الئحة االشتراطات الصحية الواجب توافرھا في مصانع مياه الشرب المعبأة
تقديم
انطالقا ً من توجيھات خادم الحرمين الشريفين الملك فھد بن عبد العزيز وسمو ولي العھد األمين الرامية إلى تطوير الخدمات البلدية وتوفير الراحة
والسالمة للمواطنين في مختلف مدن وقرى وھجر المملكة في إطار مسيرة التنمية الشاملة فقد أولت الوزارة اھتماما ً خاصا ً لخدمات الصحة العامة
ومنھا الرقابة الصحية على مياه الشرب ومصادرھا وأماكن إنتاجھا حيث أنھا من األمور الھامة ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسالمته
ومن أجل ذلك يأتي إصدار الوزارة لالئحة االشتراطات الصحية الواجب توفرھا في مصانع المياه المعبأة.
تشتمل الالئحة على كافة الجوانب الصحية آخذة في االعتبار األسس واألساليب العلمية المتعارف عليھا عند وضع الضوابط والشروط الخاصة
بالحفاظ على سالمة المياه والوقاية من األمراض واألضرار الصحية التي تسببھا المياه الـــــملوثة  ،وأبرز عناصر الالئحة يتمثل فيما يلي -:
االشتراطات الخاصة بالمياه المستخدمة – مرافق وتجھيزات المنشأة – العاملين بھا – وخصائص المياه المنتجة .
آمل أن تحقق الالئحة ھدفھا المنشود في رفع المستوى الصحي لھذه األماكن وإنتاج مياه صالحة للشرب خالية من التلوث حفاظا ً على الصحة
العامة .
وبھذه المناسبة نأمل من األخوة المواطنين والمقيمين سواء كانوا من أصحاب ھذه المصانع أو من العاملين فيھا التعاون مع األمانات والبلديات
لتحقيق الھدف المنشود لھذه الالئحة األمر الذي سوف يفضي إلى وجود مصانع إلنتاج مياه صالحة لالستھالك اآلدمي ومطابقة للمواصفات
القياسية السعودية .
وﷲ ولي التوفيق ،،
وزير الشئون البلدية والقروية
د /محمد بن إبراھيم الجار ﷲ

أھـداف الـالئحـة
يعتبر الماء من أھم مقومات استمرار الحياة وحتى يؤدي فوائده على أحسن وجه ينبغي المحافظة على سالمته من التلوث حيث أنه عرضة للتلوث
من عدة مصادر بدء من مصادره األساسية وأماكن إنتاجه وخالل مراحل تصنيعه وتجھيزه وتعبئته وانتھاء بتقديمه للمستھلك لذلك فأن من األھمية
بمكان الحفاظ على سالمة المياه ووضع األنظمة والتعليمات الصحية التي تحميه من التلوث  ،وھو ما تحاول ھذه الوزارة تحقيقه من خالل وضع
الئحة االشتراطات الصحية الواجب توافرھا في مصانع المياه المعبأة الصالحة لالستھالك اآلدمي وذلك للوقاية من األمراض التي تسببھا المياه
الملوثة حفاضا ً على الصحة العامة  .وتشتمل ھذه الالئحة على العديد من االشتراطات أھمھا -:
 .1االشتراطات الصحية الواجب توافرھا في مباني ھذه المصانع وتجھيزاتھا بما يكفل سالمتھا ومناسبة تصميمھا واستمرارية الصيانة
والنظافة .
 .2المتطلبات الصحية للمياه .
 .3االشتراطات الصحية للعاملين التي تحدد المعايير والضوابط لسالمتھم وخلوھم من األمراض المعدية والسارية ونظافتھم الشخصية
والممارسات السليمة في تداول المياه  ،باإلضافة إلى ما تقدمه من معلومات حول كيفية استخراج الشھادات الصحية ومتطلباتھا من فحوصات
طبية وتحصينات .
أرجو أن يتحقق الھدف األساسي من إصدار الالئحة وھو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وان يتوفر بمصانع المياه المعبأة كافة االشتراطات
الصحية للحصول على منتجات ذات جودة عالية لتجنب المستھلكين أضرار استخدام المياه الرديئة والملوثة والتي يترتب على تناولھا مخاطر
صحية ال حصر لھا .
وﷲ ولي التوفيق ،،
وكيل الوزارة للشئون الفنية

