمعملٌن فً مختبرات العٌادة
عمال محطة معالجة النفاٌات
العاملٌن فً أعمال حقن الرغوة
العاملٌن فً أعمال التنظٌف الجاف والغسٌل

3

العاملٌن فً أعمال الحفر  ،شق االنفاق وخطوط الصرف الصحً





Laborers in excavation, tunnelling work & drainage lines

العاملٌن على المعدات  /االأدوات ذات االهتزازت مرتفعة العالٌة
السائقٌن













Laborers working on high vibration equipment/tools
Drivers
Petrol Station workers and Car wash/ polishing /waxing

العاملٌن فً محطات البترول ( تعبئة ،غسٌل وتلمٌع السٌارات ،التشحٌم والتزٌٌت)









العاملٌن فً أعمال صناعة البالستٌك والمطاط









العاملٌن فً مواقع العمل ذات الضجٌج العالً كاعمال (النجارة واالثاث ،السمكرة
والتعدٌن ،التصنٌع واالشغال المعدنٌة)









4
5

العاملٌن فً صناعات البتروكٌماوٌات شامال العاملٌن فً المنصات البحرٌة
العاملٌن كغواصٌن وعمال البحر المعرضٌن لبٌئٌة عمل ذات ضغط مرتفع.
الصوروعمال
الغواصٌن
المرتفع (
اإلشعاعاتالضغط
مجالالعمل ذات
العاملٌنفًفًبٌئات
جمٌعالعاملٌن
البحر)فنًٌ
األشعاعٌة،
مشغلً
المؤٌنة مثل
األشعة السٌنٌة  ،فنًٌٌ فحص التربة العمال ،العاملٌن فً المختبرات ،العاملٌن على
أدوات /المعدات النفطٌة
العاملٌن فً مجال تداول المواد المشعة غٌر المؤٌنة ذات المستوٌات العالٌة
والعاملٌن بالقرب من اماكن اطالق تلك المواد مثل ( محطات الكهرباء ،هوائٌات
االتصاالت ،االبراج واالفران الكهربائٌة)

8

مشغلً المعدات الثقٌلة مثل الرافعة ،الجرافات و الحفارات...الخ.

9

العاملٌن فً اعمال مجال ( الزراعة ،البستنة والحدائق) بما فً ذلك العاملون فً
مجال تطبٌقات التحكم فً األوبئة ورش المبٌدات ( الرش بالتبخٌر ،وحدات التحكم
باآلفات  ...الخ)

10

العاملٌن فً ( الدوائر البٌطرٌة ،حراس حدائق الحٌوان والمسالخ ...الخ).

6
7



































مالحظة:









Plastic and Rubber Factory workers
Labors or skilled workers on high noise areas e.g.
3 carpenters, furniture workers, garage, metal fabrication
shop workers, etc.
4 Petrochemical workers including offshore
5 Sea divers and workers in pressurized environment
All workers in ionizing radiation area such as
6 radiographers, x-ray technicians, soil testing workers,
laboratory workers, oil tools workers
Workers handling or near sources of high level non ionizing
7 radiation such as electric substation, communication
antennae or towers, electric furnace
Heavy Equipment Operators such as crane, pay loaders,
8
excavators, etc.
Labors working in agriculture, horticulture and parks
9 including workers in Pest control applications (fumigators,
)pest controllers, etc
Workers on veterinary department, zoo keepers, slaughter
10 house, etc.

Note:

 .1دورٌة الفحوصات قد تتغٌٌر بناء على توصٌة األخصائً أو عندما ٌتطلب األمر المزٌد من االختبارات.

1. Frequency of tests may change upon the recommendation of the specialist or when
further tests are required.

ٌ .2تضمن الفحص الطبً العام  :العالمات الحٌوٌة والبٌانات الطبٌة األخرى (بً بً  .اف بً أس  ،والكولسترول  ،بً ٌو اٌه ،
إلخ ،).الفحوصات المخبرٌة ( فحص الدم ،تحلٌل البول ،الخ)  ،فحص الصدر باألشعة السٌنٌة ،تخطٌط القلب واختبارات أخرى
للنساء على سبٌل المثال (فحص االعضاء ,تصوٌر الثدي ،وما إلى ذلك (حسب مقتضى الحال)

2. General Medical Examination includes: Vital signs and other clinical data (BP. FBS,
Cholesterol, BUA, etc.) Laboratory exam (blood test, urinalysis, etc), Chest X-ray,
)ECG and other tests for women e.g. pap smear, mammogram, etc. (as applicable

 .3فقط العمال الذٌن ٌتعرضون لمستوى عالً من الضوضاء وأولئك الذٌن تتطلب طبٌعة عملهم استخدام كمامات التنفس ٌلزم
خضوعهم الختبار قٌاس حدة السمع والتنفس االصطناعً على التوالً.

3. Only those workers exposed to high noise or those who require respirator use are
required to undergo the audiometric and respirator test respectively.

