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 معالجة النفايات الطبية
 الشروط والتشريعات واألدوار و تقنيات المعالجة 

 
 تتكون هذه الوثيقة من جزئين يكمل كل منهما اآلخر:

 الجزء األول:
 المبادئ واالشتراطات العامة. -1
 التقنيات الخاصة بمعالجة النفايات الطبية: -2

 التقنيات البديلة )الصديقة للبيئة(. .أ
 الحرق. .ب

 .التي تنظم إدارة النفايات الطبية التشريعات -3
  أدوار الجهات الرسمية المعنية بإصدار الموافقات والتصاريح وتجديدها. -4
 إنفاذ التشريعات والتفتيش. -5

 

 الجزء الثاني: المالحق
  تعريف المصطلحات. .1
  على موافقة وزارة الصحة.الحاصلة و  جهزة معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة المتوفرة في المملكةقائمة بأسماء أ .2
 االشتراطات الخاصة: .3

 والحادة.  المعدية لمعالجة النفايات الطبية الصديقة للبيئة شروط إجازة استخدام التقنيات البديلة .أ

 .شروط إجازة استخدام المحارق لمعالجة النفايات الطبية بما فيها نفايات العالج الكيماوي في منشأة تجارية .ب
 .نفايات الطبيةال خاصة بناقلي شروط .ت

 اإلجراءات والمتطلبات للحصول على الموافقات   .4
 الجزء األول

 : المبادئ واالشتراطات العامة: أوال
وعلى  (للغيرالمتولدة عن مستشفى في أجهزة المعالجة الموافق عليها في مستشفى آخر)المعالجة  الطبية النفاياتيمنع معالجه  -

 ( شهور كحد أقصى اعتبارا من تاريخ إبالغها.9خالل مدة )المستشفيات المخالفة تصويب أوضاعها 
المتولدة عنها بواسطة اجهزة تعقيم خاصة بها، أو  الطبيةبمعالجة النفايات  الطبيةوالمختبرات  الصحيةتلتزم العيادات والمراكز  -

 . معالجتها لدى أي منشأة تجارية
 المراكز الصحية والعيادات وعلى أسس تجارية.لجة للنفايات الطبية المتولدة عن يسمح بإنشاء مراكز لمعا -
أجهزة المعالجة الصديقة للبيئة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة في مؤسسات الرعاية الصحية، وكذلك يسمح  باستخداميسمح  -

 باستخدامها في منشآت تجارية، مثل استخدام :
  المعدية والحادة بواسطة: الطبية( للنفايات Thermal Treatmentالمعالجة الحرارية ) - 1

  (.التعقيم بالبخار) األوتوكليف() رطبةال الحراريةالمعالجة  -أ
 .الجافة الحراريةالمعالجة  -ب

 .(Microwave Irradiationاإلشعاع بالموجات الدقيقة ) -2
 للنفايات قبل أو بعد عملية التعقيم.يجب أن تكون األجهزة المشار إليها أعاله مقرونة بجهاز تقطيع  -
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المواصفات مؤسسة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة عن يجب أن تطابق األجهزة والمعدات المشار إليها أعاله  -
 .والمقاييس

يا وفقا لنظام أو محلمعتمده دوليا  جهةمن  الصديقة للبيئة البديلة جهزة معالجة النفايات الطبيةفحص أل شهادة يجب توفير -
  .صفات والمقاييسابالتنسيق مع مؤسسة المو ( و ISO 17025جودة )كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة 

بطريقة أو في المنشأة التجارية تدريب الكادر الذي سيقوم بتشغيل الجهاز في المنشات الصحية يجب على مورد جهاز المعالجة  -
وشروط الشركة الصانعة واإلشراف على التشغيل مدة ال تقل الفنية  الجهاز تداؤه حسب مواصفاأتضمن استدامة عمل الجهاز و 

 عن ستة أشهر.
 ثانيًا: التقنيات الخاصة بمعالجة النفايات الطبية 

 )الصديقة للبيئة( التقنيات البديلة للحرق المستخدمة في معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة -أ
 بعض التقنيات المعتمدة دوليًا:

 المعالجة الحرارية: .1
( درجة مئوية: 111-93التقنيات منخفضة الحرارة الرطبة )البخار( والجافة )الهواء الساخن( والتي تعمل على درجات حرارة ) -

 ، وأجهزة التعقيم بالبخار المسبوق بتفريغ الهواء بأنواعه، والميكروويف.(األوتوكليف)مثل 
( درجة مئوية وتشمل تحطيم المواد العضوية كيميائيا مثل 313-111حرارة ) التقنيات متوسطة الحرارة: وتعمل على درجات -

 .غير شائعة وهي تقنيات حديثة (Depolymerization)تقنية 
: وتستخدم فيها مواد كيميائية مثل الكلور ومشتقاته، أو حمض البروكسي (Chemical treatment) المعالجة الكيميائية  .2

 أسيتيك، أو األوزون، أو هيدروكسيد الصوديوم. 
، أو الشعاع )الحزمة( 03: وتستخدم فيها األشعة فوق البنفسجية، أو الكوبالت(Irradiation treatment) المعالجة بالتشعيع  .3

 اإللكتروني للمعالجة.
 يات الطبية باستخدام الحرقمعالجة النفا -ب

 لهذه الغاية.  1/2331تعتمد االشتراطات والمعايير الواردة في تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 
 التشريعات التي تنظم إدارة النفايات الطبيةثالثًا: 

 العمليات المختلفة إلدارة النفايات الطبية:التالية تحكم وتنظم التشريعات 
 :2332لسنة  41العامة رقم قانون الصحة  .1

( من الفصل العاشر النفايات الطبية الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية على أنها مكرهة صحية إذا لم تتم 40عرَّفت المادة )
( على 3 -أ  -02( التسبب بإحداث مكرهة صحية. كما نصت المادة )42مناولتها بشكل آمن وسليم؛ وحظرت المادة )

 لف الشروط المتعلقة بإدارة النفايات الطبية.العقوبات لمن يخا
 :10/13/2331( بتاريخ 4511الصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم ) 2331لسنة  1تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم  .2

ها وفرزها تنظم هذه التعليمات جميع مراحل التعامل السليم واآلمن مع هذه النفايات حسب تصنيفها )نوعها( بدءًا من نقطة تولد
وتعبئتها وتخزينها ونقلها وانتهاء بمعالجتها والتخلص النهائي منها. تضع هذه التعليمات المعايير والضوابط لكافة منتجي نفايات 

لتزام بها الرعاية الصحية، المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز األبحاث الصيدالنية وغيرها، التي يتوجب اإل
جراءات السالمة المهنية ذات الصلة. وتنص الفقرة )بهدف حم ( من 1-9اية الصحة العامة. كما وتوضح اإلجراءات اإلدارية وا 

 .اإلجراءات اإلدارية أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبة تطبيق التعليمات
 :2333نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة  .3
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 (، المختبرات الطبية بالتخلص اآلمن من النفايات الطبية الناتجة عنها.10/13/2335)آخر تعديل في  ( من15تلزم المادة )
 :11/9/2313تاريخ  22/1911قرار وزير الصحة في كتابه رقم ص ب/وص/ .4

 .المتعلق بفترة تخزين النفايات الطبية 1/2331( من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0-5يوضح القرار البند )
 :2330( لسنة 52قانون حماية البيئة رقم ) .5