عبد الرحمن بن محمد الدھمش

البـاب األول  :المجـال والتعـاريـف
المجــال -:
تختص ھذه الالئحة باالشتراطات الصحية الواجب توفرھا في مصانع مياه الشرب المعبأة .
التعــاريـف -:
مصنع المياه المعبأة -:
ھو عبارة عن مكان يتم فيه معالجة مياه الشرب كيميائيا ً بإحدى الطرق المتعارف عليھا لتقليل تركيز مكوناتھا الكيميائية لتصبح ضمن الحدود
المقررة لمياه الشرب المعبأة والواردة بالمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب رقم . 84/409
االشتراطـات الصحيـة - :
ھي مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرھا في مصانع الشرب المعبأة .

الباب الثاني  :االشتراطات الصحية الواجب توافرھا في مصانع مياه الشرب المعبأة
مع عدم اإلخالل بما ورد بالمواصفة القياسية السعودية رقم  1984/220الخاصة باالشتراطات الصحية بمصانع األغذية والعاملين فيھا فأنه
يجب توفر االشتراطات الصحية التالية :

الفصـل األول  :االشتراطات الواجب توافرھا في المباني
أوالً  :الموقع والمسـاحـة -:
 .1يجب أخذ موافقة البلدية المعنية على الموقع والمساحة وذلك للحصول على رخصة المصنع .
 .2يجب أن يكون الموقع بعيداً عن الروائح الكريھة والدخان واألتربة وعن أماكن االنغمار بالماء والملوثات األخرى مع األخذ في االعتبار
عدم حدوث أضرار أو إزعاج للمجاورين
 .3عدم إحداث تغيير في مساحة المصنع وعدم تغيير غرض االستعمال إال بموافقة البلدية .
 .4ال يجوز اتصال المصنع بمصنع آخر إال إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح ألي منھما .
 .5ال يجوز الموافقة على الترخيص لمصنع به سكن  ،ويمنع استخدام المصنع لغرض النوم .

ثـانيـا ً  :االشتراطات الصحية التي يجب توافرھا في مبنى المصنع -:
مع عدم اإلخالل بما ورد بالمواصفة القياسية السعودية رقم 1981/220م والخاصة باالشتراطات الصحية الواجب توافرھا في مصانع
األغذية والعاملين فيھا يجب توفر ما يلي:
 – 1المبنــى -:
أ – يجب أن يكون البناء من الطوب واألسمنت والسقف مسلح ويمكن استخدام األسقف المعدنية المستعارة  ،وتكون ملساء سھلة التنظيف ،
والجدران مكسية بالقيشاني إلى السقف أو مدھونة بالبوية الزيتية .
ب – يجب أن تكون األرضيات من مواد صماء غير منفذة للماء  ،ملساء وغير ماصة  ،سھلة التنظيف والغسيل وغير زلقة  ،وال تتأثر
بالمنظفات الصناعية أو األحماض المستخدمة في النظافة  ،وتكون ذات سطح مستوى خال من التشقق والحفر  ،وتصمم بميل خفيف تجاه
فتحات الصرف الصحي .

