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 -1الغرض من اإلرشادات:
ضمان التزام جميع مساكن العمال باالشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة.
ضمان تطبيق اشتراطات صحية موحدة في جميع مساكن العمال في دبي.
 -2مجال التطبيق:
تطبق هذه االشتراطات الصحية على جميع مساكن العمال في إمارة دبي.
 -3المسؤولية:
 .0-3مدير إدارة الصحة والسالمة.
 .7-3رئيس قسم الرقابة الصحية .
 .3-3ضابط تفتيش صحة عامة رئيسي .
 .4-3ضابط تفتيش صحة عامة أول .
 .5-3ضابط تفتيش صحة عامة.
 -4تفاصيل التطبيق :
 .1-4التراخيص
 .0-0-4وجود رخصة للشركة المستغلة للموقع.
 .7-0-4وجود بطاقة تفتيش.
 2-4العقود
( يجب إبراز نسخة من العقود المطلوبة وخاصة عقد اإليجار وعقود الصيانة والنظافة )
 0-7-4توفير نسخة من عقد اإليجار للشركة شاغلة السكن .
 7-7-4توفير عقد لنظافة خزانات المياه مع شركة معتمدة من بلدية دبي لتقوم بتنظيف الخزانات مرة كل  6أشهر على
األقل مع توفير نسخة من تقارير التنظيف .
 3-7-4توفير عقد لمكافحة الحشرات مع شركة معتمدة من بلدية دبي لتقوم بعمل مكافحة للحشرات مرة كل  3شهور على
األقل مع توفير نسخة من تقرير المكافحة .
 4-7-4توفير الصيانة الدورية ألنظمة ووحدات التكييف المختلفة بالسكن .
 5-7-4توفير سجل بأسماء العمال قاطني غرف المبيت .
 .2-4الموقع .
 .0-7-4يجب تثبيت الفتة علي مدخل الموقع تحتوي على ( اسم الشركة شاغله المسكن  ,العنوان  ,رقم الهاتف  ,الفاكس ,
صندوق البريد  ,رقم الرخصة التجارية  ,رقم قطعة األرض  ,رقم مكاني والبريد االلكتروني .
 .3-4المباني
 .0-3-4يجب أن تكون المباني من الخرسانة وال يجوز بناؤها من الخشب أو من الصفيح أو من المواد القابلة لالشتعال.
 .7-3-4يجب توفير معدات وأنظمة إطفاء للحريق حسب إشتراطات الجهة المعنية.
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 .4-4غرف المبيت
 .0-4-4يجب تجهيز الغرف باألسرة المرتفعة عن األرض وكذلك خزائن لمالبس العمال.
 .7-4-4يجب أن تكون األرضيات من السيراميك أو الموزاييك.
 .3-4-4يجب أن تكون الجدران واألسقف واألبواب والشبابيك في حالة جيدة.
 .4-4-4يجب توفير حيز ال يقل عن( )3متر مربع لكل ساكن.
 .5-4-4يجب أال يزيد عدد العمال عن ( )01أفراد أي كانت مساحة الغرفة.
 .6-4-4ال يجوز فرش األرضيات بالسجاد أو الموكيت أو المفارش البالستيكية .
 .2-4-4ال يجوز ممارسة أي نشاط مادي داخل الغرف مثل الطبخ  ,الغسيل  ,االستحمام  ,تخزين وإعداد الطعام .
 .8-4-4يجب أن تكون التهوية والتكييف واإلنارة جيدة.
 .9-4-4يجب توفير أرفف لألحذية خارج غرف المبيت ( .يفضل أن تكون معدنية )
 .5-4التهوية والتكييف واإلنارة:
 .0-5-4يجب أن ال تقل مساحة الشباك عن  %01من مساحة أرضية غرف المبيت وبحيث يمكن فتح نصف مساحة
الشباك ألغراض التهوية.
 .7-5-4يجب أن ال تقل مساحة الشباك عن  %5من مساحة أرضية الخدمات ( المطابخ والحمامات والمراحيض).
 .3-5-4يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة بين  25.0 – 22.5درجة مئوية.
 .4-5-4يجب أن تكون الرطوبة النسبية في الغرفة . %60 - %30
 5-5-4يجب الحفاظ على أجهزة التكييف نظيفة و في حالة جيدة .
 .6-4مرافق الطعام
 .0-6-4يجب توفير مكان خاص إلعداد وجبات الطعام العامة أو الفردية ( مطبخ ) و أن تتوفر فيه جميع الشروط الخاصة
بأماكن إعداد األطعمة و ذلك حسب اللوائح الصادرة عن قسم الرقابة الصحية.
 .7-6-4يجب االلتزام بأدلة الممارسات المعتمدة لتداول األغذية.
 .3-6-4يجب توفير قاعة طعام لتناول الطعام بمساحة تتناسب وعدد العمال بالشركة مزودة بطاوالت ومقاعد ومكيفات
وإضاءة كافية وحوض غسيل أيدي ومحارم وصابون سائل.
 4-6-4في حال وجود بقاله  ,سوبر ماركت أو صالون حالقة يجب الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية االقتصادية
5- 6- 4