وزارة البيئة مراقبة وقياس عناصر البيئة  (؛ وتتولى3وفقا للمادة ) الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكةوزارة البيئة هي 
ج(؛ وتقوم بإصدار -4ادة )ومكوناتها ومتابعتها من خالل المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة وفقًا للم

التعليمات البيئية الالزمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط إقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية واإلسكانية 
 والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها

د(، وتتولى الوزارة المراقبة واإلشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما -4وفق األصول القانونية المقررة وفقًا للمادة )
هـ(. -4في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة وفقًا للمادة )

( المؤسسات والشركات والمنشآت التي تمارس نشاطًا يؤثر سلبًا على البيئة بإعداد دراسة تقييم األثر البيئي 13لمادة )كما ُتلزم ا
 لمشاريعها ورفعها إلى الوزارة التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 الصادر بموجب قانون حماية البيئة: 2335( لسنة 22نظام حماية الهواء رقم ) .0
لنشاطات التي ينبعث عنها ملوثات للهواء الخارجي وتتولى وزارة البيئة إجراءات الرقابة الالزمة للحد من يحكم هذا النظام ا

( على صالحيات الوزارة بإلزام أي منشأة قائمة بتركيب األجهزة والمعدات 4األضرار البيئية المترتبة على ذلك. وتنص المادة )
واء بما ال يتجاوز الحد األعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية ذات الصلة؛ وتزويد الالزمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات اله

( 13وزارة البيئة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة أو بالتعاون مع أي جهة أخرى. كما وتنص المادة )
 ملوثات الهواء بشكل ال يؤثر على الصحة العامة والبيئة. على مراعاة المواصفات الفنية عند تصميم المداخن لضمان تصريف

( بتاريخ 4132الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم ) 2335( لسنة 24نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم ) .1
31/3/2335. 

( 4132ي عدد الجريدة الرسمية رقم )المنشور ف 2335( لسنة 20نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة رقم ) .2
 .31/3/2335بتاريخ 

)القانون  2333( لعام 1الصادرة بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رقم ) 2333تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة  .9
  (.52/2330األحدث هو قانون حماية البيئة رقم 

 الموافقات والتصاريح وتجديدها:رابعا: ادوار الجهات الرسمية المعنية بإصدار   
  والتوافق بين وزارتي الصحة والبيئة وباالتفاقاستنادًا للقوانين واألنظمة والتعليمات التي ُذكرت أعاله، 

 :تتولى وزارة الصحة 
 .يئة بذلكاستيراد وتسويق التقنيات البديلة لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة وتعلم وزارة البإصدار الموافقة على  .1
 (on-site treatment)إصدار الموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في الموقع  .2

جهزة من الجهات ذات ستخدام التقنيات/األجهزة البديلة، وُيشترط لهذه الغاية الحصول على الموافقات الالزمة لتركيب األإب
 البيئة بذلك.العالقة وُتعلم وزارة 

 إصدار الموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية )الُمعالج( على البدء بالتشغيل )تصريح التشغيل(، وُتعلم وزارة البيئة بذلك. .3
إصدار الموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة المتولدة عن الغير )أفرع أو عيادات أو  .4

 في جهاز المعالجة في الموقع، وُتعلم وزارة البيئة بذلك. مراكز تابعة لها(
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إصدار الموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية على معالجة النفايات الطبية المتولدة عنها خارج الموقع في منشأة تجارية، وُتعلم وزارة  .5
 البيئة بذلك.

بناءا ، وتعلم وزارة البيئة بذلك ويتم إصدار التصريح إصدار تصريح ناقل نفايات طبية )مركبة نقل النفايات الطبية( وتجديده  .0
 .من قبل وزارتي الصحة والبيئة  إعدادهاالخاصة بناقلي النفايات الطبية والتي تم  االشتراطاتعلى 

 األجهزةالتقنيات/)خارج الموقع( باستخدام للمنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية  وعمل فحص كفاءة التعقيم جهزة المعالجةتقييم ا .1
 وبالتنسيق مع وزارة البيئه  الصديقة للبيئة البديلة

 :تتولى وزارة البيئة 
 الصديقة للبيئة البديلة األجهزة)خارج الموقع( باستخدام التقنيات/للمنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية  .1

 وتعلم وزارة الصحة بذلك.، إصدار الموافقة المبدئية على الموقع من خالل لجنة التراخيص المركزية -أ
 وزارة الصحة. وبالتنسيق مع  إصدار الموافقة للمنشأة التجارية )الُمعالج( على البدء بالتشغيل )تصريح التشغيل( وتجديده -ب

 للمنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية باستخدام المحارق .2
 المركزية.إصدار الموافقة المبدئية على الموقع من خالل لجنة التراخيص  -ت
 إصدار الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي من خالل لجنة مراجعة دراسات تقييم األثر البيئي. -ث
 إصدار الموافقة النهائية على الموقع من خالل لجنة التراخيص المركزية. -ج
 إصدار الموافقة للمنشأة التجارية )الُمعالج( على البدء بالتشغيل )تصريح التشغيل( وتجديده.  -ح

 إنفاذ التشريعات والتفتيش:خامسا: 

إدارة النفايات الطبية داخل مؤسسات الرعاية  تتولى وزارة الصحة مهمة متابعة إنفاذ التشريعات والتفتيش على منشآت ومرافق (أ
 الصحية وخارجها ومركبات نقل النفايات الطبية.

لى التفتيش إضافة إ النفايات الطبية شآت التجارية التي تعالجتتولى وزارة البيئة مهمة متابعة إنفاذ التشريعات والتفتيش على المن  (ب
وبالتنسيق مع وزارة نواتج معالجة النفايات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية باستخدام أجهزة المعالجة الصديقة للبيئة  على

 .الصحة
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 المالحق الثاني:الجزء 

 (: 1ملحق رقم )

 تتعريف المصطلحا

 

( لسنة 1تُعتمد التعريفات الواردة في تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم ) تصنيف النفايات الطبية:

رقم العدد الرسمية  الجريدةفي عن وزير الصحة الصادرة  1001

 .11/10/1001( بتاريخ 1111)
 

)المولدون مولد نفايات طبية صغير 

 الصغار(:

مؤسسة الرعاية الصحية التي ينتج عن أنشطتها كمية نفايات طبية تساوي 

 كجم/شهر. 00أو تقل عن 

 

مولد نفايات طبية كبير )المولدون 

 الكبار(:

مؤسسة الرعاية الصحية التي ينتج عن أنشطتها كمية نفايات طبية أكثر 

 كجم/شهر. 00من 

 

غير  فترة تخزين النفايات الطبية

 المعالجة:

الفترة المبينة في تعميم وزير الصحة في كتابه رقم ص 

 12/1011ب/وص/

 .11/0/1012تاريخ 

 off-site)المعالجة خارج الموقع 
treatment) 

معالجة النفايات الطبية المتولدة عن مؤسسة الرعاية الصحية في منشأة 

 تجارية خارج موقع المؤسسة.

 on-site)  المعالجة في الموقع
treatment) 

معالجة النفايات الطبية المتولدة عن مؤسسة الرعاية الصحية في نفس 

 الموقع.

المنشأة الحاصلة على الموافقة على معالجة النفايات الطبية بهدف  منشأة تجارية:

 استثماري بواسطة التقنيات البديلة أو بواسطة المحارق خارج الموقع.

الحاصلة على موافقة وزارة الصحة على معالجة  مؤسسة الرعاية الصحية الُمعالج:

نفاياتها الطبية المعدية والحادة في الموقع؛ أو المنشأة التجارية الحاصلة 

 على موافقة وزارة البيئة لمعالجة النفايات الطبية.

