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أهداف الدليل

دل  �شدر قرار مجل�ض الوزراء الموقر رقم )248( في 1427/11/6هـ المعِّ

لقرار مجل�ض الوزراء رقم )67( في 1411/4/11هـــ والذي يق�شي في 

البند ثالثًا )تقوم لجنة مكونة من وزارة ال�شئون البلدية والقروية ووزارة 

في  بالتحقيق  والــدواء  للغذاء  العامة  والهيئة  ال�شحة  ووزارة  الداخلية 

الم�شوؤولية  والمت�شبب وح�شر  ال�شبب  وتحديد  الغذائي  الت�شمم  حوادث 

اإلى وزير  التو�شية بالعقوبة المنا�شبة  وترفع اللجنة تو�شياتها مت�شمنة 

ال�شئون البلدية والقروية ليقرر توقيع العقوبة المنا�شبة(.

اال�شتق�شاء  لجنة  عمل  دليل  باإعداد  الوزارة  قامت  ذلك  من  وانطالقًا 

اأي من�شاأة  الوبائي لت�شهيل عمل اللجنة حيث يعد الحكم على م�شوؤولية 

غذائية في حدوث الت�شمم الغذائي �شمن اأكثر االأمور اأهمية وح�شا�شية 

في ا�شتق�شاء اأ�شباب وم�شادر وظروف الحادث.

و يهدف هذا الدليل اإلى:

1 ـ و�شع المبادئ التي تحكم عملية اإدارة حوادث الت�شمم الغذائي.

2 ـ و�شع اآليات لتوفير قاعدة علمية واإجراءات وترتيبات تنظيمية فعالة 

حوادث  على  بالحكم  المتعلقة  الم�شائل  في  الــقــرار  اتخاذ  لدعم 

الت�شمم الغذائي.

3 ـ توفير الحماية الكافية للم�شتهلك من االأمرا�ض اأو االأ�شرار الناتجة 

عن االأغذية ال�شارة اأو الملوثة اأو من �شل�شلة العمليات التي تمر على 

الالزمة  ال�شيا�شات  وو�شع  ملوثًا  جعله  في  وتت�شبب  الغذائي  المنتج 

لتالفي تعر�ض الم�شتهلك لمخاطر تلوث االأغذية.

وقد تم اإعداد هذا الدليل ليكون مرجعًا لدرا�شة حوادث الت�شمم الغذائي.

واهلل الموفق،

وكيل الوزارة لل�شئون البلدية    

يوسف بن صالح السيف    

قائمة المحتويات

6الباب األول: المجال والتعاريف

6اأواًل: المجال

6ثانيًا: التعاريف

الباب الثاني: لجنة االستقصاء الوبائي لحوادث التسمم 
الغذائي )األدوار والمسؤوليات(

13

13اأواًل: لجنة اال�شتق�شاء الوبائي 

13ثانيًا: مهام وم�شوؤوليات لجنة اال�شتق�شاء الوبائي 

17ثالثًا: موؤهالت وخبرات اأع�شاء لجنة اال�شتق�شاء الوبائي

19رابعًا: مهام وواجبات رئي�ض لجنة اال�شتق�شاء الوبائي 

الباب الثالث:
مسؤولية منشأة غذائية عن حادثة تسمم غذائي

21

اأواًل: دالئل وموؤ�شرات الحكم على م�شوؤولية من�شاأة غذائية عن 

حادثة ت�شمم غذائي 

21

الت�شمم  حادثة  عن  الغذائية  المن�شاأة  م�شوؤولية  تقرير  ثانيًا: 

الغذائي 

22

ثالثًا: تطبيق الئحة الغرامات والجزاءات على مخالفات لوائح 

اال�شتراطات ال�شحية

23

23رابعًا: التو�شية بالعقوبة

نتائج  ظهور  عقب  اتباعها  يجب  احترازية  اإجــراءات  خام�شًا: 

التحليل المخبري للعينات 

24
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الباب األول
المجال والتعاريف

أوال: المجال:
المن�شاآت  ت�شببها  التي  الغذائي  الت�شمم  حوادث  على  الدليل  هذا  عمل  نطاق  يتركز 

الغذائية المختلفة في جميع مناطق المملكة.

ثانيًا: التعاريف:
:”Standard“ معيار

بخا�شية  يتعلق  وقد  القرار،  اتخاذ  عليه عند  يرتكز  نوعي معين  اأو  هو مقيا�ض كمي 

اأو ح�شية  )كائن حي(  اأو حيوية   )pH( كيميائية  اأو  درجة حرارة(  اأو  طبيعية )زمن 

)طعم اأو لون( اأو نظامية )قانونية(.

:”Epidemiological Investigation Committee“ لـجنة اال�شتق�شاء الوبائي

الداخلية  ووزارة  ال�شحة  ووزارة  والقروية  البلدية  ال�شئون  وزارة  من  مكونة  لجنة 

في  رقم )67(  الموقر  الــوزراء  لقراري مجل�ض  والــدواء طبقًا  للغذاء  العامة  والهيئة 

1427/11/6هـ الإجراء درا�شات اال�شتق�شاء الوبائي  248 في  1411/4/11هـ ورقم 

ال�شبب  تحديد  خالل  من  الغذاء  طريق  عن  المنقولة  االأمرا�ض  بفا�شيات  الخا�شة 

والمت�شبب وح�شر الم�شوؤولية عن التف�شي والتو�شية بالعقوبة وفقًا للتعليمات المنظمة 

لذلك.