في حال وجود خدمات تموين  ,مطابخ جماعية أو تزويد بالوجبات الجاهزة من الخارج يجب الحصول على تصريح من
قسم الرقابة الصحية ببلدية دبي على أن تتوفر فيها اإلشتراطات الصحية .

 .6-4مياه الشرب
 .0-2-4يجب تزويد الموقع بمياه صالحة للشرب.
 .7-2-4يجب إستخدام خزانات مياه آمنة ونظيفة ومحكمة الغلق ومطابقة للمواصفات المعتمدة .
 .3-2-4يجب توفير برادات لمياه الشرب بحيث تكون آمنه  ,نظيفة ومزودة بفالتر .
 .8-4المرافق الصحية :
 .0-8-4يجب توفير مرحاض واحد لكل عشرة عمال.
 .7-8-4يجب توفير دش واحد لكل عشرة عمال.
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 .3-8-4يجب توفير مغسلة واحدة لكل خمسة عمال.
 .4-8-4يجب أن تكون األرضيات و الجدران ( على ارتفاع ال يقل عن مترين ) من السيراميك.
 .5-8-4يجب المحافظة عليها نظيفة.
 .6-8-4يجب أن تكون التهوية و اإلنارة جيدة.
 .2-8-4يجب أن تزود بمياه جارية.
 .8-8-4يجب أن تزود بمواد تنظيف مثل الصابون.
 .9-8-4يجب تصريف المياه العادمة بشكل صحي.
 .9-4التخلص من النفايات:
 .0-9-4يجب توفير أوعية للنفايات ذاتية اإلغالق وبعدد وحجم مناسبين .
 .7-9-4يجب التخلص السليم من النفايات الصلبة.
 . 3-9-4يجب المحافظة على البيئة الداخلية والخارجية للسكن وعدم تشويه المنظر العام .
 .4-9-4يجب المحافظة على مستوى جيد من النظافة العامة.
 .11-4مكافحة الحشرات:
 .0-01-4توفير عقد لمكافحة الحشرات مع شركة معتمدة من بلدية دبي لتقوم بعمل مكافحة للحشرات مرة كل  3شهور
على األقل مع توفير نسخة من تقرير المكافحة .
 .7-01-4يجب تركيب أبواب ذاتية اإلغالق من السلك الناعم لمداخل المرافق الصحية و المطابخ (األبواب الرئيسية).
 3-01-4يجب توفير صاعق للحشرات في مكان مناسب .
 .11-4اإلسعافات األولية:
 .0-00-4يجب توفير غرفة و صندوق لإلسعافات األولية يحتوي على األدوات والمواد الضرورية المعتمدة .
 7-00-4يجب عدم استخدام غرفة اإلسعافات لغير األغراض المخصصة لها .
 .12-4اشتراطات أخرى:
 0-07-4يجب توفير مشرف للسكن لديه دراية كافية بأمور الصحة والسالمة  ( .يفضل وجود إدارة للسكن )
 .7-07-4ضرورة فصل مساكن اإلناث عن مساكن الذكور فصال كامال و شامال لجميع مرافق السكن العامة و الخدمية.
 .3-07-4ضرورة توفير مشرفة سكن خاصة باإلناث.
 .4-07-4ضرورة الحصول على تصريح مزاولة بالسكن من بلدية دبي ألي خدمة مقدمة في السكن.
 5-07-4في حال وجود خدمات داخل السكن ( نادي صحي – حمام سباحة  ....الخ ) يجب أن تكون مستوفية الشتراطات
الصحة والسالمة الخاصة بها والمعتمدة من بلدية دبي .
 6-07-4في حال وجود إضافات أو تعديالت داخل السكن يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة .
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 -5االشتراطات الصحية للخدمات المقدمة في المسكن الجماعي :
-1خدمات التموين والمطابخ الجماعية:
يمنح تصريح سنوي من قبل قسم الرقابة الصحية ببلدية دبي آلجل فتح أو تجديد مزاولة نشااط خادمات تماوين أو مطابخ جمااعي
داخل سكن العمال وفقا ً للشروط الصحية التالية (مع مراعاة الحصول على الترخيص الالزم من دائرة التنمية االقتصادية):
 .0يجب أن ال تقل مساحة المطبخ عن  78متر مربع للمطبخ الجماعي أما خدمات التموين فيجب توفير مساحة  46متر
مربع للمطبخ  (.في حالة الطبخ داخل السكن )
 .7يجب توفير مساحة مطبخ مناسبة في حال التزود بالوجبات الغذائية الجاهزة من الخارج
 .3يجب توفير سجل بأسماء العاملين بالمطبخ .

