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أهداف الدليل

أهداف الدليل
�صدر قرار مجل�س الوزراء الموقر رقم ( )248في 1427/11/6هـ الم ِّعدل
لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )67في 1411/4/11ه��ـ والذي يق�ضي في
البند ثالث ًا (تقوم لجنة مكونة من وزارة ال�شئون البلدية والقروية ووزارة
الداخلية ووزارة ال�صحة والهيئة العامة للغذاء وال��دواء بالتحقيق في
حوادث الت�سمم الغذائي وتحديد ال�سبب والمت�سبب وح�صر الم�س�ؤولية
وترفع اللجنة تو�صياتها مت�ضمنة التو�صية بالعقوبة المنا�سبة �إلى وزير
ال�شئون البلدية والقروية ليقرر توقيع العقوبة المنا�سبة).
وانطالق ًا من ذلك قامت الوزارة ب�إعداد دليل عمل لجنة اال�ستق�صاء
الوبائي لت�سهيل عمل اللجنة حيث يعد الحكم على م�س�ؤولية �أي من�ش�أة
غذائية في حدوث الت�سمم الغذائي �ضمن �أكثر الأمور �أهمية وح�سا�سية
في ا�ستق�صاء �أ�سباب وم�صادر وظروف الحادث.
و يهدف هذا الدليل �إلى:
 1ـ و�ضع المبادئ التي تحكم عملية �إدارة حوادث الت�سمم الغذائي.
 2ـ و�ضع �آليات لتوفير قاعدة علمية و�إجراءات وترتيبات تنظيمية فعالة
لدعم اتخاذ ال��ق��رار في الم�سائل المتعلقة بالحكم على حوادث
الت�سمم الغذائي.
 3ـ توفير الحماية الكافية للم�ستهلك من الأمرا�ض �أو الأ�ضرار الناتجة
عن الأغذية ال�ضارة �أو الملوثة �أو من �سل�سلة العمليات التي تمر على
المنتج الغذائي وتت�سبب في جعله ملوث ًا وو�ضع ال�سيا�سات الالزمة
لتالفي تعر�ض الم�ستهلك لمخاطر تلوث الأغذية.
وقد تم �إعداد هذا الدليل ليكون مرجع ًا لدرا�سة حوادث الت�سمم الغذائي.
واهلل الموفق،
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دليل عمل
لجنة االستقصاء الوبائي

الباب األول
المجال والتعاريف
أوال :المجال:

يتركز نطاق عمل هذا الدليل على حوادث الت�سمم الغذائي التي ت�سببها المن�ش�آت
الغذائية المختلفة في جميع مناطق المملكة.
ثاني ًا :التعاريف:

معيار “:”Standard

هو مقيا�س كمي �أو نوعي معين يرتكز عليه عند اتخاذ القرار ،وقد يتعلق بخا�صية
طبيعية (زمن �أو درجة حرارة) �أو كيميائية (� )pHأو حيوية (كائن حي) �أو ح�سية
(طعم �أو لون) �أو نظامية (قانونية).

لـجنة اال�ستق�صاء الوبائي “:”Epidemiological Investigation Committee

لجنة مكونة من وزارة ال�شئون البلدية والقروية ووزارة ال�صحة ووزارة الداخلية
والهيئة العامة للغذاء وال��دواء طبق ًا لقراري مجل�س ال��وزراء الموقر رقم ( )67في
1411/4/11هـ ورقم  248في 1427/11/6هـ لإجراء درا�سات اال�ستق�صاء الوبائي
الخا�صة بفا�شيات الأمرا�ض المنقولة عن طريق الغذاء من خالل تحديد ال�سبب
والمت�سبب وح�صر الم�س�ؤولية عن التف�شي والتو�صية بالعقوبة وفق ًا للتعليمات المنظمة
لذلك.

فا�شية “:”Outbreak

مف�سرة لحدوث مر�ض خالل مجموعة معينة من الأفراد في
زيادة غير متوقعة وغير َّّ
زمن ومكان مح َّددين.
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فا�شيات امل�صدر امل�شرتك “:”Common – Source Outbreak

نوع من الفا�شيات والتي تحدث عندما يتعر�ض الأفراد �إلى بع�ض نقاط م�صدر العدوى
في نف�س الوقت.

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

ظهور �أعرا�ض مر�ضية مت�شابهة ل�شخ�صين �أو �أكثر من منزلين مختلفين بعد تناول
�أغذية م�شتركة (نف�س الأغذية) �أو �أغذية مختلفة من نف�س المكان �أو زيادة غير متوقعة
(المرجح).
وغير مف�سرة لأعرا�ض مر�ضية مت�شابهة ويكون الغذاء الم�صدر المحتمل
َّ

مر�ض منقول بالغذاء “:“Foodborne Illness

المر�ض الذي يحدث نتيجة تناول �أكل �أو �شرب ملوث.