:”Outbreak“ فا�شية

رة لحدوث مر�ض خالل مجموعة معينة من االأفراد في  زيادة غير متوقعة وغير مف�ّشَّ

دين. زمن ومكان محدَّ

:”Common – Source Outbreak“ فا�شيات امل�شدر امل�شرتك

نوع من الفا�شيات والتي تحدث عندما يتعر�ض االأفراد اإلى بع�ض نقاط م�شدر العدوى 

في نف�ض الوقت.

:“Foodborne Disease Outbreak“ فا�شية مر�ض منقول عن طريق الغذاء

تناول  بعد  منزلين مختلفين  اأكثر من  اأو  ل�شخ�شين  مت�شابهة  اأعرا�ض مر�شية  ظهور 

اأغذية م�شتركة )نف�ض االأغذية( اأو اأغذية مختلفة من نف�ض المكان اأو زيادة غير متوقعة 

ح(. وغير مف�شرة الأعرا�ض مر�شية مت�شابهة ويكون الغذاء الم�شدر المحتمل )المرجَّ

:“Foodborne Illness“ مر�ض منقول بالغذاء

المر�ض الذي يحدث نتيجة تناول اأكل اأو �شرب ملوث.

:”Foodborne Infection“ العدوى املنقولة عن طريق الغذاء

حدوث العدوى )المر�ض( نتيجة تناول اأطعمة اأو اأ�شربة ملوثة بالبكتيريا اأو الفيرو�شات 

اأو الطفيليات.

:”Foodborne Intoxication“ ت�شمم عن طريق الغذاء

حدوث المر�ض نتيجة تناول اأطعمة اأو اأ�شربة ملوثة بال�شموم.

:”Food Poisoning“ الت�شمم الغذائي

اأي مر�ض يحدث ب�شبب عدوى اأو ت�شمم طبيعي عند تناول غذاء اأو ماء.

:”Pathogen املمر�ض “الكائن املمر�ض

الميكروب الم�شبب للمر�ض.
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:”Infectious Disease“ املر�ض املعدي

كل مر�ض قابل لالنتقال اإلى االآخرين باأي طريقة كانت.

:”Epidemic Disease“ املر�ض الوبائي

المر�ض الُمعدي الذي يتف�شي ب�شكل غير عادي و يهدد ال�شحة العامة.

:”Suspected Patient“ امل�شتبه باإ�شابته

باأنه قد  اأو من االأعرا�ض التي تظهر عليه  ُي�شتدلُّ من �شيرته الطبية  ال�شخ�ض الذي 

. يحمل في ج�شمه م�شببات مر�ض معِدٍ

:”Carrier حامل املر�ض “الناقل

اإكلينيكية  اأعرا�ض  بدون ظهور  يوؤوي عاماًل معديًا معينًا  الذي  الحيوان  اأو  ال�شخ�ض 

للمر�ض و له القدرة على نقل هذا العامل اإلى اآخرين.

:”Case“ الـحالة

�شخ�ض يعاني من اأعرا�ض مر�شية.

:”Case Definition“ تعريف الـحالة

المعايير المو�شوعة لتحديد َمْن �شوف ي�شنف على اأنه حالة وي�شتمل التعريف على معلومات 

)اإكلينيكية( ويحتوى اأي�شًا على معلومات ذات عالقة بالزمن والمكان وال�شخ�ض.

:”Toxin“ ال�شم

الجهاز  طريق  عن  باالإبتالع  كافية  بكمية  الج�شم  اإلــى  دخولها  عند  التي  الــمــادة 

اله�شمي اأو باال�شتن�شاق عن طريق الرئتين اأو بالحقن عن طريق االأوعية الدموية اأو 

به �شواء كان ذلك ب�شورة  اأن ُتحدث �شررًا  الجلد ويمكنها  باالمت�شا�ض عن طريق 

موؤقتة اأم دائمة.

:”Microbial Toxins“ ال�شموم امليكروبية

عبارة عن �شموم كيميائية تنتجها االأحياء الدقيقة والتي تتواجد ب�شكل طبيعي في االأغذية.

:”Food“ الغذاء

مجموعة االأطعمة والم�شروبات القابلة لالأكل اأو ال�شرب عدا الدواء.

االأغذية املخ�ش�شة الأغرا�ض اال�شتهالك املبا�شر

:”Food Specified for Direct Consumption“

االأغذية التي ت�شتخدم في المطاعم، المقا�شف، المدار�ض، الم�شت�شفيات وغيرها من 

الموؤ�ش�شات المماثلة التي تقدم فيها االأغذية لال�شتهالك المبا�شر.