ج _ ال يجوز عمل حواجز تقلل من اإلضاءة أو التھوية .
د – عدم وجود أية شقوق بالمصنع بجميع مرافقه لتجنب دخول وإيواء الحشرات .
 – 2اإلضاءة - :
أما طبيعية أو صناعية ويجب أن ال تقل عن -:
أ –  50شمعة  /قدم في مكان الفحص .
ب  30 -شمعة  /قدم في مكان العمل .
ج _ 5 -شمعة  /قدم في المستودع .
 – 3التھــويـة -:
يجب أ ،يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التھوية  ،ويمكن استخدام التھوية الصناعية ) كما يفضل أال تكون التھوية عن طريق النوافذ واألبواب
منعا ً لدخول األتربة والذباب والمواد الملوثة األخرى إلى داخل المصنع ( .
ثـالثـا ً  :األبواب والنوافذ -:
يجب أن تكون األبواب مروحية والنوافذ عليھا سلك شبكي  ،ويستحسن أن تكون األبواب المؤدية إلى خارج المصنع مزدوجة وتفتح إلى
الخارج وذلك ضمانا ً لعدم دخول الحشرات والقوارض أثناء فتحھا  ،ويجب أن تكون األبواب والنوافذ من مواد صماء وذات أسطح ملساء
يسھل تنظيفھا  ،وأن تكون محكمة الغلق  ،وذلك ضمانا ً لعدم حدوث تلوث من الخارج .
رابعـا ً  :الـكھـربـاء -:
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكھربائية منفذة طبقا ً للمواصفات واألصول الفنية .
خامسـا ً  :دورات المـيـاه -:
 .1يجب توفر العدد المناسب من دورات المياه بما يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع .
 .2يجب أن يكون موقع دورات المياه منفصالً عن صالة اإلنتاج .
 .3تغطية جدران دورات المياه إلى السقف بالبالط القيشاني أو السيراميك مع دھان السقف بطالء زيتي فاتح اللون .
 .4تزود بمراوح شفط .
 .5تزود بصندوق طرد ) سيفون ( .
 .6يجب العناية التامة بنظافة دورات المياه .
 .7يجب أن تزود بمصدر للمياه الساخنة .
 .8توفير المنظفات والمطھرات والمناشف الورقية .
 .9أن توضع ملصقات تنبه العاملين إلى ضرورة غسل اليدين بعد استعمال دورات المياه بالصابون والمطھرات .
 .10يجب أن يتوفر العدد المناسب من المراحيض والمغاسل وفقا ً لعدد العمال بالمصنع كما ھو موضح :
عدد المراحيض

عدد مغاسـل اليد

عدد العمـال

2

2

من 15-1

4

4

من 20-16

6

6

من 40-21

8

8

من 60-41

10

10

من 80-61

12

12

من 100-81

 12للمائة األولى ويضاف مغسلة يد لكل 10
أشخاص

 12للمائة األولى ويضاف مرحاض لكل 10
أشخاص

أكثر من 100

سـادسـا ً  :تصـريـف الفضـالت والمـيـاه _ :
 .1يتم تصريف الفضالت والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى حفرة امتصاص )بياره( تكون بعيدة عن الخزانات األرضية لمياه الشرب
بمسافة ال تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل منھا بنصف متر .
 .2يجب أن ال يكون ھناك فتحات لغرف التفتيش بأماكن العمل .
 .3يجب أن تكون جميع فتحات الصرف الصحي ذات أغطية محكمة ويجب عدم تركھا مفتوحة .
سـابعـا ً  :أجھـزة السـالمة - :
يجب توفر اشتراطات السالمة حسب تعليمات الدفاع المدني .
ثـامنـا ً  :النظـافـة العـامـة :
 .1يلزم العناية بنظافة جميع مرافق المصنع .
 .2يجب دھن األجزاء المصنوعة من الحديد بأي مادة مانعة للصدأ قبل دھنھا بالبوية الزيتية .
 .3يجب المحافظة على سالمة األرضيات ونظافتھا .
 .4عدم رمي المخلفات أمام المصنع بل توضع في أكياس بالستيك في أوعية النفايات حتى يتم التخلص منھا بطريقة سليمة .
 .5يلزم تواجد أوعية نفايات ذات أغطية مناسبة لحجم الفضالت من المصنع .
 .6استخدام المصائد الضوئية الصاعقة للحشرات ذات الحجم الكبير وبالعدد المناسب وعدم استعمال المبيدات الحشرية بطريقة الرذاذ .
 .7يجب أن تتوفر في المصنع غرف لتغيير المالبس وأماكن لالستحمام وأن تزود غرف تغيير المالبس بدواليب خاصة لحفظ مالبسھم وأن
تكون مالبس العامل نظيفة وجافة باستمرار  ،وأن يتوفر في أماكن االستحمام ما ورد في البنود  1،2،3،4،6،7،9،10من خامسا ً من ھذه
الالئحة .