العدوى املنقولة عن طريق الغذاء “:”Foodborne Infection

حدوث العدوى (المر�ض) نتيجة تناول �أطعمة �أو �أ�شربة ملوثة بالبكتيريا �أو الفيرو�سات
�أو الطفيليات.

ت�سمم عن طريق الغذاء “:”Foodborne Intoxication

حدوث المر�ض نتيجة تناول �أطعمة �أو �أ�شربة ملوثة بال�سموم.

الت�سمم الغذائي “:”Food Poisoning

�أي مر�ض يحدث ب�سبب عدوى �أو ت�سمم طبيعي عند تناول غذاء �أو ماء.

املمر�ض “الكائن املمر�ض :”Pathogen

الميكروب الم�سبب للمر�ض.
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كل مر�ض قابل لالنتقال �إلى الآخرين ب�أي طريقة كانت.

باالمت�صا�ص عن طريق الجلد ويمكنها �أن ُتحدث �ضرر ًا به �سواء كان ذلك ب�صورة
م�ؤقتة �أم دائمة.

املر�ض الوبائي “:”Epidemic Disease

ال�سموم امليكروبية “:”Microbial Toxins

املر�ض املعدي “:”Infectious Disease

المر�ض ال ُمعدي الذي يتف�شي ب�شكل غير عادي و يهدد ال�صحة العامة.

عبارة عن �سموم كيميائية تنتجها الأحياء الدقيقة والتي تتواجد ب�شكل طبيعي في الأغذية.

امل�شتبه ب�إ�صابته “:”Suspected Patient

الغذاء “:”Food

ال�شخ�ص الذي ُي�ستد ُّل من �سيرته الطبية �أو من الأعرا�ض التي تظهر عليه ب�أنه قد
معد.
يحمل في ج�سمه م�سببات مر�ض ٍِ

مجموعة الأطعمة والم�شروبات القابلة للأكل �أو ال�شرب عدا الدواء.

الأغذية املخ�ص�صة لأغرا�ض اال�ستهالك املبا�شر

ال�شخ�ص �أو الحيوان الذي ي�ؤوي عام ًال معدي ًا معين ًا بدون ظهور �أعرا�ض �إكلينيكية
للمر�ض و له القدرة على نقل هذا العامل �إلى �آخرين.

“:”Food Specified for Direct Consumption
الأغذية التي ت�ستخدم في المطاعم ،المقا�صف ،المدار�س ،الم�ست�شفيات وغيرها من
الم�ؤ�س�سات المماثلة التي تقدم فيها الأغذية لال�ستهالك المبا�شر.

الـحالة “:”Case

�أغذية عالية الـخطورة “:”High Risk Food

حامل املر�ض “الناقل :”Carrier

�شخ�ص يعاني من �أعرا�ض مر�ضية.

تعريف الـحالة “:”Case Definition

المعايير المو�ضوعة لتحديد َمنْ �سوف ي�صنف على �أنه حالة وي�شتمل التعريف على معلومات
(�إكلينيكية) ويحتوى �أي�ض ًا على معلومات ذات عالقة بالزمن والمكان وال�شخ�ص.

ال�سم “:”Toxin

ال��م��ادة التي عند دخولها �إل��ى الج�سم بكمية كافية بالإبتالع عن طريق الجهاز
اله�ضمي �أو باال�ستن�شاق عن طريق الرئتين �أو بالحقن عن طريق الأوعية الدموية �أو
8

الأغذية التي ت�ساعد على نمو وتكاثر البكتيريا مثل اللبن الحليب ومنتجات الألبان
والبي�ض واللحوم والأ�سماك والخ�ضروات وال ت�شمل الأغذية الحام�ضية (ذات � pHأقل
من  )4.6ولكنها ت�شمل �أي�ض ًا �أي غذاء جرى تداوله �أو تخزينه على درجة حرارة غير
منا�سبة لحفظه.

غذاء �آمن “:“Safe Food

الغذاء الخالي من الملوثات والمخاطر وال��ذي ال ي�سبب �أذىً �أو �ضرر ًا �أو مر�ض ًا
للإن�سان على المدى البعيد �أو القريب وذلك بنا ًء على نتائج تحاليل معملية وتجارب
على حيوانات التجارب �أو بناء على ا�ستخدامات طويلة له.
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�سالمة الأغذية “:”Food Safety

�ضمان �أال تت�سبب الأغذية ب�إلحاق ال�ضرر بالم�ستهلك عند �إعدادها و�/أو تناولها طبق ًا
لال�ستخدام المق�صود منها.

�صالحية الأغذية “:”Food Validity

�ضمان �أن تكون الأغذية مقبولة لال�ستهالك الآدمي طبق ًا لال�ستخدام المق�صود منها.