:”High Risk Food“ اأغذية عالية الـخطورة

االألبان  ومنتجات  الحليب  اللبن  مثل  البكتيريا  وتكاثر  نمو  ت�شاعد على  التي  االأغذية 

والبي�ض واللحوم واالأ�شماك والخ�شروات وال ت�شمل االأغذية الحام�شية )ذات pH اأقل 

من 4.6( ولكنها ت�شمل اأي�شًا اأي غذاء جرى تداوله اأو تخزينه على درجة حرارة غير 

منا�شبة لحفظه.

:“Safe Food“ غذاء اآمن

مر�شًا  اأو  �شررًا  اأو  اأذًى  ي�شبب  ال  والــذي  والمخاطر  الملوثات  من  الخالي  الغذاء 

لالإن�شان على المدى البعيد اأو القريب وذلك بناًء على نتائج تحاليل معملية وتجارب 

على حيوانات التجارب اأو بناء على ا�شتخدامات طويلة له.
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:”Food Safety“ شالمة االأغذية�

�شمان اأال تت�شبب االأغذية باإلحاق ال�شرر بالم�شتهلك عند اإعدادها و/اأو تناولها طبقًا 

لال�شتخدام المق�شود منها.

:”Food Validity“ شالحية االأغذية�

�شمان اأن تكون االأغذية مقبولة لال�شتهالك االآدمي طبقًا لال�شتخدام المق�شود منها.

:”Food Spoilage“ ف�شاد االأغذية

اأي تغير يحدث في الغذاء ويوؤثر على خوا�شه ب�شبب ن�شاط ميكروبي اأو كيميائي اأو بيئي 

اأو ميكانيكي �شار مما يوؤدي اإلى رف�شه من قبل الم�شتهلك اأو اإيقافه من قبل الجهات 

الرقابية لعدم مطابقته للموا�شفات الخا�شة ب�شروط جودة و�شالمة و�شحة االأغذية.

:“Food Contamination“ تلوث االأغذية

و�شول اأي من الملوثات )بيولوجي، كيميائي، فيزيائي( اإلى االأغذية اأو البيئة المحيطة 

باالأغذية.

:”Food Production Chain“ شل�شلة اإنتاج الغذاء�

تتابع المراحل التي يمر بها اإنتاج الغذاء بدًءا من مرحلة االإنتاج االأولي وو�شواًل اإلى 

اال�شتهالك النهائي.

:”Cross Contamination“ )التلوث الـخلطي )التباديل اأو العر�شي

انتقال الميكروبات الُمْمر�شة من مادة غذائية اإلى اأخرى اأثناء تح�شير االأغذية من 

خالل معدات واأواني الطهي واأيدي متداولي االأغذية.

:“Food Handler“ متداويل االأغذية

اأي �شخ�ض يتعامل ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر مع االأغذية المعباأة اأو غير المعباأة، 

اأو مع المعدات اأو االأدوات الغذائية، اأو مع االأ�شطح المالم�شة لالأغذية، وبذلك يكون 

مطالبًا باالمتثال ل�شروط �شالمة االأغذية.

:”Consumer“ امل�شتهلك

االأ�شخا�ض اأو االأ�شر التي ت�شتري االأغذية اأو تح�شل عليها ل�شد حاجتها الغذائية ال�شخ�شية.

:”Establishment or Premises“ املن�شاأة

اأي مبنى اأو منطقة يتم فيها تداول االأغذية وما يحيط بها من م�شاحات تدخل تحت 

�شيطرة نف�ض االإدارة.

:”Food Surveillance“ االإ�شراف الغذائي

الم�شتهلكين  �شحة  تعري�ض  عدم  ل�شمان  المعرو�شة  االأغذية  ر�شد  في  اال�شتمرار 

للخطر نتيجة احتوائها للملوثات الكيميائية اأو م�شادر الخطر البيولوجي.

:”Good Manufacturing Practices GMP“ ممار�شات الت�شنيع الـجيدة

مطابقة مدونات الممار�شات والموا�شفات ال�شناعية واللوائح والت�شريعات الخا�شة 

باإنتاج االأغذية وت�شنيعها ومناولتها وتو�شيمها وبيعها والتي تكون قد و�شعتها ال�شناعة 

االأمرا�ض  من  الم�شتهلكين  بهدف حماية  الدولية  اأو  الوطنية  اأو  المحلية  االأجهزة  اأو 

ومن الغ�ض والتحايل في المنتجات.

:”License Owner“ شاحب الرتخي�ض�

ال�شخ�ض الم�شموح له نظامًا امتالك من�شاأة غذائية وا�شتخراج ترخي�ض لمزاولة الن�شاط اأو وكيله.
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:”Director Person“ املدير امل�شوؤول

ال�شخ�ض المتواجد في من�شاأة االأغذية والذي يمكن م�شاءلته عن العمل داخل المن�شاأة 

اأثناء التفتي�ض.

:”Food Hygiene“ ال�شئون ال�شحية لالأغذية

هي االإجراءات التي توؤمن بها �شحة الغذاء و�شالمته ومالئمته ال�شتهالك االإن�شان في 

جميع مراحل اإنتاج الغذاء وح�شاده وت�شنيعه وتوزيعه وتح�شيره وتقديمه كما ت�شمل 

اأ�شباب مخاطره الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.