الشركة أو المركبة الحاصلة على تصريح من وزارة الصحة لنقل النفايات  الناقل:

الطبية سواء تتبع شركة ما ومحددة في تصريح النقل أو تتبع الُمعالج 

 وسائقيها وعمالها. 

نموذج تتبع النفايات الطبية "المانيفست" 

(Manifest): 

الم وتسليم وصوالت خاصة بالمنشأة التجارية ذات أرقام متسلسلة تبين است

ومعالجة النفايات الطبية ومصدرها ونوعها وكميتها وتاريخ استالمها 

وتاريخ معالجتها وعلى نسخ "مكربنة"؛ ال تقل عن خمس نسخ في حالة 

او باستخدام  باستخدام المحارقالنفايات الطبية المنشأة التجارية التي تُعالج 

ناقل، نسخة المنشأة )نسخة الُمولد، نسخة ال التقنيات/األجهزة البديلة

 التجارية، نسخة وزارة البيئة، نسخة وزارة الصحة(. 

 

 

 

الحاصلة على و قائمة باسماء اجهزة معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة المتوفرة في المملكة :  (2)رقم  قلحم
 موافقة وزارة الصحة.
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  محلياً الحاصلة على موافقة وزارة الصحة المعدية والحادة المتوفرة أجهزة معالجة النفايات الطبية

 : يَُحدّث الجدول شهريا من قبل مديرية صحة البيئة وينشر على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة()

 

 

 

 

والحادة  المعدية لمعالجة النفايات الطبية الصديقة للبيئة شروط إجازة استخدام التقنيات البديلة (:3ملحق رقم )

 لغايات التسويق :

المعدية والحادة في الموقع أو خارج  معالجة النفايات الطبيةفي البديلة /األجهزة التقنياتللموافقة على استخدام عامة الشروط ال: اولً 

 الموقع في منشأة تجارية:

،وفي حال الرغبة باستخدام أن يكون الجهاز حاصالً على موافقة وزارة الصحة على استخدامه في معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة  .1

 الجهاز خارج مؤسسات الرعاية الصحية يتوجب اخذ موافقة وزارة البيئة على ذلك.
 أن يكون الجهاز مناسب لخصائص وطبيعة النفايات الطبية المعدية والحادة المتولدة. .1
معدية؛ ويعني هذا أن النفايات الطبية قد تمت معالجتها بنجاح النفايات الطبية المعدية إلى نفايات غير تحويل القدرة على أن يكون للجهاز  .2

 يُشكل خطرا محتمال للعدوى خالل جميع مراحل مناولتها.العوامل الممرضة إلى مستوى ال  (Inactivate)لتخميل 

 المعالجة تقنية اسم الشركة األردنية المنشأبلد  -اسم الجهاز

ECODAS  

 فرنسا

 منخفضة الحرارة  -معالجة حرارية رطبة )بخار( - شركة المدينة الدولية
 ( Integrated ) تقطيع وتعقيم -

NEWSTER  10  

 يطالياإ
 Frictional معالجة حرارية جافة )متولدة باالحتكاك - مؤسسة حماتي الدولية

Dry Heat )- .منخفضة الحرارة 
 (Integrated ) تقطيع وتعقيم -

Cisa Concept  

 يطالياإ
الشذى الشرق  شركة

 للتجارةأوسطية 

 منخفضة الحرارة  -معالجة حرارية رطبة )بخار( -
 (Integrated ) تقطيع وتعقيم -

Webeco- ألمانيا 

Matachana- سبانياإ 

شركة التجمع الطبي العلمي 

 العربي )شقير(

منخفضة الحرارة  -معالجة حرارية رطبة )بخار( -

Vacuum/Vacuum-Steam/Drying 
 تعقيم -

Sterilwave- Bertin 
Technologies  -  فرنسا 

الشركة التطبيقية إلدارة 

الخدمات الطبية 

 والمختبرات

 ( باشعة الميكروويفIntegrated  ) تعقيمالتقطيع وال -

Celitron- تعقيمالتقطيع وال - مؤسسة البارج هنغاريا( Integrated بالحرارة الرطبة )

 منخفضة الحرارة  -معالجة حرارية رطبة )بخار(
 (Integrated ) تقطيع وتعقيم -

Sterishred -  شركة الحدث للتجهيزات  ألمانيا

 الطبية

 منخفضة الحرارة  -معالجة حرارية رطبة )بخار( -
 (Integrated ) تقطيع وتعقيم -

Bondtech-  

 الواليات المتحدة األمريكية
التجمع الطبي العلمي شركة 

 العربي )شقير(

 منخفضة الحرارة -معالجة حرارية رطبة )بخار( -
 تعقيم -

 

SteriMed - 

الواليات المتحدة األمريكية  

 وبلجيكا

شركة الحلول الفنية للتعقيم 

 الطبي
 (Chemical treatment)  المعالجة الكيميائية -

 SterCidباستخدام مادة 
 (Integrated) تقطيع وتعقيم  -

Sharp Blaster 

 المملكة المتحدة

الشركة التطبيقية إلدارة 

الخدمات الطبية 

 والمختبرات

  الجافةالحرارة واسطة تعقيم النفايات الطبية الحادة ب -

Steriplus 

 فرنسا
 منخفضة الحرارة  -معالجة حرارية رطبة )بخار( - برقان أدوية مستودع

 (Integrated ) تقطيع وتعقيم -
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 التي تنص على: STAATT Level IIIأن يُظهر الجهاز القدرة على معالجة النفايات الطبية على نحو فعال وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة  .1
)أي  Log 106ال يقل عن بمقدار    Mycobacterium bovis orMycobacterium phleiخفض تركيز المؤشر البيولوجي  -أ

9999,99% ،) 
 أو

المقاومة للحرارة بمقدار ال يقل  Geobacillus stearothermophilus or Bacillus atrophaeusخفض أبواغ المؤشر البيولوجي  -ب

  .(%99,99)أي   Log 104عن 
الملحق به نفايات طبية معالجة ال يمكن تمييز شكلها؛ ويفضل أن يحقق الجهاز  (shredder)أن ينتج عن الجهاز أو الجهاز وجهاز التقطيع  .1

 األصلي. حجمالمن  ٪20ال يقل عن حجم النفايات الطبية المعالجة أو الجهاز وملحقاته خفضاً في 
عدية والحادة في الموقع بسبب مناسب بحيث ال يحدث تراكم للنفايات الطبية الم (Up time)من تشغيل أن يكون الجهاز قادراً على توفير ز .1

 كثرة تعطله. 
 أو على البيئة.العاملين/ المشغلين آثار سلبية على صحة المستخدم  أن ال يترتب على الجهاز .1
 صحية.  مكارهبإحداث المستخدم  أن ال يتسبب الجهاز .2
المواد الكيماوية والنفايات المشعة والنفايات نفايات/متبقيات الجهاز لمعالجة النفايات الدوائية ونفايات العالج الكيماوي وأن ال يُستخدم  .0

 . وغيره من المعادن الثقيلة المحتوية على الزئبق
حال ثبوت على استخدام التقنية/ الجهاز في معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة الممنوحة في  لوزارة الصحة الحق في إلغاء الموافقة .10

ً لتلك الواردة في البيانات المزودة من قبلبالتقنية/متعلقة أو ظهور مستجدات علمية بيانات  الُمصنّع من خالل الشركة  الجهاز مغايرة سلبا

