
 الباب الخامس
 سالمة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية واالجتماعية

  
 ( 19مادة ) 

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار اإلصابات 
واألمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر األخطار التي قد 

اآلالت وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية تنجم عن استعمال 
األخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية 
والمالبس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى 

 يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات. حمايته من األخطار وأن

  
 ( 19مادة ) 

على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل 
منع الحريق وحماية العمال من األخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة 

 يفهمها العامل عند االقتضاء.العربية ولغة أخرى 

  
 ( 19مادة ) 

على كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق لإلسعافات الطبية مزودة باألدوية واألربطة 
والمطهرات وغيرها من وسائل اإلسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 

اهر وفي متناول يد ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظ
 العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم اإلسعافات الطبية.

  
 (  19مادة ) 

مع عدم اإلخالل بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب 
ود زعلى صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل وأن ي

 هذه األمكنة باإلضاءة المناسبة والمياه  الصالحة للشرب ودورات المياه.
  

 ( 19مادة ) 
على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر اإلصابة بأحد 
أمراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصاً شامالً مرة كل ستة أشهر على 

 فة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجالته وكذلك في ملفات أولئك العمال.األكثر بص
على األطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حاالت األمراض المهنية التي 
تظهر بين العمال وحاالت الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمعملية 

 ى صاحب العمل بدورة أن يبلغ ذلك دائرة العمل.الالزمة وعل



وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني 
بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة إذا وجد أن 

 حالته تستدعي ذلك.
 
 
 
 

 ( 19مادة ) 
ً للمستويات التي يقررها وزير على صاحب العمل أن  يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا

 العمل والشؤون اإلجتماعية باالشتراك مع وزير الصحة.
  
 ( 19مادة ) 

لوزير العمل والشؤون اإلجتماعية بعد استطالع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه 
يما ميع المنشآت التي تستخدم عماال وال سيما فالتدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على ج

يتعلق بتدابير السالمة واإلنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة 
وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد االحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار 

 الكهربائي.
 

 ( 19مادة ) 
ل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند اساااتخدامه بمخاطر مهنته ووساااائل على صااااحب العم 

الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصاااااق تعليمات خطية مفصااااالة بهذا الشاااااأن في أمكنة 
 العمل.

 
 ( 11مادة ) 

ال يجوز ألصحاب العمل أو لوكالئهم أو ألي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح 
ع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل الستهالكها فيها، كما ال يجوز لهم أن بدخول أي نو

 يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فيها وهو في حالة سكر.
  

 ( 911مادة ) 
على العامل أن يتقيد باألوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات آمن العمل وسالمته وعليه أن 

قاية  ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل اإلقدام على أي يستعمل وسائل الو
فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية 

 صحة وسالمة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أتالفها.
ت لكل عامل يخالف األحكام المقررة في  ولصاحب العمل أن يضمن الئحة الجزاءات وعقوبا

 الفقرة السابقة.



 
 (  919مادة ) 

على كل صاحب عمل يستخدم عماال في مناطق بعيدة عن المدن وال تصل إليها وسائل 
 المواصالت العادية أن يوفر لهم الخدمات اآلتية:

 وسائل االنتقال المناسبة. .1
 السكن المالئم. .2
 المياه الصالحة للشرب. .3
 الغذائية المناسبة.المواد  .4
 وسائل اإلسعافات الطبية. .5
 وسائل الترفيه والنشاط الرياضي. .6

  
ويحدد وزير العمل والشئون االجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة 
كلها أو بعضها وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة 

 العمل وال يجوز تحميل العامل شيئاً منه.صاحب 