:”Good Hygienic Practices“ املمار�شات ال�شحية الـجيدة

اأ�شا�ض نظم  الغذائية وهي  والم�شانع  المن�شاآت  ال�شحي في  ال�شلوك  هي مبادئ في 

د�شتور  في  وردت  كما  الغذاء  �شحة  واأ�شا�شيات  المنتج  ت�شمُل  والتي  الغذاء  �شالمة 

االأغذية العالمي.

:”Personal Hygiene and Health“ النظافة وال�شحة ال�شخ�شية

نظافة ج�شم الفرد وبخا�شة اأجزاء الج�شم التي قد ت�شاهم في تلوث الغذاء مثل الجلد 

الغذاء من  تلوث  التي قد  االأع�شاء  والفم واالأنف ومخلفات  والعيون  وال�شعر  واالأيدي 

خالل نقل الميكروبات اإليه بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة.

:”Personal Health Behavior“ ال�شلوك ال�شخ�شي ال�شحي

اإلى تلويث االأغذية مثل  التجنب والكف عن اتباع اأي �شلوك �شخ�شي يمكن اأن يوؤدي 

التدخين والب�شق والم�شغ اأو االأكل والعط�ض اأو الكح على مقربة من االأغذية.

الباب الثاني: لجنة االستقصاء الوبائي لحوادث 
التسمم الغذائي )األدوار والمسؤوليات(

أواًل: لجنة االستقصاء الوبائي:
ال�شحة  ووزارة  والقروية  البلدية  ال�شئون  وزارة  من  الوبائي  اال�شتق�شاء  لجنة  تتكون 

ووزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء وتتولى اإجراء درا�شات اال�شتق�شاء الوبائي 

والمت�شبب  ال�شبب  تحديد  خالل  من  الغذاء  طريق  عن  المنقولة  باالأمرا�ض  الخا�شة 

مة لذلك. وح�شر الم�شوؤولية عن الحادثة والتو�شية بالعقوبة وفقًا للتعليمات المنظِّ

ثانيًا: مهام ومسؤوليات لجنة االستقصاء الوبائي:
البلدية  ال�شئون  وزارة  ممثل  رئي�شها  بدعوة من  الوبائي  اال�شتق�شاء  لجنة  تنعقد  ـ   1

يفيد  ال�شحة  بــوزارة  المخت�شة  الجهة  من  االأولــي  البالغ  ا�شتالم  بعد  والقروية 

ووفقًا  االأكثر،  على  الت�شخي�ض  �شاعة من  ت�شمم غذائي خالل )24-12(  ا�شتباه 

لقائمة االت�شال المحددة للجهات الم�شاركة في لجنة اال�شتق�شاء الوبائي بموظف 

واحد على االأقل على اأ�شا�ض الوظيفة والمركز الوظيفي )المرتبة( والعنوان ورقم 

الجهات  ممثلي  قائمة  توزع  اأن  على  االإلكتروني،  والبريد  والفاك�ض  به  االت�شال 

ب�شفة  تحديثها  يتم  اأن  يجب  كما  الغذائي،  الت�شمم  حــوادث  م�شوؤولي  كافة  على 

م�شتمرة.

بفا�شية  ت�شببها  في  الم�شتبه  الغذائية  المن�شاأة  اإلى  االنتقال  مهمة  اللجنة  تتولى  ـ   2

الت�شمم الغذائي الأخذ العينات المالئمة للحادثة من االأغذية الم�شتبه فيها ومن 

و�شاحب  اللجنة  من  وتوقيعه  العينات  �شحب  مح�شر  وعمل  وغيرها،  العاملين 

المن�شاأة اأو َمْن ينوب عنه.
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3 ـ جمع المعلومات التي تفيد التو�شل اإلى تحديد ال�شبب والمت�شبب وح�شر الم�شوؤولية 

عن الحادثة ومن ثمَّ التو�شية بالعقوبة المنا�شبة.

اأو تقليل ارتفاع عدد المت�شررين وذلك  ـ اتخاذ االإجراءات الوقائية الالزمة لمنع   4

عن طريق:

اأـ  التحفظ على االأغذية الم�شتبه بها اإْن ُوجدت باالإ�شافة اإلى االأغذية التي تم تجهيزها 

وذلك وفق النماذج المعدة لذلك وتوقيع �شاحب المن�شاأة اأو َمْن ينوب عنه عليها.