ف�ساد الأغذية “:”Food Spoilage

متداويل الأغذية “:“Food Handler

�أي �شخ�ص يتعامل ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر مع الأغذية المعب�أة �أو غير المعب�أة،
�أو مع المعدات �أو الأدوات الغذائية� ،أو مع الأ�سطح المالم�سة للأغذية ،وبذلك يكون
مطالب ًا باالمتثال ل�شروط �سالمة الأغذية.

امل�ستهلك “:”Consumer

الأ�شخا�ص �أو الأ�سر التي ت�شتري الأغذية �أو تح�صل عليها ل�سد حاجتها الغذائية ال�شخ�صية.

�أي تغير يحدث في الغذاء وي�ؤثر على خوا�صه ب�سبب ن�شاط ميكروبي �أو كيميائي �أو بيئي
�أو ميكانيكي �ضار مما ي�ؤدي �إلى رف�ضه من قبل الم�ستهلك �أو �إيقافه من قبل الجهات
الرقابية لعدم مطابقته للموا�صفات الخا�صة ب�شروط جودة و�سالمة و�صحة الأغذية.

املن�ش�أة “:”Establishment or Premises

�أي مبنى �أو منطقة يتم فيها تداول الأغذية وما يحيط بها من م�ساحات تدخل تحت
�سيطرة نف�س الإدارة.

تلوث الأغذية “:“Food Contamination

الإ�شراف الغذائي “:”Food Surveillance

و�صول �أي من الملوثات (بيولوجي ،كيميائي ،فيزيائي) �إلى الأغذية �أو البيئة المحيطة
بالأغذية.

اال�ستمرار في ر�صد الأغذية المعرو�ضة ل�ضمان عدم تعري�ض �صحة الم�ستهلكين
للخطر نتيجة احتوائها للملوثات الكيميائية �أو م�صادر الخطر البيولوجي.

�سل�سلة �إنتاج الغذاء “:”Food Production Chain

ممار�سات الت�صنيع الـجيدة “:”Good Manufacturing Practices GMP

تتابع المراحل التي يمر بها �إنتاج الغذاء بد ًءا من مرحلة الإنتاج الأولي وو�صو ًال �إلى
اال�ستهالك النهائي.

التلوث الـخلطي (التباديل �أو العر�ضي) “:”Cross Contamination

انتقال الميكروبات ال ُم ْمر�ضة من مادة غذائية �إلى �أخرى �أثناء تح�ضير الأغذية من
خالل معدات و�أواني الطهي و�أيدي متداولي الأغذية.
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مطابقة مدونات الممار�سات والموا�صفات ال�صناعية واللوائح والت�شريعات الخا�صة
ب�إنتاج الأغذية وت�صنيعها ومناولتها وتو�سيمها وبيعها والتي تكون قد و�ضعتها ال�صناعة
�أو الأجهزة المحلية �أو الوطنية �أو الدولية بهدف حماية الم�ستهلكين من الأمرا�ض
ومن الغ�ش والتحايل في المنتجات.

�صاحب الرتخي�ص “:”License Owner

ال�شخ�ص الم�سموح له ً
نظاما امتالك من�ش�أة غذائية وا�ستخراج ترخي�ص لمزاولة الن�شاط �أو وكيله.
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املدير امل�س�ؤول “:”Director Person

ال�شخ�ص المتواجد في من�ش�أة الأغذية والذي يمكن م�ساءلته عن العمل داخل المن�ش�أة
�أثناء التفتي�ش.

ال�شئون ال�صحية للأغذية “:”Food Hygiene

هي الإجراءات التي ت�ؤمن بها �صحة الغذاء و�سالمته ومالئمته ال�ستهالك الإن�سان في
جميع مراحل �إنتاج الغذاء وح�صاده وت�صنيعه وتوزيعه وتح�ضيره وتقديمه كما ت�شمل
�أ�سباب مخاطره الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.

املمار�سات ال�صحية الـجيدة “:”Good Hygienic Practices

هي مبادئ في ال�سلوك ال�صحي في المن�ش�آت والم�صانع الغذائية وهي �أ�سا�س نظم
ُ
ت�شمل المنتج و�أ�سا�سيات �صحة الغذاء كما وردت في د�ستور
�سالمة الغذاء والتي
الأغذية العالمي.

النظافة وال�صحة ال�شخ�صية “:”Personal Hygiene and Health

نظافة ج�سم الفرد وبخا�صة �أجزاء الج�سم التي قد ت�ساهم في تلوث الغذاء مثل الجلد
والأيدي وال�شعر والعيون والفم والأنف ومخلفات الأع�ضاء التي قد تلوث الغذاء من
خالل نقل الميكروبات �إليه بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.