 .4عدم فتح المحل على الشارع العام أو بيع المواد .

 .5يمنع وجود أي يافطة  /بورد للمحل.

 .6يجااب أن تكااون أرضااية المحاال ماان الساايراميك وان ال تكااون منطقااة التصاااق األرضااية بالجاادران بزاويااة قائمااة أو حااادة
لسهولة التنظيف.
 .2توفير التهوية واإلضاءة المناسبة والكافية لجميع مراحل العمل.

 .8حصول كافة العاملين على بطاقات صحية مهنية سارية المفعول صادرة من عيادة بلدية دبي.
 .9يجب إرتداء الزي الرسمي و المحافظة عليه نظيفا ً أثناء العمل .

.01يجب التزام العاملون بالمطبخ بالنظافة والصحة الشخصية .

.00توفير مستودع لحفظ المواد الجافة والمبردة والمجمدة وذلك حسب حجم العمل في المطعم.

.07توفير منطقة لغسيل األواني الصغيرة مزودة بحوض غسيل ثالثي أو مزدوج مان اإلساتانلس ساتيل مازود بالمااء السااخن
والبارد قريبة من منطقة التحضير.
.03توفير حوض غسيل كبير وعميق لغسل األواني الكبيرة مزود بماء حار وبارد.

 .04توفير منطقة لتحضير الخضروات مزودة بحوض غسيل منفرد وطاولة تحضير من اإلستانلس ستيل لغسل الخضروات
وأدوات تجهيز وثالجة منفصلة.
 .05تااوفير منطقااة منفصاالة لتحضااير اللحااوم ماازودة بحااوض غساايل منفاارد وطاولااة تحضااير ماان اإلسااتانلس سااتيل لتحضااير
اللحوم وأدوات تجهيز وثالجة منفصلة.
 .06توفير حوض غسيل منفرد وطاولة تحضير من اإلستانلس ستيل لتحضير األسماك وأدوات تجهيز منفصلة.

 .02توفير حوض غسيل أيدي من اإلستانلس ستيل في كل مناطق التحضير حسب عدد العمال مزودة بالماء الساخن والباارد
مثبت عليه الصابون السائل ومناشف لأليدي.
 .08توفير طاولة واحدة من اإلستانلس ستيل لتحضير األغذية المجهزة.