الفصـل الثـانـي  :اشتراطـات التـجھيـزات
 .1خزانات المياه وأنابيب الضخ وأجھزة تغطية الزجاجات يجب أن يتم غسلھا وتعقيمھا يوميا ً ببخار الماء أو بمحلول الكلور بتركيز 200
جزء في المليون لمدة  20دقيقة أو  100جزء في المليون لمدة  30دقيقة ثم يغسل بعد ذلك بماء نظيف حيث تكون في حالة نظيفة دائما ً
وإجراء عمليات الصيانة الالزمة لھا .
 .2يجب أن تكون خزانات المياه سھلة التنظيف والغسيل  ،ومن مادة غير قابلة للصدأ وغير سامة وتكون خالية من أي تشققات  ،ومزودة
بصمام يسمح بخروج الماء منھا وليس بالعكس  ،ومحكمة الغطاء لمنع دخول أي حشرات أو أتربة ولكن بھا فتحة للتھوية على ھيئة ماسورة
معقوفة وبھا مادة مصفية للھواء مثل القطن أو ألياف الزجاج الحراري أو أي مادة مشابھة وتكون بعيدة عن بيارات مجاورة وأعلى مستوى
منھا .
 .3يجب فحص خزانات سيارات نقل المياه  ،وفحص فتحات ھذه الخزانات من حين آلخر  ،مع أخذ عينات للفحص الجرثومي  ،كما يجب
تعقيم الخزان كما ورد بالبند ). (1
 .4يفضل وجود كشاف إلكتروني تمر عليه الزجاجات بعد تعبئتھا للتأكد من عدم وجود شوائب بالماء .
 .5يجب أن تكون العبوات وأغطيتھا من مواد صحية ليس لھا تأثير على المياه أو صحة اإلنسان .

الفصـل الثـالـث  :اشتـراطـات العـامليـن
 .1يجب حصول العاملين على شھادات صحية سارية المفعول تثبت خلوھم من األمراض المعدية .
 .2يحصن جميع العاملين ضد التفوئيد والحمى الشوكية  ،وأي تحصينات أخرى تراھا الجھات الصحية المختلفة .
 .3يراعى أن يكون جميع العاملين حسني المظھر مع العناية بنظافة أبدانھم .
 .4عدم النوم أو تناول الطعام في أماكن العمل .
 .5يجب ارتداء العمال زيا ً موحداً نظيفا ً وقت العمل .

 .6يجب إبعاد أي عامل عن المصنع تظھر عليه أعراض مرضية  ،أو تظھر في يديه بثور أو جروح  ،أو قرحات جلدية  ،أو يتضح مخالطته
لمريض مصاب بمرض معدي  ،ويجب على المسؤول عن العمل إبالغ الجھات المختصة في حالة ظھور أي من األمراض المعدية على أي
عامل لديه .
 .7يجوز للجھات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل  ،إذا رأت في اشتغاله خطراً على الصحة العامة .
 .8ممنوع التدخين في أماكن العمل مع االبتعاد عن العادات السيئة .