 (.دّر  وَ المُ ) األردنية المحلية

 الصحية مؤسسة الرعايةفي  سواء على استخدام التقنيات البديلة الصديقة للبيئةعالج النفايات الطبية لمُ  للموافقة عامةالشروط ثانياً: ال

 :في منشأة تجارية )خارج الموقع(و )في الموقع( أ

بتقديم   لنوع وكمية النفايات الطبية المراد معالجتها؛ وال تقوم وزارة الصحة اختيار تقنية المعالجة المناسبةعلى ُمعالج النفايات الطبية  .1

 مرحلة خاللالستخدام التقنيات البديلة لكل حالة بحالتها الموافقة حيث تُمنح  محددة لمعالجة النفايات الطبيةالتوصية باستخدام تقنيات 

 معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في الموقع أو خارج الموقع.موافقة على اللحصول على امراجعة طلب 
باستمرار وبما ال يقل عن الحد األدنى لتواتر عالجة التحقق من كفاءة المعلى ُمعالج النفايات الطبية إظهار فعالية تقنية المعالجة من خالل  .1

 أيام عمل( للمنشأة التجارية. 1يوم عمل( في مؤسسة الرعاية الصحية أو )مرة/  11فحص كفاءة التعقيم )مرة/
ورات معالجة متتالية على ُمعالج النفايات الطبية إعادة إجراء فحص التحقق من كفاءة التعقيم باستخدام المؤشر البيولوجي المناسب ولثالث د .2

 عند إعادة التشغيل بعد: 
 ( أيام.     1)أ( توقف الجهاز عن العمل لمدة أكثر )

 أو 

 )ب( تعطل الجهاز وإصالح العطل
 ب( أعاله.-2أ( و )-2فوراً بواسطة الفاكس في الحالتين )عالم مديرية صحة البيئة على ُمعالج النفايات الطبية إ .1
مثل الحرارة والوقت والضغط لضبط  (Parametric monitoring)على ُمعالج النفايات الطبية مراقبة والتحقق من ظروف تشغيل الجهاز  .1

 تشغيله ومعايرتها حسب تعليمات الُمَصن ّع.
لمفتشي وزارة الصحة، لكل مكتوبة، وإبرازها عند الطلب  (Standard Procedures)إجراءات قياسية  على ُمعالج النفايات الطبية إعداد .1

 من:
 لجهاز اتشغيل  .أ

 فحص كفاءة التعقيم .ب
 معايرة ظروف التشغيل .ت
 احتواء انسكاب .ث
 النفايات الطبية المعدية والحادة وتطهير الموقع  .ج
 القياسية. على ُمعالج النفايات الطبية تدريب المشغلين على تشغيل الجهاز وفحص كفاءة التعقيم ومعايرة ظروف التشغيل وفقاً لإلجراءات  .1
 على ُمعالج النفايات الطبية الصيانة الدورية والوقائية للجهاز. .2
 في حال تعطل الجهاز. (Contingency Plan)لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة خطة بديلة  على ُمعالج النفايات الطبية وضع .0

 عة.نّ صَ لتحقيق كفاءة المعالجة وحسب المواصفات الواردة من الشركة المُ االلتزام بظروف التشغيل القياسية على ُمعالج النفايات الطبية  .10
من حيث الصيانة الدورية وتوفير الخدمات التحتية والتهوية والمرافق  عةنّ صَ المُ االلتزام بتعليمات الشركة على ُمعالج النفايات الطبية  .11

 الالزمة.
 ( سنوات بالنسبة للبندين )أ( و )ب(:2في الموقع ولمدة )على ُمعالج النفايات الطبية االحتفاظ بالسجالت التالية  .11
 أ، ب( أعاله. -2الدورية وفحوصات التحقق من فعالية التعقيم في الحالتين ) سجالت فحوصات كفاءة التعقيم .أ

 ؛ أو المانيفست حسب الحالة.كميات النفايات الطبية التي يتم معالجتهاسجالت  .ب
 العمال ضد التهاب الكبد الفيروسي )ب( والتيتانوس والسل.سجل تحصين المشغل/المشغلين والعامل/ .ت
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ً مديرية صحة البيئة وزارة الصحة/ زويد ت site treatment)-(on في الموقع على ُمعالج النفايات الطبية .12 بواسطة  شهريا

 ( بما يلي:01-1111111الفاكس رقم )
 . الدوري نتائج فحص كفاءة التعقيم -أ

 التي تم معالجتها يومياً خالل الشهر.جدول كميات النفايات الطبية  -ب
ً مديرية صحة البيئة وزارة الصحة/ زويد تتزويد وزارة البيئة و site treatment-(off خارج الموقع على ُمعالج النفايات الطبية .11  شهريا

 ( بما يلي:01-1111111بواسطة الفاكس رقم )
 . الدوري نتائج فحص كفاءة التعقيم -أ

 الطبية التي تم معالجتها يومياً خالل الشهر.جدول كميات النفايات  -ب
الفيروسي وتحصينهم ضد التهاب الكبد وإلزامهم باستخدامها للعاملين الالزمة توفير معدات الوقاية الشخصية على ُمعالج النفايات الطبية  .11

 )ب( والتيتانوس والسل.
 .ومستلزمات فحص كفاءة المعالجةضمان توفير قطع الغيار الالزمة على ُمعالج النفايات الطبية  .11
 :المعالجة بحيث ال تتسبب في إحداث مكاره صحية وفقاً لآللية التالية من النفايات الطبيةاآلمن التخلص النهائي على ُمعالج النفايات الطبية  .11

 عنقه.ذي سماكة مناسبة وإحكام إغالقه بواسطة ربط سود أوضع النفايات الطبية المعالجة في كيس بالستيكي  .أ
 ة غير خطرة".نفايات طبية معالج"بارة عو المعالجة تاريخومولد ال توضح اسماألسود بطاقة بيان على الكيس  تثبيت .ب
النفايات لحين نقلها بواسطة ضاغطات  هاداخل حدودالعائدة للمؤسسة والواقعة في حاويات النفايات المنزلية السوداء وضع األكياس  .ت

  .أو التعاقد مع شركات نقل القطاع الخاص المرخصة لهذه الغاية ن أو البلدية المعنيةعما المنزلية العائدة ألمانة

 ً المعدية  معالجة النفايات الطبيةل البديلة الصديقة للبيئةجهزة الحصول على موافقة وزارة الصحة على استيراد وتسويق األ شروط: ثالثا

 والحادة:

 الكوادر الفنية لديها القادرة على:على الشركة المحلية إبراز ما يثبت توفر  .1
 .والتحقق من كفاءة المعالجة (troubleshooting)تركيب وتشغيل الجهاز وصيانته والقدرة على استكشاف األخطاء وإصالحها  .أ

فاءة ك وإجراء فحص ةمراقبالو ةصيانالتشغيل والعلى ه لجهة التي تنوي شراءل (on-site)في الموقع  / مشغلي الجهازلعاملينتدريب ا .ب

الت باستخدام المؤشر البيولوجي والتحقق من ظروف التعقيم  كفاءة غيرها وضغط ووال حرارةالالتشغيل من درجة  (Parameters)ومعام 

 إجراءات السالمة والصحة المهنية الالزمة. على نظام معالجة الهواء )إن وجد( وفقا لتعليمات الُمَصنّع، وكذلك 
، وتشمل أيضا أنظمة معالجة ومساحتها وارتفاعها التي سيتم تركيب الجهاز فيها / الموقعلمواصفات الفنية للغرفةتقديم اإلرشاد فيما يتعلق با .ت