ال�سلوك ال�شخ�صي ال�صحي “:”Personal Health Behavior

التجنب والكف عن اتباع �أي �سلوك �شخ�صي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تلويث الأغذية مثل
التدخين والب�صق والم�ضغ �أو الأكل والعط�س �أو الكح على مقربة من الأغذية.
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الباب الثاني :لجنة االستقصاء الوبائي لحوادث
التسمم الغذائي (األدوار والمسؤوليات)
أو ًال :لجنة االستقصاء الوبائي:

تتكون لجنة اال�ستق�صاء الوبائي من وزارة ال�شئون البلدية والقروية ووزارة ال�صحة
ووزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء وتتولى �إجراء درا�سات اال�ستق�صاء الوبائي
الخا�صة بالأمرا�ض المنقولة عن طريق الغذاء من خالل تحديد ال�سبب والمت�سبب
وح�صر الم�س�ؤولية عن الحادثة والتو�صية بالعقوبة وفق ًا للتعليمات ِّ
المنظمة لذلك.
ثاني ًا :مهام ومسؤوليات لجنة االستقصاء الوبائي:

 1ـ تنعقد لجنة اال�ستق�صاء الوبائي بدعوة من رئي�سها ممثل وزارة ال�شئون البلدية
والقروية بعد ا�ستالم البالغ الأول��ي من الجهة المخت�صة ب��وزارة ال�صحة يفيد
ا�شتباه ت�سمم غذائي خالل (� )24-12ساعة من الت�شخي�ص على الأكثر ،ووفق ًا
لقائمة االت�صال المحددة للجهات الم�شاركة في لجنة اال�ستق�صاء الوبائي بموظف
واحد على الأقل على �أ�سا�س الوظيفة والمركز الوظيفي (المرتبة) والعنوان ورقم
االت�صال به والفاك�س والبريد الإلكتروني ،على �أن توزع قائمة ممثلي الجهات
على كافة م�س�ؤولي ح��وادث الت�سمم الغذائي ،كما يجب �أن يتم تحديثها ب�صفة
م�ستمرة.
 2ـ تتولى اللجنة مهمة االنتقال �إلى المن�ش�أة الغذائية الم�شتبه في ت�سببها بفا�شية
الت�سمم الغذائي لأخذ العينات المالئمة للحادثة من الأغذية الم�شتبه فيها ومن
العاملين وغيرها ،وعمل مح�ضر �سحب العينات وتوقيعه من اللجنة و�صاحب
المن�ش�أة �أو َمنْ ينوب عنه.
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 3ـ جمع المعلومات التي تفيد التو�صل �إلى تحديد ال�سبب والمت�سبب وح�صر الم�س�ؤولية
عن الحادثة ومن َّثم التو�صية بالعقوبة المنا�سبة.
 4ـ اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة لمنع �أو تقليل ارتفاع عدد المت�ضررين وذلك
عن طريق:
�أ ـ التحفظ على الأغذية الم�شتبه بها �إنْ ُوجدت بالإ�ضافة �إلى الأغذية التي تم تجهيزها
وذلك وفق النماذج المعدة لذلك وتوقيع �صاحب المن�ش�أة �أو َمنْ ينوب عنه عليها.
ب ـ �إغالق المن�ش�أة احترازي ًا لمدة ال تزيد عن خم�سة �أيام ب�أقفال الأمانة �أو البلدية
التابعة لها المن�ش�أة وفق نموذج الإغالق المعد لذلك وتتولى وزارة الداخلية
(ال�شرطة) �صالحية �إغ�لاق الم�صدر الم�شتبه وق��وع حادثة الت�سمم به في
�أثناء الليل والإجازات الر�سمية وفق ًا لما هو مقرر بالأمر ال�سامي الكريم رقم
/4ب 12526/وتاريخ 1407/11/17ه���ـ ،بينما تتولى وزارة ال�شئون البلدية
والقروية �صالحية �إغالق الم�صدر الم�شتبه وقوع حوادث الت�سمم الغذائي به
�أثناء الدوام الر�سمي .كما يتم �أخذ تعهد على �صاحب المن�ش�أة �أو َمنْ ينوب عنه
بعدم فتح المن�ش�أة �إال بعد مراجعة الأمانة �أو البلدية المخت�صة حتى ال يغرم
بموجب الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

 6ـ عند الحاجة �إلى معلومات �إ�ضافية يجوز انتقال �أع�ضاء اللجنة �إلى الم�ست�شفى �أو
المركز ال�صحي الموجود به الم�صابون لإجراء التحريات الالزمة و�إثباتها بالنموذج
المعد لذلك.
 7ـ تقوم اللجنة بعد التحقيق في حادثة الت�سمم الغذائي بكتابة تقريرها والتوقيع عليه
من جميع الأع�ضاء وفق النموذج المعد لذلك ( نموذج  )5مت�ضمن ًا تحديد ال�سبب
والمت�سبب فيها والتو�صية بالعقوبة المنا�سبة ومن َث َّم تقوم برفع تقريرها �إلى �سمو
وزير ال�شئون البلدية والقروية ليقرر توقيع العقوبة المنا�سبة عند �إدانة المن�ش�أة
بعد ثبوت م�س�ؤوليتها عن الحادثة.