الفصل الرابـع  :طرق استخراج الشھادات الصحية
يتم عن طريق إجراء بعض الفحوصات على العامل ثم إعطائه بعض التحصينات ضد بعض األمراض .
 – 1الفحوصات الالزمـة :
أ – الكشف السريري على العامل ) صدر – بطن – أمراض جلدية (.
ب -الفحوصات المخبرية المطلوبة :
 .1فحص الدم لكل من اإليدز – الزھري – التفوئيد – البارتيفوئيد – االلتھاب الكبدي .
 .2فحص البراز للطفيليات .
 .3مزرعة براز للسالمونيال والشيجال .
 .4مسحة شرجية لضمان الكوليرا .
 .5مسحة من األنف والحلق ) الدفتيريا ( .
 .6أشعة على الصدر .
وھذه الفحوصات سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن إجراؤھا في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة
الصحة أو بالعيادات والمستوصفات والمستشفيات الخاصة المصرح لھا بذلك من قبل وزارة الصحة .
 -2التحصينــات :
وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وھي -:
أ – التحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .
ب – التحصين ضد التفوئيد جرعتان بينھما أسبوع على األقل كل سنتين .
ج – أي تحصينات أخرى تراھا الجھات الصحية المختصة .
 - 3مدة سريان الشھادة الصحية -:
مدة صالحية الشھادة الصحية سنة واحدة على أن يتم إعادة الكشف السريري بعد ستة أشھر من بدء سريان الشھادة وذلك الكتشاف أية
أمراض جلدية أو سارية أخرى .

الباب الثـالـث  :خصـائـص الميـاه
أوالً  :الخصائص العـامـة -:
أ  -يجب أن تكون خواص المياه ھذه المياه مطابقة لخواص مياه الشرب المعبأة والواردة بالمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب المعبأة
والغير معبأة رقم . 84/409
ب – يجب أن تكون المياه المستخدمة في المصنع من مصدر نقي وغير ملوث وبعيدة عن مصادر التلوث .
ثـانيـا ً  :الخصائص الطبيعية - :
 .1اال يزيد اللون على  15وحدة )أ( .
حيث أن )أ( تمثل وحدة اللون مقدرة بمقياس كوبلت بالتين .
 .2أال تزيد العكارة على  15وحدة )ب( .

حيث أن )ب( تمثل وحدة من العكارة مقدرة بجھاز الشمعة لجاكسون .
 .3الطعم والرائحة مقبولة .
ثالثـا ً  :الخصائص الكيميائية -:
أ – أال تزيد نسبة النترات على  45جزء في الملــيون )  10جزء في المليون نيتروجين ( وال تزيد نسبة النترات والنيتريت واالمونيا مجتمعة
على  10جزء في المليون نيتروجين .
ب – أال يحتوي على العناصر المعدنية التالية بتركيزات تزيد على الحدود الموضح بالجدول التالي :
المــادة

الحد األقصى للتركيز) جزء في المليون (
 0,05خمسة من المائة

الزرنيخ

 1,0واحــد

الباريوم

 0,01واحد من المائة

الكاديــوم

 0,05خمسة من المائة الكروم

) سداسي التكافؤ (

 0,05خمسة من المائة

السيانيـد

 0,05خمسة من المائة

الرصـاص

 0,01واحد من المائة

السيلينيوم

 0,05خمسة من المائة

الفضة

 0,001واحد من األلف

الزئبق

 250,00مائتان وخمسون

الكلوريد

 1,0واحد

النحاس

 0,3ثالثة من عشرة

الحديد

 300ثالثمائة

العسر الكلي ) مقدار كربونات كالسيوم (

 100 – 500ميكرومھموز  /سم

القدرة على التوصيل الكھربائي

 75.0خمسة وسبعون

الكالسيوم

 30,0ثالثون

المعنيسيوم

 0,05خمسة من المائة

المنجنيز

 0,01واحد من المائة

الفينـوالت

 250,0مائتان وخمسون

الكبريتات

 5,0خمسة

الخارصين

ج _ أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين  100جزء في المليون و 700جزء في المليون .
د – أن يكون الحد األدنى المسمــــــــوح به للرقم الھيدروجيني  6,5والحد األقصى المسموح به . 8,5
ھـ – أال يقل تركيز الفلوريد عن  0.6جزء في المليون وال يزيد على  1جزء في المليون .
و – في حالة معالجة المياه بالكلور أو باألزون أو باألشعة فوق البنفسجية أو بمحلول اليود أو بأي وسيلة أخرى يجب أن تكون ھذه المعاملة
كافية لقتل الميكروبات .