بـ  اإغالق المن�شاأة احترازيًا لمدة ال تزيد عن خم�شة اأيام باأقفال االأمانة اأو البلدية 

الداخلية  وزارة  وتتولى  لذلك  المعد  االإغالق  نموذج  وفق  المن�شاأة  لها  التابعة 

في  به  الت�شمم  حادثة  وقــوع  الم�شتبه  الم�شدر  اإغــالق  �شالحية  )ال�شرطة( 

اأثناء الليل واالإجازات الر�شمية وفقًا لما هو مقرر باالأمر ال�شامي الكريم رقم 

البلدية  ال�شئون  وزارة  تتولى  بينما  1407/11/17هــــ،  وتاريخ  4/ب/12526 

الت�شمم الغذائي به  اإغالق الم�شدر الم�شتبه وقوع حوادث  والقروية �شالحية 

اأثناء الدوام الر�شمي. كما يتم اأخذ تعهد على �شاحب المن�شاأة اأو َمْن ينوب عنه 

اأو البلدية المخت�شة حتى ال يغرم  اإال بعد مراجعة االأمانة  بعدم فتح المن�شاأة 

بموجب الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

5ـ  تحديد المعيار الذي يتم على اأ�شا�شه الحكم على مدى م�شوؤولية المن�شاأة عن حادثة 

الت�شمم الغذائي وفقًا لما يلي:

اأـ  نتائج اال�شتق�شاء الوبائي حيث يجب معرفة عدد الم�شابين واالأعرا�ض المر�شية 

التي ظهرت عليهم وفترة الح�شانة واال�شتراك في الوجبة الم�شتبه في ت�شببها 

لحادثة الت�شمم الغذائي وغيرها.

جريت في المختبر على عينات الطعام والمياه.
ُ
ب ـ نتائج االختبارات التي اأ

جـ ـ نتائج فح�ض الم�شابين وعيناتهم والعاملين بالمن�شاأة.

د ـ توافر اال�شتراطات ال�شحية بالمن�شاأة الغذائية الم�شتبه بها من عدمه.

اأو  الم�شت�شفى  اإلى  اللجنة  اأع�شاء  انتقال  يجوز  اإ�شافية  معلومات  اإلى  الحاجة  عند  ـ   6

المركز ال�شحي الموجود به الم�شابون الإجراء التحريات الالزمة واإثباتها بالنموذج 

المعد لذلك.

7 ـ تقوم اللجنة بعد التحقيق في حادثة الت�شمم الغذائي بكتابة تقريرها والتوقيع عليه 

من جميع االأع�شاء وفق النموذج المعد لذلك )  نموذج 5( مت�شمنًا تحديد ال�شبب 

والمت�شبب فيها والتو�شية بالعقوبة المنا�شبة ومن َثمَّ تقوم برفع تقريرها اإلى �شمو 

المن�شاأة  اإدانة  المنا�شبة عند  العقوبة  البلدية والقروية ليقرر توقيع  ال�شئون  وزير 

بعد ثبوت م�شوؤوليتها عن الحادثة.
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ثالثًا: مؤهالت و خبرات أعضاء لجنة االستقصاء الوبائي:

اأ ـ مندوب وزارة ال�شئون البلدية والقروية:

ي�شترط فيمن يعين رئي�شًا للجنة اال�شتق�شاء الوبائي ما يلي:

1 ـ اأن ال يقل تاأهيله عن درجة بكالوريو�ض علوم زراعية اأو ما يماثلها وفي حالة عدم 

توفر َمْن يحمل هذا الموؤهل يجوز تكليف من يحمل دبلوم المراقبة ال�شحية بعد 

التي  والتعاميم  واللوائح  بالت�شريعات  ملمًا  يكون  اأن  على  العامة.  الثانوية  �شهادة 

تنظم الرقابة على االأغذية واأن ي�شتند في اأداء عمله على ما قررته تلك الت�شريعات 

و اللوائح. واأن ي�شتطيع عند الحاجة اإبداء االإجابة النظامية ال�شحيحة على االأ�شئلة 

ه اإليه ب�شاأن اأهداف واأ�شلوب عمله. التي ُتوجَّ

2ـ  اأن يكون مدربًا على تفتي�ض مختلف اأنواع من�شاآت االأغذية للتاأكد من مطابقتها للوائح 

والموا�شفات واال�شتراطات ال�شحية واأن يكون لديه �شابق خبرة ال تقل عن �شنتين 

في اأعمال الرقابة ال�شحية واأن يخ�شع الإعادة التاأهيل والتدريب ب�شفة م�شتمرة 

على الطرق الحديثة في الرقابة واال�شتق�شاء عن حوادث الت�شمم الغذائي.

3ـ  اأن يكون لديه الخبرة والدراية الكافية للتعرف على اأدلة االإثبات عند وقوع المخالفة 

وتجميع االأدلة وعر�شها ب�شورة معبرة، اإ�شافة اإلى القدرة على ك�شف ف�شاد وتلف 

االأغذية من خالل التقييم الح�شي لها.

ب ـ مندوب وزارة ال�شحة:

وقوع حادثة  االإثبات عند  اأدلة  على  للتعرف  الكافية  والدراية  الخبرة  لديه  تتوفر  اأن 

ت�شمم غذائي وتجميع االأدلة وعر�شها ب�شورة معبرة وذلك وفقًا لمهامها وال�شوابط 

والمعايير التي تحددها جهات االخت�شا�ض بوزارة ال�شحة.