 الهواء الموضعية والتهوية العامة الالزمة في الغرفة.
العاملة في الشركة المحلية التدريب الالزم على تشغيل وصيانة ومعايرة الجهاز من قبل الشركة لكوادر الفنية تثبت تلقي اإبراز شهادات  .1

 الُمَصنّعة. 
المستهلكات )مثل ورق/رول ولصيانة الجهاز واألجهزة المرفقة به قطع الغيار الالزمة و/أو سهولة وسرعة توفير إبراز ما يثبت توفر  .2

مستلزمات فحص كفاءة جميع وإن لزمت((   ) Autoclavable bagsحت درجات حرارة مرتفعة الطباعة أو األكياس القابلة للتعقيم ت

 المعالجة.
 من الُمَصنّع. تهصياندليل والجهاز دليل تشغيل  توفير .1
 .من الُمَصنّعتوفير دليل طريقة إجراء الفحص الدوري للتحقق من كفاءة التعقيم باستخدام المؤشر البيولوجي  .1
ً المحلية الشركة  تُعل مأن  .1 عن أي مستجدات تتعلق بالجهاز أو تغيير في وضع الشركة بالنسبة  وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة خطيا

 للشركة الُمصنعة للجهاز.
 ( البند أوالً(.2ملحق )  -على الشركة المحلية التحقق من أن أجهزتها/ تقنياتها البديلة تحقق الشروط العامة الواردة في )الجزء الثاني  .1
ً المحلية إعالم الشركة على  .2  عن الجهة التي تنوي شراء الجهاز. وزارة الصحة خطيا
بطلب خطي للحصول على الموافقة على معالجة النفايات  وزارة الصحةبالتقدم ل الجهة التي تنوي شراء الجهازالمحلية إعالم الشركة  على .0

 ه.الطبية المتولدة عنها في الموقع باستخدام الجهاز الموافق علي

 ً -on) موقعالفي والحادة  المعديةمعالجة النفايات الطبية حصول مؤسسة الرعاية الصحية على موافقة وزارة الصحة على  شروط: رابعا

site treatment) الصديقة للبيئة باستخدام التقنيات/األجهزة البديلة:  

في في الموقع على موافقة الجهة الرسمية ذات العالقة بالتخلص النهائي من نواتج عملية المعالجة مؤسسة الرعاية الصحية الحصول  على .1

 .أو البلدية المعنية( وتزويد مديرية صحة البيئة بصورة عنهاالكبرى مكب النفايات المنزلية )أمانة عمان 
 ربط المياه العادمة الناتجة عن تشغيل جهاز على المياه/ سلطة على موافقة وزارة المياه والريالحصول  مؤسسة الرعاية الصحية على .1

 بصورة عنها. صحة البيئة و/أو أعمال التنظيف على شبكة الصرف الصحي وتزويد مديرية المعالجة
الحادة الواردة المعدية و معالجة النفايات الطبيةفي البديلة /األجهزة التقنياتعلى مؤسسة الرعاية الصحية االلتزام بالشروط العامة الستخدام  .2

 البند أوالً(. -( 2في الجزء الثاني )ملحق )
 البند ثانياً(. -( 2الواردة في الجزء الثاني )ملحق )عالج النفايات الطبية عامة لمُ الشروط على مؤسسة الرعاية الصحية االلتزام بال .1
 قة.على مؤسسة الرعاية الصحية االلتزام بأي شروط خاصة ترد نصاً في كتاب منح المواف .1
 يتم إعالم وزارة البيئة بالموافقة. .1
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 ً شروط الموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة المتولدة عن الغير في جهاز المعالجة في : خامسا

 :الموقع

موافقة وزارة الصحة لمعالجة النفايات الحاصلة على مركز أبحاث صيدالنية( مستشفى، ، ةعياد مؤسسة الرعاية الصحية )مختبر،يجوز ل .1

ال الطبية المعدية والحادة في الموقع باستخدام التقنيات/األجهزة البديلة والتي لديها فروع أو عيادات أو مراكز تابعة لها، وضمن مسافة 

 موقع مؤسسة الرعاية الصحية. المعالجة في في جهاز هاالمتولدة عن المعدية والحادة ايات الطبيةتُعالج النفأن  ( كم،100تتجاوز )
الحاصلة على موافقة وزارة الصحة لمعالجة النفايات مركز أبحاث صيدالنية( مستشفى، ، ةعياد مؤسسة الرعاية الصحية )مختبر،ال يجوز ل .1

مؤسسات رعاية  المتولدة عن دةالمعدية والحا ايات الطبيةتُعالج النفأن الطبية المعدية والحادة في الموقع باستخدام التقنيات/األجهزة البديلة 

 المعالجة في موقعها.  في جهاز ( أعاله1صحية أخرى غير تلك الواردة في البند )
( أشهر من تاريخ إبالغ المؤسسة لوقف تقديم خدمة معالجة 0( أعاله، تُعطى مؤسسة الرعاية الصحية مهلة تنتهي بعد تسعة )1إلنفاذ البند ) .2

 ( أعاله.1)  اء تلك المؤسسات الواردة في البندالنفايات الطبية للغير باستثن
 ( أعاله تقيد الُمعالج بما يلي:1يشترط في ) .1
 لهذه الغاية. حاصلة على تصريح ساري المفعول (مركبةناقل )بواسطة نقل أكياس وعبوات النفايات الطبية  .أ
 النفايات أو ال تحتوي على بطاقة بيان تبين مصدرها.عدم استقبال أي أكياس وعبوات نفايات طبية غير محكمة اإلغالق أو يتسرب منها  .ب
 توفر غرفة تخزين وحاويات مناسبة لتخزين النفايات الطبية التي يتم استقبالها من خارج مؤسسة الرعاية الصحية. .ت
 أن ال تتسبب النفايات التي يتم استقبالها بتشكل مكرهة صحية تحت أي ظرف من الظروف. .ث
 ن وسالك لمركبة نقل النفايات الطبية وسهولة التنزيل.توفر مساحة كافية وطريق آم .ج
ز كمية النفايات التي في حال تعطل الجها للمؤسسة (Contingency Plan)لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة بديلة الخطة أن تشمل ال .ح

 يتم استقبالها من خارجها. 
عن أسماء ومواقع فروع المؤسسة/ العيادات أو المراكز التابعة رية صحة البيئة مديأن تُعلم مؤسسة الرعاية الصحية خطياً وزارة الصحة/  .خ

 لها وتحديث المعلومات دورياً.
توثيق كميات النفايات الطبية المعدية والحادة التي يتم معالجتها بواسطة جهاز المعالجة في سجالت خاصة بذلك وإرسال جدول شهري  .د

 لمديرية صحة البيئة بهذه الكميات. 
 ( سنوات.2لمدة )سجالت هذه الالحتفاظ با .ذ
 .  ابة والتفتيش من قبل وزارة الصحة( للرق1)عاية الصحية المذكورة في البند مؤسسات الر تخضع .1

 حصول مؤسسة الرعاية الصحية على الموافقة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها خارج الموقع في منشأة تجارية:شروط سادساً: 

المنشأة التجارية )الُمعالج( واالتفاقية الموقعة مع عن االتفاقية الموقعة مع بنسخة مديرية صحة البيئة مؤسسة الرعاية الصحية تزود أن  .1