ز – أال يزيد تلوث المياه بالمبيدات التالية على الحدود الموضحة أدناه .
المــادة

الحد األقصى للتركيز)جزء من المليون (
 0,0002اثنين من عشرة آالف

أندرين

 0,004أربعة من األلف

لندين

 0,1واحد من عشرة

ميثوكسي

 0,005خمسة من ألف توكسافين

كلورفينوكسي

 0,1واحد من عشرة

 4,2ثنائي كلورفينوكسي حمض الخليك

 0,01واحد من المائة

 5,4,2ثالثي كلورفينوكسي حمض البروبيك

رابـعـا ً  :الخصائص اإلشعاعية :
أال تحتوي المياه على مواد مشعة بكمية تزيد على التركيزات التالية -:
المــادة

الحد األقصى للتركيز) جزء في المليون (
3

مركب راديوم – 226

10

التركيز اإلجمالي لمشعات ألفا )متضمنة الراديوم 226
واستثناء الرادون واليورانيوم(

30

سترنشيوم – 90

1000

التركيز اإلجمالي لمشعات بيتا )بغياب سترنشيوم – 90
ومشعات ألفا(

خـامسـا ً  :الخصائص الحيوية -:
أن تكون المياه خالية تماما ً من الحشرات أو بويضاتھا أو يرقاتھا أو حويصالتھا أو أجزائھا أو الكائنات الحية األولية ومن صمنھا األميبا ،
وأن تكون خالية من الطحالب والفطريات .
سادسـا ً  :الخصائص الميكروبيولوجية -:
يجب أن تكون المياه خالية من الميكروبات المرضية التي قد تسبب ضرراً للصحة العامة وذلك حسب االختبارات الخاصة بذلك  ،وأن تكون
الحدود القصوى للتلوث ببكتريا المجموعة القولونية كما يلي -:
أ  -في حالة استعمال طريقة التخمر المتعدد األنابيب -:
أال تظھر أكثر من وحدة من وحدات التحليل في العينة عدداً أكثر احتماالً  2,2أو أكثر الحياء المجموعة القولونية لكل 100مل  .كما يجب أال
تظھر أي وحدة من وحدات التحليل عدداً أكثر احتماالً لمجموعة القولون  9,2أو أكثر لكل 100مل .
ب – طريقة الترشيح الدقيق -:
أال تحتوي أكثر من وحدة من وحدات التحليل في العينة على  4لكل 100مل من بكتريا مجموعة القولون  ،وأال يزيد المتوسط الحسابي لعدد
بكتيريا المجموعة القولونية على  1لكل  100مل .
سـابعـا ً  :التعقيـم -:
والھدف منه ھو القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة للمحافظة على سالمة المياه وخلوھا من الجراثيم  .لذا يجب أن يتم تعقيم المياه بصفة
دورية ويستخدم في عملية التعقيم عدة طرق من أھمھا -:
 .1الكلوره -:
يجب أن توجد نسبة كلور متبقية في المياه بعد التطھير في حدود ) (0,5 – 0,2جزء في المليون على ھيئة كلور كلي متبقي بعد فترة تالمس
كافية ال تقل عن  30دقيقة من وقت إضافة الكلور للماء .