 5ـ تحديد المعيار الذي يتم على �أ�سا�سه الحكم على مدى م�س�ؤولية المن�ش�أة عن حادثة
الت�سمم الغذائي وفق ًا لما يلي:
�أ ـ نتائج اال�ستق�صاء الوبائي حيث يجب معرفة عدد الم�صابين والأعرا�ض المر�ضية
التي ظهرت عليهم وفترة الح�ضانة واال�شتراك في الوجبة الم�شتبه في ت�سببها
لحادثة الت�سمم الغذائي وغيرها.
ب ـ نتائج االختبارات التي �أُجريت في المختبر على عينات الطعام والمياه.
جـ ـ نتائج فح�ص الم�صابين وعيناتهم والعاملين بالمن�ش�أة.
د ـ توافر اال�شتراطات ال�صحية بالمن�ش�أة الغذائية الم�شتبه بها من عدمه.
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فحص وتقصي حادثة تسمم غذائي
نموذج( :)5التقرير النهائي للجنة االستقصاء الوبائي

ترخي�ص رقم:

					
ا�سم المن�ش�أة:
الع ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوان:
كافتيريــا
مطعم وجبات �سريعة		
الن�ش ــاط :مطعم 		
مطبخ منزلي
		
		
مطبـخ
بوفيـة 		
�سجــل مدني رقم:
				
ا�سم �صاحب المن�ش�أة:
الأغذية :ميكروبيولوجي:
كيمـيـائــي		:
فيــزيـائـي		:
المياه :ميكروبيولوجي:
كيمـيـائــي		:
فيــزيـائـي		:
		
العـ ـ ــاملون:
ا�شتراطات المن�ش�أة:
		
الم�صابـون:
			

نتائج االستقصاء الوبائي

غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
غير مطــابق
مط ـ ــابق
ميكروبي 		
كيميــائي 		
توصية اللـجـنة

		
م�س�ؤولية المن�ش�أة عن حادثة الت�سمم الغذائي:
الأ�سباب:

(غير مطابق)يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
(غير مطابق) يذكر:
يذكر:
يذكر:

م�س�ؤولة

غير م�س�ؤولة

ثالث ًا :مؤهالت و خبرات أعضاء لجنة االستقصاء الوبائي:

�أ ـ مندوب وزارة ال�شئون البلدية والقروية:

ي�شترط فيمن يعين رئي�س ًا للجنة اال�ستق�صاء الوبائي ما يلي:
 1ـ �أن ال يقل ت�أهيله عن درجة بكالوريو�س علوم زراعية �أو ما يماثلها وفي حالة عدم
توفر َمنْ يحمل هذا الم�ؤهل يجوز تكليف من يحمل دبلوم المراقبة ال�صحية بعد
�شهادة الثانوية العامة .على �أن يكون ملم ًا بالت�شريعات واللوائح والتعاميم التي
تنظم الرقابة على الأغذية و�أن ي�ستند في �أداء عمله على ما قررته تلك الت�شريعات
و اللوائح .و�أن ي�ستطيع عند الحاجة �إبداء الإجابة النظامية ال�صحيحة على الأ�سئلة
وجه �إليه ب�ش�أن �أهداف و�أ�سلوب عمله.
التي ُت َّ
 2ـ �أن يكون مدرب ًا على تفتي�ش مختلف �أنواع من�ش�آت الأغذية للت�أكد من مطابقتها للوائح
والموا�صفات واال�شتراطات ال�صحية و�أن يكون لديه �سابق خبرة ال تقل عن �سنتين
في �أعمال الرقابة ال�صحية و�أن يخ�ضع لإعادة الت�أهيل والتدريب ب�صفة م�ستمرة
على الطرق الحديثة في الرقابة واال�ستق�صاء عن حوادث الت�سمم الغذائي.
 3ـ �أن يكون لديه الخبرة والدراية الكافية للتعرف على �أدلة الإثبات عند وقوع المخالفة
وتجميع الأدلة وعر�ضها ب�صورة معبرة� ،إ�ضافة �إلى القدرة على ك�شف ف�ساد وتلف
الأغذية من خالل التقييم الح�سي لها.