 الناقل )مركبة نقل النفايات الطبية(.
ي للوزارة  الموجودة على الموقع اإللكترون 1/1001بتعليمات إدارة النفايات الطبية رقم أن تلتزم مؤسسة الرعاية الصحية  .1

www.moh.gov.jo  تحت رابط األنظمة والقوانين، وخاصة ما يتعلق بفرز النفايات الطبية وتعبئتها وتغليفها.  
 .عدم طرح نفايات طبية حادة في أكياس النفايات الطبية وتحت أي ظرف من الظروفأن تلتزم مؤسسة الرعاية الصحية ب .2
  .في حاويات النفايات المنزليةمعدية وحادة غير معالجة عدم طرح نفايات طبية تلتزم مؤسسة الرعاية الصحية بأن  .1
عدم طرح نفايات و/أو مواد كيماوية أو مشعة أو معادن ثقيلة )مثل الزئبق( في أكياس وعبوات النفايات أن تلتزم مؤسسة الرعاية الصحية ب .1

  .الطبية
 إلى مركبة النقل المتعاقد معها. النفايات الطبيةتسليم أكياس وعبوات لعامة أثناء جميع الخطوات بما فيها مراعاة أمور السالمة ا .1
وائل التأكد من أن أكياس وعبوات النفايات الطبية التي تَُسلّم للناقل محكمة اإلغالق، وغير ممزقة، ونظيفة من الخارج، وال يتسرب منها الس .1

 المولد وتاريخ فتح الكيس/إغالق العبوة. اسمين والدم، وتحمل بطاقة بيان تب
 .بخصوص فترة تخزين النفايات الطبية 11/0/1012تاريخ  12/1011االلتزام بما جاء في كتاب وزير الصحة رقم ص ب/وص/ .2
 لهذه الغاية(.المركبة الحاصلة على تصريح الناقل )نقل النفايات الطبية من خالل أن تلتزم مؤسسة الرعاية الصحية ب .0

 تقل عن أن تكون مدة سريان االتفاقية الموقعة مع الناقل )مركبة نقل النفايات الطبية( واالتفاقية الموقعة مع المنشأة التجارية )الُمعالج( ال  .10

 سنة.
 التسليم مععلى مؤسسة الرعاية الصحية االحتفاظ بسجل خاص في المستشفى لتدوين كمية النفايات الطبية التي يتم تسليمها للناقل وتاريخ   .11

 ( سنوات وإبرازها عند طلبها من الجهات الرسمية المعنية. 2ولمدة ) االحتفاظ بإيصاالت التسليم
 

المعدية معالجة النفايات الطبية الصحة )تصريح التشغيل( على ووزارة البيئة حصول المنشأة التجارية على موافقة وزارة  شروط سابعاً:

 باستخدام التقنيات/األجهزة البديلة الصديقة للبيئة: (off-site treatment) موقعال خارجوالحادة 

في مكب في الموقع لى موافقة الجهة الرسمية ذات العالقة بالتخلص النهائي من نواتج عملية المعالجة المنشأة التجارية الحصول ع على .1

 .مديرية صحة البيئة بصورة عنها وزارة البيئة ووزارة الصحة / وتزويد أو البلدية المعنية(الكبرى النفايات المنزلية )أمانة عمان 
 المعالجة ربط المياه العادمة الناتجة عن تشغيل جهاز على / سلطة المياهعلى موافقة وزارة المياه والريالمنشأة التجارية الحصول  على .1

 .مديرية صحة البيئة بصورة عنها / وزارة البيئة ووزارة الصحة وتزويد و/أو أعمال التنظيف على شبكة الصرف الصحي
المعدية والحادة الواردة في  معالجة النفايات الطبيةفي البديلة /األجهزة التقنياتعلى المنشأة التجارية االلتزام بالشروط العامة الستخدام  .2

 البند أوالً(. -( 2الجزء الثاني )ملحق )
 البند ثانياً(. -( 2الجزء الثاني )ملحق )الواردة في النفايات الطبية  عالجعامة لمُ الشروط على المنشأة التجارية االلتزام بال .1
 على المنشأة التجارية االلتزام بأي شروط خاصة ترد نصاً في كتاب منح الموافقة )تصريح التشغيل( المذكور. .1

http://www.moh.gov.jo/
http://www.moh.gov.jo/
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ر وبما ال يقل عن الحد األدنى لتواتر فحص باستمراالتحقق من كفاءة المعالجة على المنشأة التجارية إظهار فعالية تقنية المعالجة من خالل  .1

 أيام عمل(. 1كفاءة التعقيم )مرة/
 الصحة خطياً قبل إجراء أي تعديالت و/أو إضافات و/أو تغيير في الموقع. وزارة وزارة البيئة على المنشأة التجارية الحصول على موافقة .1
نسخة {نسخ )مكربنة(  خمس وعلى ما ال يقل عن (Manifest)على المنشأة التجارية إعداد نموذج خاص لتتبع للنفايات الطبية "مانيفست"  .2

 .}نسخة وزارة الصحة نسخة وزارة البيئة،الُمولد، نسخة الناقل، نسخة المنشأة التجارية،
مصدرها كمية النفايات الطبية التي تم معالجتها و بيئة بجدول شهري يبين / مديرية صحة التزويد وزارة الصحةعلى المنشأة التجارية  .0

 (.01-1111111وتاريخ معالجتها خالل األسبوع األول من الشهر التالي بواسطة الفاكس )
ً وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة وزارة البيئة وتزويد على المنشأة التجارية  .10 ً بنتائج فحص كفاءة التعقيم شهريا فيها تاريخ إجراء  مبينا

 .الفحص خالل األسبوع األول من الشهر التالي بواسطة الفاكس 
 على المنشأة التجارية االلتزام باآلتي: .11
 وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة لغاية تجديد تصريح التشغيل قبل شهر من موعد انتهائه.وزارة البيئة مراجعة  .أ

تاريخ  12/1011قرار وزير الصحة في كتابه رقم ص ب/وص/المعدية والحادة غير المعالجة المبينة في فترة تخزين النفايات الطبية  .ب

11/0/1012. 
لهذه الغاية  على تصريح ساري المفعول ينحاصل ات(مركبعدم استقبال أي أكياس وعبوات نفايات طبية غير معالجة إال من خالل ناقلين ) .ت

 صادر عن وزارة الصحة.
ي أكياس وعبوات نفايات طبية غير معالجة غير محكمة اإلغالق أو يتسرب منها النفايات أو ال تحتوي على بطاقة بيان تبين عدم استقبال أ .ث

 مصدرها.
 توفير غرفة تخزين وحاويات ذات مساحة وحجم مناسبين لتخزين النفايات الطبية غير المعالجة التي يتم استقبالها للمعالجة. .ج
سبب النفايات الطبية غير المعالجة والنفايات الطبية المعالجة بإحداث مكاره صحية )روائح كريهة، تناثر النفايات اإلجراءات الكفيلة بعدم ت .ح

 في البيئة الخارجية، تكاثر الحشرات، انتشار القوارض، وغيرها( تحت أي ظرف من الظروف.
 مدخل ومخرج منفصلين.( متر من جميع الجهات وتوفير 1إنشاء سور حول المنشأة التجارية بارتفاع ) .خ
 توفير مسار واضح وآمن وسالك لمركبة نقل النفايات الطبية. .د

 شروط إجازة استخدام المحارق لمعالجة النفايات الطبية بما فيها نفايات العالج الكيماوي في منشأة تجارية(: 4ملحق رقم )
بما فيها نفايات العالج الكيماوي باستخدام المحارق )خارج نفايات الطبية للموافقة لمنشأة تجارية على معالجة ال عامةالشروط أولً: ال