 .2األوزون -:
 .3األشعة فوق البنفسجية .
وينصح باستخدام الكلور في عملية التعقيم وأن تكون نسبة الكلور المتبقي في حدود  0,2جزء في المليون .
ثـامنـا ً  :متابعة اإلنتاج - :
 .1يجب فحص المياه المنتجة كيميائيا ً وجرثوميا ً مرة كل شھر على األقل .
 .2يجب فحص مياه المصدر جرثوميا ً مرة كل شھر  ،وكيميائيا ً مرة كل  3شھور على األقل .
 .3يتم أخذ العينات إلى المختبر في أسرع وقت ممكن وداخل حافظة ) ثالجة نقل العينات ( وتكون محاطة بكمية كافية من الثلج لتصل إلى
المختبر وفي حالة طبيعية .
 .4يرفق مع العينات استمارة أخذ العينات .
 .5يلزم أن تكون المياه المنتجة مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب المعبأة والغير معبأة رقم . 84 / 409
تـاسعـا ً  :العينـات-:
 .1يتم أخذ عينات من المياه من العبوات الموضوعة في المستودع أو من خط اإلنتاج عشوائيا ً بطريقة صحيحة تمثل جميع الظروف )
التخزين وتواريخ اإلنتاج ( .
 .2تجمع العينات التي تم سحبھا وتقسم إلى ثالثة أقسام ) عينات ( يتم تحريزھا وتغليفھا بغالف يحفظ جميع بياناتھا المدونة على البطاقة بحالة
جيدة وتسھل قراءتھا ثم يشمع الغالف بالشمع األحمر ويختم بخاتم قسم صحة البيئة بالبلدية .
 .3يتم التحفظ على عينة ) القسم األول ( بقسم صحة البيئة بالبلدية وعلى عينة أخرى )القسم الثاني( لدى المصنع أو المستودع إلى حين ورود
نتائج التحليل .
 .4يتم إرسال العينة ) القسم الثالث ( إلى المختبر ويكون عدد عبواتھا كم ھو موضح بالجدول التالي على أن يكون حجم العينة المرسلة
للتحليل الكيميائي ال يقل عن  2لتر وبالنسبة للتحليل الجرثومي فيكون حجمھا ال يقل عن  1/4لتر على أن يرفق بھا استمارة أخذ العينات .
علما ً بأن العينة المطلوب تحليلھا كيماويا ً يمكن تحليلھا جرثوميا ً أيضا ً .
 .5ترسل العينة للمختبر في أسرع وقت ممكن وداخل حافظة ) ثالجة نقل العينات ( وتكون محاطة بالثلج إلى حين وصولھا إلى المختبر على
أن يكون عدد القوارير المرسلة للتحليل كما ھو موضح بالجدول التالي -:
عدد الزجاجات المنتجة في الشھر

عدد العينات التي يجب فحصھا في الشھر
1

1000-1

2

5000 – 1001

3

10,000 – 5001

4

15,000 – 10,001

5

25,000 – 15,001

6

35,000 – 25,001

7

50,000 – 35,001

8

 – 50,001فما فوق

عـاشـراً  :البطاقة الملصقة على الزجاجة -:
 .1يجب أن تشمل البطاقة على اسم المصنع واالسم التجاري للمياه ومصدر المياه ورقم ترخيص المصنع وحجم المياه الموجودة بالزجاجة
ومكان التصنيع ) البلدة – المدينة ( وتدوين نسب مكونات المياه بما في ذلك األمالح الذائبة وتاريخ التعبئة ورقم التشغيلية وتاريخ انتھاء
الصالحية .
 .2يجب عدم ذكر أي تعبيرات ال تستند على أساس عملي مثل مياه مقوية – مياه مزيلة للشيب – مياه تفتت الحصى بالمسالك البولية إلى
آخره .

البـاب الـرابـع  :دائرة تطبيق الالئحـة
تطبق ھذه الالئحة على جميع مصانع مياه الشرب المعبأة  .أما بالنسبة للمصانع القائمة قبل صدور ھذه الالئحة فيطبق عليھا جميع ما ورد في
ھذه الالئحة وتعطى مھلة لمدة سنة من تاريخ صدور ھذه الالئحة لتصحيح أوضاعھا بما يتفق مع ما ورد في ھذه الالئحة .

الباب الخامس  :مراقبة تنفيذ ھذه الالئحة
تختص وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في األمانات والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة تنفيذ ھذه الالئحة بجميع مصانع مياه الشرب
المعبأة