الإجراءات الوقائية التي اتبعت:

ب ـ مندوب وزارة ال�صحة:

التو�صية:

مندوب وزارة ال�صحة
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أعضاء لجنة االستقصاء الوبائي
مندوب وزارة الداخلية مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء

مندوب وزارة ال�شئون البلدية والقروية

�أن تتوفر لديه الخبرة والدراية الكافية للتعرف على �أدلة الإثبات عند وقوع حادثة
ت�سمم غذائي وتجميع الأدلة وعر�ضها ب�صورة معبرة وذلك وفق ًا لمهامها وال�ضوابط
والمعايير التي تحددها جهات االخت�صا�ص بوزارة ال�صحة.
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ج ـ مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء:

�أن تتوفر لديه الخبرة والدراية الكافية للتعرف على �أدلة الإثبات عند وقوع حادثة
ت�سمم غذائي وتجميع الأدلة وعر�ضها ب�صورة معبرة وذلك وفق ًا لمهامها وال�ضوابط
والمعايير التي تحددها جهات االخت�صا�ص بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

د ـ مندوب وزارة الداخلية:

تقوم وزارة الداخلية بتكليف �أحد من�سوبيها وفق ًا لمهامها وال�ضوابط والأنظمة التي
تحددها جهات االخت�صا�ص بوزارة الداخلية.

رابع ًا :مهام وواجبات رئيس لجنة االستقصاء الوبائي:

يتولى ممثل وزارة ال�شئون البلدية والقروية القيام بما يلي:
 1ـ التن�سيق فور ًا مع بقية �أع�ضاء لجنة اال�ستق�صاء الوبائي بعد ا�ستالمه للبالغ الأولي
تمهيد ًا للقيام بعملية اال�ستق�صاء مع بقية �أع�ضاء اللجنة.
 2ـ تحديد ما �إذا كان لدى الأمانة �أو البلدية �سابقة وقوع حادثة �أو حوادث ت�سمم
غذائي �إ�ضافة �إلى مدى التزام المن�ش�أة بلوائح اال�شتراطات ال�صحية.
 3ـ الإ�شراف على متابعة جميع �أعمال اللجنة بما في ذلك �سحب عينات الأغذية
المتبقية الم�شتبه في ت�سببها في حادثة الت�سمم الغذائي �أو �أي عينات ع�شوائية من
�أغذية تختلف عن الوجبة الم�شتبه فيها بالإ�ضافة �إلى م�سحات من �أماكن الإعداد
والحفظ والأدوات والأواني وغيرها وفق ما ورد في دليل عمل المراقب ال�صحي
وعمليات �إتالف الأغذية الم�صادرة وغلق المن�ش�أة احترازي ًا واتخاذ الإجراءات
الوقائية الالزمة فور دخول اللجنة لتلك المن�ش�أة.
 4ـ الت�أكد من ترخي�ص المن�ش�أة الغذائية لممار�سة الن�شاط وتاريخ �صالحية �سريانه.
 5ـ الت�أكد من �صالحية جميع المواد الغذائية (الخام والمنتجة والم�صنعة) و�أنها
مطابقة للموا�صفات القيا�سية المقررة.
 6ـ الت�أكد من �أن جميع المعدات والأدوات والأوان��ي الم�ستخدمة في �إعداد وتجهيز
وتقديم الأغذية �صالحة وكافية للقيام بالعمل.
 7ـ الت�أكد من ح�صول جميع العاملين في هذه المن�ش�أة على �شهادات �صحية تثبت
خلوهم من الأمرا�ض المعدية و�أنهم الئقون �صحي ًا.
 8ـ الت�أكد من �سالمة المبنى (الأ�سقف والجدران والأر�ضيات) وكفاية التهوية والإ�ضاءة.
 9ـ مراجعة مرافق وخدمات المن�ش�أة و�سالمة م�صدر المياه مع �سحب عينة منها لإجراء
الفحو�ص عليها والت�أكد من نظافة الخزانات و�سالمة �شبكة ال�صرف ال�صحي.