 : الموقع(

ح( المتعلقة -2-1-1ت( إلى ) -2-1-1( والبنود من )1-1-1( و )1-1-1على المنشأة التجارية االلتزام بالشروط الواردة في البنود ) .1

 1001( لسنة 1( الواردة في تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم )2-1إلى ) (1-1(، والبنود من )1-1لبند )ابالحرق )الترميد(، وااللتزام ب

؛ وأي تعديالت تطرأ عليها والتشريعات 11/10/1001( بتاريخ 1111رقم )العدد الرسمية  الجريدةفي عن وزير الصحة الصادرة 

 األخرى ذات الصلة.
 موقع المزمع إقامتها عليه من وزارة البيئة/ لجنة التراخيص المركزية.على المنشأة التجارية االلتزام بالحصول على الموافقة على ال .1
على المنشأة التجارية مراعاة توفر مدخل ومخرج منفصلين للمنشأة، وغرفة/غرف تخزين مناسبة للنفايات الطبية، والمرافق األخرى  .2

وتطهير مركبات نقل النفايات الطبية(، وإنشاء سور  الالزمة )مرافق صحية، مكتب للمشغل، مكان لغسيل حاويات النفايات، ومكان لغسيل

 متر. 1يحيط بالمنشأة ال يقل ارتفاعه عن 
لتحقيق ما نصت  الخارجيالهواء إلى ملوثات انبعاث اللسيطرة على ل (BAT)على المنشأة التجارية االلتزام بتوفير أفضل التقنيات المتاحة  .1

 .الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة - 1120/1001 رقم المواصفة القياسية األردنية عليه
 ash and)، وفحص الرماد الناتج عن الحرق (stack emission)لى المنشأة التجارية االلتزام بإجراء فحص تركيز انبعاثات المداخن ع .1

slag) وفحص المياه العادمة الناتجة عن أنظمة السيطرة على االنبعاثات الهوائية لدى جهة معتمدة من قبل وزارة البيئة وحسب التواتر ،

الت  المحددة في كتاب الموافقة؛ وتزويد وزارة البيئة بها.( Parameters -والملوثات )المعام 
وف تشغيل المحرقة مثل درجات الحرارة في غرفتي االحتراق وزمن المكوث على المنشأة التجارية االلتزام بمراقبة والتحقق من ظر .1

 وضبط تشغيلها ومعايرتها وكذلك تنظيف الرماد حسب تعليمات الُمَصن ّع.
، وإبرازها عند الطلب لمفتشي وزارة البيئة ووزارة (Standard Procedures)إجراءات قياسية  على المنشأة التجارية االلتزام بإعداد .1

 ة، لكل من:الصح
 محرقة.لاتشغيل  .أ

 معايرة ظروف التشغيل. .ب
 احتواء انسكاب النفايات الطبية المعدية والحادة والعالج الكيماوي وتطهير الموقع. .ت
 جمع الرماد الناتج عن المحرقة والتخلص النهائي منه. .ث
التشغيل، واحتواء االنسكاب، وتنظيف الرماد وفقاً على المنشأة التجارية االلتزام بتدريب المشغلين على تشغيل المحرقة، ومعايرة ظروف  .2

 لإلجراءات القياسية.
 .عةنّ صَ تعليمات الشركة المُ على المنشأة التجارية االلتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية للمحرقة وفقاً ل .0

في  (Contingency Plan)لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة والعالج الكيماوي خطة بديلة  على المنشأة التجارية االلتزام بوضع .10

 .محرقةحال تعطل ال
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نسخة {وعلى ما ال يقل عن خمس نسخ )مكربنة(  (Manifest)على المنشأة التجارية إعداد نموذج خاص لتتبع للنفايات الطبية "مانيفست"  .11

 .}جارية، نسخة وزارة البيئة، نسخة وزارة الصحةالُمولد، نسخة الناقل، نسخة المنشأة الت
 ( سنوات:2على المنشأة التجارية االحتفاظ بالسجالت التالية في الموقع ولمدة ) .11
في  الواردةالقصوى النبعاث الجسيمات والغازات واألبخرة الحدود ومقارنتها مع  انبعاثات المداخن )الملوثات الهوائية(سجل فحوصات  .أ

 .ة األردنية ذات الصلةالمواصفة القياسي
 سجل نتائج فحوصات المياه العادمة. .ب
 سجل نتائج فحوصات الرماد. .ت
 سجل لالحتفاظ بالمانيفست. .ث
 سجل تحصين المشغل/المشغلين والعامل/العمال ضد التهاب الكبد الفيروسي )ب( والتيتانوس والسل. .ج
 والعمال.سجل الفحوصات الطبية األولية والدورية والوقائية للمشغلين  .ح
وزارة البيئة ووزارة الصحة بجدول شهري يبين كمية النفايات الطبية التي تم معالجتها ومصدرها وكذلك  زويدعلى المنشأة التجارية ت .1

 نسخة كل وزارة من المانيفست.
 وإلزامهم باستخدامها.للعاملين الالزمة توفير معدات الوقاية الشخصية على المنشأة التجارية  .1
 .ضمان توفير قطع الغيار الالزمةعلى المنشأة التجارية  .2
 الرماد )نواتج الحرق(.من اآلمن والسليم التخلص النهائي على المنشأة التجارية  .1
ي ما فعلى المنشأة التجارية اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التشغيلية والهندسية والتنظيمية واإلدارية الالزمة لمنع إحداث مكاره صحية، ب .1

 ذلك الضجيج،  في جميع مواقع المنشأة وكافة المراحل.
لمنشأة تجارية على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة والعالج الكيماوي )الحصول على تصريح التشغيل(  شروط الموافقةثانيا: 

 :باستخدام المحارق

 حرق النفايات )الرماد(. تخلص النهائي من نواتج عمليةلعلى طريقة ا وزارة البيئةلى موافقة المنشأة التجارية الحصول ع على .1
 وزارة المياه والري ووزارة البيئة على طريقة التخلص النهائي من المياه العادمة.لى موافقة المنشأة التجارية الحصول ع على .1
 ت و/أو تغيير في الموقع.على المنشأة التجارية الحصول على موافقة وزارة البيئة خطياً قبل إجراء أي تعديالت و/أو إضافا .2
 على المنشأة التجارية االلتزام بتجديد تصريح التشغيل. .0

 على المنشأة التجارية االلتزام بما يلي: .10
لهذه الغاية  على تصريح ساري المفعول ينحاصل ات(مركبعدم استقبال أي أكياس وعبوات نفايات طبية غير معالجة إال من خالل ناقلين ) .أ

 صادر عن وزارة الصحة.
عدم استقبال أي أكياس وعبوات نفايات طبية غير معالجة غير محكمة اإلغالق أو يتسرب منها النفايات أو ال تحتوي على بطاقة بيان تبين  .ب

 مصدرها.
 توفير غرفة تخزين وحاويات ذات مساحة وحجم مناسبين لتخزين النفايات الطبية غير المعالجة التي يتم استقبالها في المنشأة. .ت
إجراءات كفيلة بعدم تسبب النفايات الطبية غير المعالجة والنفايات الطبية المعالجة بإحداث مكاره صحية )روائح كريهة، تناثر وضع  .ث

 النفايات في البيئة الخارجية، تكاثر الحشرات، انتشار القوارض، وغيرها( تحت أي ظرف من الظروف.
 ( متر من جميع الجهات وتوفير مدخل ومخرج للمنشأة منفصلين.1)إنشاء سور حول المنشأة التجارية بارتفاع ال يقل عن  .ج
 توفير مسار واضح وآمن وسالك لمركبة نقل النفايات الطبية. .ح