فحص وتقصي حادثة تسمم غذائي
  نموذج)5(: التقرير النهائي للجنة االستقصاء الوبائي

ا�شم المن�شاأة:      ترخي�ض رقم:

العــــــــــنـــــــــوان:

كافتيريــا         مطعم وجبات �شريعة       الن�شـــاط: مطعم    

مطبخ منزلي   مطبـخ          بوفيـة      

ا�شم �شاحب المن�شاأة:     �شجــل مدني رقم:

نتائج االستقصاء الوبائي
غير مطــابق    )غير مطابق(يذكر: مطـــــابق    االأغذية: ميكروبيولوجي: 

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    كيمـيـائــي:  

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    فيــزيـائـي:   

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    المياه: ميكروبيولوجي: 

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    كيمـيـائــي:   

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    فيــزيـائـي:   

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    العــــــاملون:   

غير مطــابق    )غير مطابق( يذكر: مطـــــابق    ا�شتراطات المن�شاأة:  

ميكروبي              يذكر: الم�شابـون:   

كيميــائي              يذكر:    

توصية اللـجـنة
غير م�شوؤولة  م�شوؤولة   م�شوؤولية المن�شاأة عن حادثة الت�شمم الغذائي:  

االأ�شباب:

االإجراءات الوقائية التي اتبعت:

التو�شية:

أعضاء لجنة االستقصاء الوبائي
مندوب وزارة ال�شحة          مندوب وزارة الداخلية          مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء          مندوب وزارة ال�شئون البلدية والقروية
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ج ـ مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء:

وقوع حادثة  االإثبات عند  اأدلة  على  للتعرف  الكافية  والدراية  الخبرة  لديه  تتوفر  اأن 

ت�شمم غذائي وتجميع االأدلة وعر�شها ب�شورة معبرة وذلك وفقًا لمهامها وال�شوابط 

والمعايير التي تحددها جهات االخت�شا�ض بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

د ـ مندوب وزارة الداخلية:

تقوم وزارة الداخلية بتكليف اأحد من�شوبيها وفقًا لمهامها وال�شوابط واالأنظمة التي 

تحددها جهات االخت�شا�ض بوزارة الداخلية.

رابعًا: مهام وواجبات رئيس لجنة االستقصاء الوبائي:
يتولى ممثل وزارة ال�شئون البلدية والقروية القيام بما يلي:

1 ـ التن�شيق فورًا مع بقية اأع�شاء لجنة اال�شتق�شاء الوبائي بعد ا�شتالمه للبالغ االأولي 

تمهيدًا للقيام بعملية اال�شتق�شاء مع بقية اأع�شاء اللجنة.

ت�شمم  حوادث  اأو  حادثة  وقوع  �شابقة  البلدية  اأو  االأمانة  لدى  كان  اإذا  ما  تحديد  ـ   2

غذائي اإ�شافة اإلى مدى التزام المن�شاأة بلوائح اال�شتراطات ال�شحية.

االأغذية  عينات  �شحب  ذلك  في  بما  اللجنة  اأعمال  جميع  متابعة  على  االإ�شراف  ـ   3

المتبقية الم�شتبه في ت�شببها في حادثة الت�شمم الغذائي اأو اأي عينات ع�شوائية من 

اأغذية تختلف عن الوجبة الم�شتبه فيها باالإ�شافة اإلى م�شحات من اأماكن االإعداد 

المراقب ال�شحي  والحفظ واالأدوات واالأواني وغيرها وفق ما ورد في دليل عمل 

االإجراءات  واتخاذ  احترازيًا  المن�شاأة  وغلق  الم�شادرة  االأغذية  اإتالف  وعمليات 

الوقائية الالزمة فور دخول اللجنة لتلك المن�شاأة.

4 ـ التاأكد من ترخي�ض المن�شاأة الغذائية لممار�شة الن�شاط وتاريخ �شالحية �شريانه.

واأنها  والم�شنعة(  والمنتجة  )الخام  الغذائية  المواد  جميع  �شالحية  من  التاأكد  ـ   5

مطابقة للموا�شفات القيا�شية المقررة.

اإعداد وتجهيز  الم�شتخدمة في  واالأوانــي  واالأدوات  المعدات  اأن جميع  التاأكد من  ـ   6

وتقديم االأغذية �شالحة وكافية للقيام بالعمل.

تثبت  �شحية  �شهادات  على  المن�شاأة  هذه  في  العاملين  من ح�شول جميع  التاأكد  ـ   7

خلوهم من االأمرا�ض المعدية واأنهم الئقون �شحيًا.

8 ـ التاأكد من �شالمة المبنى )االأ�شقف والجدران واالأر�شيات( وكفاية التهوية واالإ�شاءة.

9ـ  مراجعة مرافق وخدمات المن�شاأة و�شالمة م�شدر المياه مع �شحب عينة منها الإجراء 

الفحو�ض عليها والتاأكد من نظافة الخزانات و�شالمة �شبكة ال�شرف ال�شحي.
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10 ـ التاأكد من وجود عدد كاٍف من م�شائد الح�شرات وحاويات النفايات.

11 ـ التاأكد من نظافة وكفاءة اأجهزة حفظ االأغذية.

12ـ  التاأكد من م�شتوى النظافة العامة للمن�شاأة والنظافة ال�شخ�شية وال�شلوك ال�شحي 

للعاملين بالمن�شاأة.