18

19

دليل عمل
لجنة االستقصاء الوبائي

كاف من م�صائد الح�شرات وحاويات النفايات.
 10ـ الت�أكد من وجود عدد ٍ
 11ـ الت�أكد من نظافة وكفاءة �أجهزة حفظ الأغذية.
 12ـ الت�أكد من م�ستوى النظافة العامة للمن�ش�أة والنظافة ال�شخ�صية وال�سلوك ال�صحي
للعاملين بالمن�ش�أة.
 13ـ اتباع جميع �شروط التخزين �سواء في درجة حرارة الغرفة �أو التبريد �أو التجميد
�إ�ضافة �إلى اتباع قاعدة (ما يخزن �أوال ي�صرف �أوال).
 14ـ الت�أكد من نظافة المنطقة المحيطة بتلك المن�ش�أة.
 15ـ ر�سم مخطط لخطوات الإعداد والتجهيز الكامل لتحديد العوامل المحتملة التي
�ساهمت في وقوع الحادثة.
 16ـ و�ضع تو�صيات لمعالجة العوامل التي ت�سبب وق��وع ح��وادث جديدة وت�صحيح
الممار�سات التي قد ت�ؤدي �إلى حوادث م�شابهة في نف�س المن�ش�أة.
 17ـ مراجعة �سجل الرقابة ال�صحية للمن�ش�أة لمعرفة المخالفات ال�سابق مالحظتها
والغرامات والجزاءات ال�سابق توقيعها على هذه المن�ش�أة.
 18ـ تطبيق الئحة الغرامات والجزاءات على مخالفات لوائح اال�شتراطات ال�صحية
الموجودة بالمن�ش�أة.
 19ـ متابعة التزام المن�ش�أة لتالفي المخالفات التي تحتاج لوقت لتنفيذها طبق ًا للمهلة
المحددة لها.
 20ـ متابعة تطبيق ما تتو�صل �إليه اللجنة �سواء ما يندرج تحت الئحة الغرامات
وال��ج��زاءات �أو عقوبة الت�سمم الغذائي بعد �إق��راره��ا من وزي��ر ال�شئون البلدية
والقروية.

20

الباب الثالث
مسؤولية منشأة غذائية عن حادثة تسمم غذائي
أو ًال :دالئل ومؤشرات تؤكد مسؤولية منشأة غذائية
عن حادثة تسمم غذائي:

ُي�ستدل بالم�ؤ�شرات التالية للحكم على م�س�ؤولية من�ش�أة عن حادثة ت�سمم غذائي من عدمه:
 1ـ حدوث الت�سمم عند وجود ثالثة م�صابين ف�أكثر �أو اثنين فقط من عائلتين مختلفتين
من رواد المحل �أو الطاعمين لأطعمته �سواء داخل المحل �أو في �أي مكان �آخر
ا�ستلم فيه طعام من المحل الم�شتبه فيه.
 2ـ وجود نوع �أو �أكثر من �أنواع البكتيريا �أو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الممر�ضة
�أو المركبات الكيمائية �أو �أي من �أ�سباب الت�سمم الغذائي على الأدوات والأواني.
 3ـ وجود نوع �أو �أكثر من �أنواع البكتيريا �أو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الممر�ضة
�أو المركبات الكيميائية �أو �أي من �أ�سباب الت�سمم الغذائي في المواد الخام الداخلة
في عمليات �إعداد وتجهيز وت�سوية و�إن�ضاج وتقديم وعر�ض �أنواع الأغذية الم�شتبه
فيها.
 4ـ وجود نوع �أو �أكثر من �أنواع البكتيريا �أو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الممر�ضة
�أو المركبات الكيماوية �أو �أي من �أ�سباب الت�سمم الغذائي في الأغذية الجاهزة.
 5ـ وجود نوع �أو �أكثر من �أنواع البكتيريا �أو غيرها من الكائنات الدقيقة �أو المركبات
الكيميائية �أو �أي من �أ�سباب الت�سمم الغذائي من الم�سحات المتح�صل عليها من
�أ�سطح العمل بالمن�ش�أة وبخا�صة �أ�سطح الإعداد والتجهيز والتقديم والعر�ض.
 6ـ وجود نوع �أو �أكثر من �أنواع البكتيريا �أو غيرها من الكائنات الدقيقة �أو المركبات
الكيميائية �أو �أي من �أ�سباب الت�سمم الغذائي في �أي من العينات الحيوية التي تم
الح�صول عليها من العاملين بالمن�ش�أة الغذائية (م�سحات حيوية) �أو الم�صابين.
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 7ـ تكرار وقوع حوادث الت�سمم الغذائي وربما بنف�س الترتيبات والمراحل والظروف،
في نف�س المن�ش�أة الغذائية.

ثالث ًا :تطبيق الئحة الغرامات والجزاءات
على مخالفات لوائح االشتراطات الصحية:

 8ـ وجود مخالفات �سابقة �أثبتها المراقبون ال�صحيون �أثناء قيامهم بالتفتي�ش الدوري
طبق ًا للإجراءات المعمول بها ،و�أن تكون هذه المخالفات ذات داللة على �إمكانية
حدوث الت�سمم الغذائي بالكيفية والظروف التي وقعت ،ويتم التحقق منها.

في حال �إدانة من�ش�أة غذائية يتم تطبيق الئحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات
اال�شتراطات ال�صحية.