 .09توفير جهاز تسخين كهربائي لألطعمة لحفظها ساخنة( تحفظ على درجة حرارة أعلى من 656م) وآخار لألطعماة البااردة
في درجة حرارة من 0درجة إلى 4درجات مئوية.
 .71توفير أرفف من اإلستانلس ستيل أو من مواد غير قابلة للصدأ لالحتفااظ باالمواد الغذائياة الجافاة ورفاوف أخارى لوضاع
األواني بعد غسلها من اجل التجفيف.
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 .70توفر منطقة للطبخ مثبت عليها مظلة للمدخنة لساحب األبخارة علاى أن تكاون المدخناة مرتفعاة عان اقارب مبناى مجااور
بحدود مترين.
 .77توفير أجهزة تبريد عدد  3على األقل لحفظ المواد الغذائية المختلفة.

 .73يجب توزيع المعدات بحيث يكون هنالك عدم تداخل بين مراحل العمل.

 .74يجب استخدام مواد تعبئة وتغليف للمواد الغذائية معتمدة من قبل بلدية دبي و يمنع وضع األغذية في أكياس بالستيكية .
 .75يجب وضع مصائد الدهون خارج المطبخ و خارج غرف الطعام وتكون مرتبطة مع شبكة الصرف الصحي .

 .76تاوفير قاعااة لتناااول الطعاام بمساااحة تتناسااب وعاادد العماال بالشااركة ماازودة بطاااوالت ومقاعاد ومكيفااات وإضاااءة كافيااة
وحوض غسيل أيدي ومحارم وصابون سائل.
 .72توفير وسائل منع القوارض والحشرات تثبت على األبواب والشبابيك والمنافذ.
 .78يجب إتباع الطرق الصحية السليمة في إذابة المواد الغذائية المجمدة

 .79يجب توفير أجهزة مناسبة لقياس درجة حرارة المبردات والثالجات مع توفير سجل بقراءات درجات الحرارة .
 .31يجب حماية األغذية من خطر التلوث أثناء التحضير  ,التخزين والنقل .
شروط عامة:


يجب عمل صيانة دورية لجميع مرافق السكن والمحافظة عليها في صورة جيدة .



في حال استخدام أسطوانات غاز يجب أن توضع خارج المطبخ داخل صندوق آمن ومظلل ومعتمد من الجهات المختصة
( يفضل إستخدام الغاز المركزي )



توصيالت الغاز داخل المطابخ يجب أن تكون آمنة ومعتمدة من الجهات المختصة .



يجب تخزين مواد و أدوات التنظيف في مكان مناسب وبطريقة آمنة .



يجب عدم تغيير استخدام غرف الخدمات ( غرفة الكهرباء  ,التليفون  ,النفايات ...الخ ) لغير األغراض المخصصة لها
والمصرح بها من الجهات المختصة .



التوصيالت الكهربائية داخل السكن يجب أن تكون آمنه ومعتمدة .



المحافظة على النظافة العامة والنظافة الشخصية في كافة مراحل العمل وجميع األوقات مع منع التدخين.



توفير مكان خاص ومناسب لحفظ األغراض الشخصية.



توفير أوعية للنفايات ذاتية اإلغالق وبعدد وحجم مناسبين.



يمنع استخدام المواد الخشبية نهائيا.



في حالة تزويد السكن بوجبات غذائية جاهزة من خارج السكن يجب أن تحصل الشركة المزودة على تصريح من إدارة
الرقابة الغذائية ببلدية دبي.



يجب أن تكون كافة السيارات المستخدمة في استالم وتوصيل المواد الغذائية للسكن معتمدة من قبل إدارة الرقابة الغذائية
ببلدية دبي.



يمنع ممارسة النشاط قبل الحصول على التصريح النهائي من قسم الرقابة الصحية  -إدارة الصحة والسالمة ببلدية دبي.



يجب منع التدخين بالغرف واألماكن العامة بالسكن مع توفير العالمات الدالة على ذلك .
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