13 ـ اتباع جميع �شروط التخزين �شواء في درجة حرارة الغرفة اأو التبريد اأو التجميد 

اإ�شافة اإلى اتباع قاعدة )ما يخزن اأوال ي�شرف اأوال(.

14 ـ التاأكد من نظافة المنطقة المحيطة بتلك المن�شاأة.

15 ـ ر�شم مخطط لخطوات االإعداد والتجهيز الكامل لتحديد العوامل المحتملة التي 

�شاهمت في وقوع الحادثة.

وت�شحيح  جديدة  حــوادث  وقــوع  ت�شبب  التي  العوامل  لمعالجة  تو�شيات  و�شع  ـ   16

الممار�شات التي قد توؤدي اإلى حوادث م�شابهة في نف�ض المن�شاأة.

17 ـ مراجعة �شجل الرقابة ال�شحية للمن�شاأة لمعرفة المخالفات ال�شابق مالحظتها 

والغرامات والجزاءات ال�شابق توقيعها على هذه المن�شاأة.

ـ تطبيق الئحة الغرامات والجزاءات على مخالفات لوائح اال�شتراطات ال�شحية   18

الموجودة بالمن�شاأة.

19ـ  متابعة التزام المن�شاأة لتالفي المخالفات التي تحتاج لوقت لتنفيذها طبقًا للمهلة 

المحددة لها.

الغرامات  الئحة  تحت  يندرج  ما  �شواء  اللجنة  اإليه  تتو�شل  ما  تطبيق  متابعة  ـ   20

البلدية  ال�شئون  وزيــر  من  اإقــرارهــا  بعد  الغذائي  الت�شمم  عقوبة  اأو  والــجــزاءات 

والقروية.

الباب الثالث
مسؤولية منشأة غذائية عن حادثة تسمم غذائي

أواًل: دالئل ومؤشرات تؤكد مسؤولية منشأة غذائية
عن حادثة تسمم غذائي:

ُي�شتدل بالموؤ�شرات التالية للحكم على م�شوؤولية من�شاأة عن حادثة ت�شمم غذائي من عدمه:

1ـ  حدوث الت�شمم عند وجود ثالثة م�شابين فاأكثر اأو اثنين فقط من عائلتين مختلفتين 

اآخر  مكان  اأي  في  اأو  المحل  داخل  �شواء  الأطعمته  الطاعمين  اأو  المحل  رواد  من 

ا�شتلم فيه طعام من المحل الم�شتبه فيه.

2ـ  وجود نوع اأو اأكثر من اأنواع البكتيريا اأو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الممر�شة 

اأو المركبات الكيمائية اأو اأي من اأ�شباب الت�شمم الغذائي على االأدوات واالأواني.

3ـ  وجود نوع اأو اأكثر من اأنواع البكتيريا اأو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الممر�شة 

اأو المركبات الكيميائية اأو اأي من اأ�شباب الت�شمم الغذائي في المواد الخام الداخلة 

في عمليات اإعداد وتجهيز وت�شوية واإن�شاج وتقديم وعر�ض اأنواع االأغذية الم�شتبه 

فيها.

4ـ  وجود نوع اأو اأكثر من اأنواع البكتيريا اأو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الممر�شة 

اأو المركبات الكيماوية اأو اأي من اأ�شباب الت�شمم الغذائي في االأغذية الجاهزة.

5 ـ وجود نوع اأو اأكثر من اأنواع البكتيريا اأو غيرها من الكائنات الدقيقة اأو المركبات 

الكيميائية اأو اأي من اأ�شباب الت�شمم الغذائي من الم�شحات المتح�شل عليها من 

اأ�شطح العمل بالمن�شاأة وبخا�شة اأ�شطح االإعداد والتجهيز والتقديم والعر�ض.

6 ـ وجود نوع اأو اأكثر من اأنواع البكتيريا اأو غيرها من الكائنات الدقيقة اأو المركبات 

الكيميائية اأو اأي من اأ�شباب الت�شمم الغذائي في اأي من العينات الحيوية التي تم 

الح�شول عليها من العاملين بالمن�شاأة الغذائية )م�شحات حيوية( اأو الم�شابين.
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7 ـ تكرار وقوع حوادث الت�شمم الغذائي وربما بنف�ض الترتيبات والمراحل والظروف، 

في نف�ض المن�شاأة الغذائية.

8 ـ وجود مخالفات �شابقة اأثبتها المراقبون ال�شحيون اأثناء قيامهم بالتفتي�ض الدوري 

طبقًا لالإجراءات المعمول بها، واأن تكون هذه المخالفات ذات داللة على اإمكانية 

حدوث الت�شمم الغذائي بالكيفية والظروف التي وقعت، ويتم التحقق منها.

9 ـ عدم ا�شتيفاء المن�شاأة الغذائية الم�شتبه بها للوائح اال�شتراطات ال�شحية التي قد 

توؤدي لوقوع حوادث الت�شمم الغذائي.