 9ـ عدم ا�ستيفاء المن�ش�أة الغذائية الم�شتبه بها للوائح اال�شتراطات ال�صحية التي قد
ت�ؤدي لوقوع حوادث الت�سمم الغذائي.
ثاني ًا :تقرير مسؤولية المنشأة الغذائية
عن حادثة التسمم الغذائي:

 1ـ يتم النظر في توقيع عقوبة الت�سمم على المن�ش�أة الغذائية في الحاالت التالية:
�أ ـ وقوع حادثة الت�سمم الغذائي لأ�سرة واحدة تناولت طعام ًا من م�صدر عام وجرى
عزل الميكروب �أو �سمومه من نف�س الم�صابين والعاملين و�/أو الطعام الم�شتبه
�أو الع�شوائي من المن�ش�أة ب�شرط �أن يكون الميكروب المعزول متما�شي ًا مع
الأعرا�ض المر�ضية وفترة الح�ضانة.
ب ـ �إذا كانت هناك دالئل ت�ؤكد على وجود هذه الميكروبات لدى عمال الأغذية مثل
�إ�صابتهم ب�إ�سهال �أو وجود قروح وجروح وقطوع في �أيديهم.
ج ـ وقوع حادثة الت�سمم الغذائي لعدد من الأ�سر من �أماكن متفرقة �أو مجموعة
�أ�شخا�ص ال تربطهم �أي �صلة ببع�ضهم البع�ض �سوى تناولهم طعام ًا من مكان
واحد (وهي المن�ش�أة الغذائية الم�شتبه فيها) وظهرت على الم�صابين منهم
�أعرا�ض مر�ضية مت�شابهة في فترات متقاربة حتى و�إن كانت النتائج المخبرية
للم�صابين �سلبية.
 2ـ ت�شمل عقوبة الت�سمم الغذائي جميع المت�ضررين الذين ظهرت عليهم الأعرا�ض
المر�ضية.
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رابع ًا :التوصية بالعقوبة:

�أ ـ يعاقب َمنْ يثبت التحقيق م�س�ؤوليته عن الت�سمم الغذائي بما يلي:
 1ـ غرامة ال تقل عن �ألف ريال و�أال تزيد على ع�شرة �آالف ريال وتتع َّدد هذه العقوبة
بتع ُّدد الأ�شخا�ص المت�ضررين.
 2ـ عند حدوث وفاة ل�شخ�ص نتيجة هذا الت�سمم الغذائي تو�صي اللجنة في تقريرها
ل�سمو الوزير بالإحالة �إلى �سمو وزير الداخلية لمعالجة المو�ضوع وفق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
 3ـ �إغالق المن�ش�أة لمدة ال تقل عن �شهر.
 4ـ الت�شهير (يكتب على واجهة المن�ش�أة �أنه �أغلق ب�سبب الت�سمم الغذائي).
ب ـ تحت�سب فترة الإغالق االحترازي والتي ال تزيد عن خم�سة �أيام �ضمن فترة العقوبة
ال�صادرة ب�إغالق المن�ش�أة المت�سببة في حادثة الت�سمم الغذائي.
ج ـ في حالة تكرار وقوع ح��وادث الت�سمم الغذائي (�أكثر من حادثتين) يتم �شطب
ترخي�ص المن�ش�أة نهائي ًا وال ي�سمح للمرخ�ص له بالعمل في �أي مكان �آخر �إال بعد
م�ضي خم�س �سنوات على الأقل.
د ـ تبلغ المن�ش�أة التي تم �إدانتها في حادثة الت�سمم الغذائي ر�سمي ًا بالعقوبة من قبل
الأمانات �أو البلديات المخت�صة.
هـ ـ يجوز التظلم من القرار ال�صادر بالعقوبة �أمام ديوان المظالم خالل �ستين يوم ًا
من تاريخ تبليغ المن�ش�أة الغذائية بقرار العقوبة الموقع عليها.
و ـ يتم �إيقاف المن�ش�أة عن العمل �إذا لم ت�سدد الغرامة المالية خالل فترة �أ�سبوع من
تاريخ �إبالغها ر�سمي ًا بقرار العقوبة.
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دليل عمل
لجنة االستقصاء الوبائي

خامس ًا :إجراءات احترازية يجب اتباعها
عقب ظهور نتائج التحليل المخبري للعينات:

يجب ال�سيطرة على م�صدر الخطر في �أ�سرع وقت ممكن منع ًا لوقوع �أي حادثة �أخرى
وذلك من خالل:
 1ـ ا�ستبعاد العاملين الذين �أثبتت النتائج المخبرية �إيجابيتهم لأحد الميكروبات
الممر�ضة لحين �شفائهم التام.
 2ـ يجب اتخاذ جميع الإجراءات النظامية المتبعة الخا�صة بالأغذية المحجوزة في
حالة ثبوت ايجابية العينات الم�سحوبة منها لأحد م�سببات الأمرا�ض وفق ًا لما ورد
في دليل عمل المراقب ال�صحي.
 3ـ الح�صول على مورد مياه �آمن و�صحي بد ًال من المياه الم�ستخدمة غير ال�صالحة
لال�ستهالك الآدمي.
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