ثانيًا: تقرير مسؤولية المنشأة الغذائية
عن حادثة التسمم الغذائي:

1 ـ يتم النظر في توقيع عقوبة الت�شمم على المن�شاأة الغذائية في الحاالت التالية:

اأ ـ وقوع حادثة الت�شمم الغذائي الأ�شرة واحدة تناولت طعامًا من م�شدر عام وجرى 

عزل الميكروب اأو �شمومه من نف�ض الم�شابين والعاملين و/اأو الطعام الم�شتبه 

مع  متما�شيًا  المعزول  الميكروب  يكون  اأن  ب�شرط  المن�شاأة  من  الع�شوائي  اأو 

االأعرا�ض المر�شية وفترة الح�شانة.

ب ـ اإذا كانت هناك دالئل توؤكد على وجود هذه الميكروبات لدى عمال االأغذية مثل 

اإ�شابتهم باإ�شهال اأو وجود قروح وجروح وقطوع في اأيديهم.

اأو مجموعة  اأماكن متفرقة  االأ�شر من  لعدد من  الغذائي  الت�شمم  ـ وقوع حادثة  ج 

اأ�شخا�ض ال تربطهم اأي �شلة ببع�شهم البع�ض �شوى تناولهم طعامًا من مكان 

الم�شابين منهم  فيها( وظهرت على  الم�شتبه  الغذائية  المن�شاأة  واحد )وهي 

اأعرا�ض مر�شية مت�شابهة في فترات متقاربة حتى واإن كانت النتائج المخبرية 

للم�شابين �شلبية.

الت�شمم الغذائي جميع المت�شررين الذين ظهرت عليهم االأعرا�ض  ـ ت�شمل عقوبة   2

المر�شية.

ثالثًا: تطبيق الئحة الغرامات والجزاءات
على مخالفات لوائح االشتراطات الصحية:

الغرامات والجزاءات عن مخالفات  اإدانة من�شاأة غذائية يتم تطبيق الئحة  في حال 

اال�شتراطات ال�شحية.

رابعًا: التوصية بالعقوبة:
اأ ـ يعاقب َمْن يثبت التحقيق م�شوؤوليته عن الت�شمم الغذائي بما يلي:

د هذه العقوبة  1 ـ غرامة ال تقل عن األف ريال واأال تزيد على ع�شرة اآالف ريال وتتعدَّ

د االأ�شخا�ض المت�شررين. بتعدُّ

2ـ  عند حدوث وفاة ل�شخ�ض نتيجة هذا الت�شمم الغذائي تو�شي اللجنة في تقريرها 

اأحكام  المو�شوع وفق  لمعالجة  الداخلية  اإلى �شمو وزير  باالإحالة  الوزير  ل�شمو 

ال�شريعة االإ�شالمية.

3 ـ اإغالق المن�شاأة لمدة ال تقل عن �شهر.

4 ـ الت�شهير )يكتب على واجهة المن�شاأة اأنه اأغلق ب�شبب الت�شمم الغذائي(.

بـ  تحت�شب فترة االإغالق االحترازي والتي ال تزيد عن خم�شة اأيام �شمن فترة العقوبة 

ال�شادرة باإغالق المن�شاأة المت�شببة في حادثة الت�شمم الغذائي.

�شطب  يتم  حادثتين(  من  )اأكثر  الغذائي  الت�شمم  حــوادث  وقوع  تكرار  حالة  في  ـ  ج 

ترخي�ض المن�شاأة نهائيًا وال ي�شمح للمرخ�ض له بالعمل في اأي مكان اآخر اإال بعد 

م�شي خم�ض �شنوات على االأقل.

د ـ تبلغ المن�شاأة التي تم اإدانتها في حادثة الت�شمم الغذائي ر�شميًا بالعقوبة من قبل 

االأمانات اأو البلديات المخت�شة.

هـ ـ يجوز التظلم من القرار ال�شادر بالعقوبة اأمام ديوان المظالم خالل �شتين يومًا 

من تاريخ تبليغ المن�شاأة الغذائية بقرار العقوبة الموقع عليها.

و ـ يتم اإيقاف المن�شاأة عن العمل اإذا لم ت�شدد الغرامة المالية خالل فترة اأ�شبوع من 

تاريخ اإبالغها ر�شميًا بقرار العقوبة.
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خامسًا: إجراءات احترازية يجب اتباعها
عقب ظهور نتائج التحليل المخبري للعينات:

يجب ال�شيطرة على م�شدر الخطر في اأ�شرع وقت ممكن منعًا لوقوع اأي حادثة اأخرى 

وذلك من خالل:

الميكروبات  الأحد  اإيجابيتهم  المخبرية  النتائج  اأثبتت  الذين  العاملين  ا�شتبعاد  ـ   1

الممر�شة لحين �شفائهم التام.

2 ـ يجب اتخاذ جميع االإجراءات النظامية المتبعة الخا�شة باالأغذية المحجوزة في 

حالة ثبوت ايجابية العينات الم�شحوبة منها الأحد م�شببات االأمرا�ض وفقًا لما ورد 

في دليل عمل المراقب ال�شحي.

3 ـ الح�شول على مورد مياه اآمن و�شحي بداًل من المياه الم�شتخدمة غير ال�شالحة 

لال�شتهالك االآدمي.
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