 االشتراطات الخاصة بناقلي النفايات الطبية  :(5رقم) ملحق
 :على  منح تصريح نقل النفايات الطبية )الناقل( شروط الموافقة

 )شركة، منشأة تجارية )الُمعالج((.يشترط على مقدم الطلب ان يكون  .1
والتموين وعلى أن يكون نقل النفايات الطبية من صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للشركة شهادة السجل التجاري يشترط إحضار  .1

 ضمن غاياتها.
حال كانت ملكية المركبة ال  يشترط إبراز رخصة المركبة/ المركبات الصادرة عن وزارة الداخلية/ إدارة الترخيص سارية المفعول؛ وفي .2

 تعود للشركة )الناقل(، إبراز عقد استئجار مبيناً فيه الغاية من استعمال المركبة وتخصيصها لهذه الغاية.
( الواردة في تعليمات إدارة 11-1لغاية  11-1( والبنود )0-1لغاية  1-1يشترط أن تكون المركبة مطابقة للمتطلبات الواردة في البنود ) .1

 . 1001لسنة  1ات الطبية رقم النفاي
 يشترط تحديد المنطقة الجغرافية التي ستغطيها مركبة/ مركبات النقل. .1
 ة النقل.خط سير مركبالبرنامج الزمني وتحديد على الناقل  .1
 يشترط تحديد اسم وموقع المنشأة التجارية )الُمعالج( التي سيتم نقل النفايات الطبية إليها. .1
كانون األول من كل عام( من خالل مراجعة وزارة الصحة/  21نقل النفايات الطبية قبل موعد انتهاء سريانه )على الناقل تجديد تصريح  .2

 مديرية صحة البيئة وإحضار مركبة/ مركبات النقل.
 على الناقل مراجعة وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة لتعديل تصريح النقل إلضافة المولدين الجدد على التصريح. .0

 ل تزويد وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بالجدول الزمني لنقل النفايات الطبية المعدية والحادة من المولدين.على الناق .10
 على الناقل االلتزام بعدم نقل نفايات طبية من أي مولد غير مذكورة في تصريح النقل، وتحت أي ظرف من الظروف. .11
 المانيفست الصادرة عن الُمعالج )المنشأة التجارية(.من المولد بموجب على الناقل استالم النفايات الطبية المعدية والحادة  .11
 على الناقل االلتزام بإعطاء الُمولد النسخة الخاصة به من المانيفست.  .12



12 
 

 المانيفست،على الناقل االلتزام بتسليم النفايات الطبية المعدية والحادة غير المعالجة إلى الُمعالج المذكور في تصريح النقل فقط وبموجب  .11

 لمدة ثالث سنوات. يهفي سجالت لديحتفظ الناقل بالنسخة الخاصة به وتاريخ التسليم؛ والمنقولة الكميات المبين فيه 
 على الناقل االلتزام بعدم تخزين النفايات الطبية في الكابينة المخصصة لذلك؛ وتنقل فوراً إلى الُمعالج. .11

المعدية والحادة، التأكد من أن أكياس وعبوات النفايات الطبية سليمة )وغير ممزقة لألكياس(  على الناقل، أثناء تحميل النفايات الطبية .11

 ونظيفة من الخارج ومغلقة بإحكام قبل نقلها؛ وعدم استالم ونقل أي أكياس/عبوات مخالفة.
 مولد النفاية وتاريخ فتح الكيس/إغالق العبوة. على الناقل االلتزام بعدم نقل أكياس وعبوات نفايات طبية ال يوجد عليها بطاقة بيان تحدد اسم .11

على الناقل توفير معدات الوقاية الشخصية من مالبس عمل وكفوف جلدية سميكة وحذاء سالمة مناسب؛ وإلزام عامل مناولة النفايات  .12

 الطبية باستخدامها. 
 في حاويات النفايات المنزلية أو على الطرق. على الناقل االلتزام بعدم طرح النفايات الطبية المعدية والحادة غير المعالجة  .10
 على الناقل مراعاة أمور السالمة العامة أثناء جميع مراحل مناولة النفايات الطبية وتسليمها إلى المنشأة التجارية )الُمعالج(. .10
؛ قع المنشأة وكذلك بعد كل حادثة انسكابعلى الناقل تنظيف المركبة وتطهيرها بعد تسليم النفايات الطبية للمنشأة التجارية )الُمعالج( في مو .11

 ويتم في الحالة األخيرة إبالغ مديرية صحة البيئة بحادث االنسكاب واإلجراءات التي اتخذت.
على الناقل االلتزام بتخصيص المركبة/ المركبات الحاصلة على تصريح لنقل النفايات الطبية لهذه الغاية فقط، ويمنع استخدامها ألي  .11

 تحت أي ظرف.أغراض أخرى و
 يمنع استخدام المركبة المزودة بضاغطة لنقل النفايات الطبية. .12
على الناقل أن يكتب على جانبي جسم مركبة النقل والباب الخلفي لكابينة النفايات الطبية اسم الناقل ورقم هاتفه وعبارة "نفايات طبية  .11

في حالة به ( متر باإلضافة إلى رقم هاتف لالتصال 11من مسافة ) خطرة" مع الرمز الدولي للخطر البيولوجي بشكل ثابت ويمكن قراءتها

 الطوارئ.
على الناقل االلتزام بتدريب السائقين والعمال على الطرق السليمة واآلمنة لمناولة أكياس وعبوات النفايات الطبية وتوعيتهم بخطورة  .11

 النفايات المنقولة.
 مركبة/ مركبات النقل فيها.على الناقل تحديد عنوان المكان الذي سيتم مبيت  .11
على الناقل في حال تعطل مركبة النقل على الطريق أو في حال حدوث حادث مرور إبالغ وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة للتنسيق مع  .11

 ناقل آخر مصرح له للقيام بنقل محتويات المركبة المعطلة إلى الُمعالج. 
رية صحة البيئة بجدول شهري مفصل يبين كمية النفايات الطبية التي تم نقلها من كل مولد على الناقل االلتزام بتزويد وزارة الصحة/ مدي .12

 (.01-1111111عالج( على فاكس ))صغير أو كبير( إلى المنشأة التجارية )المُ 
 

 (: اإلجراءات والمتطلبات للحصول على الموافقات6ملحق رقم )

معالجة ل البديلة الصديقة للبيئةجهزة الصحة على استيراد وتسويق األ إجراءات ومتطلبات الحصول على موافقة وزارة :اولً 

 المعدية والحادة: النفايات الطبية

 اإلجراءات والمتطلبات: .أ

في األردن  استيراد الجهاز وتسويقهلموافقة على لوزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة تتقدم الشركة المحلية بطلب خطي ل .1

 :الوثائق التاليةبه مرفقاً لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة 
معالجة  أجهزةاستيراد وتسويق يكون  والتموين وعلى أنصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للشركة شهادة السجل التجاري   .1.1

 .من ضمن غاياتها طبيةالنفايات ال
 .الوكيل أو الموزع أو الممثل ألجهزة الشركة في األردنن الشركة مقدمة الطلب هي أ ينيبعة للجهاز نّ صَ كتاب من الشركة المُ   .1.1
 .للجهاز دولية اعتمادشهادات   .1.2
 ما يلي:)كتالوج( يبين  المواصفات الفنية للجهاز  .1.1
 دورة( ساعة أو لتر/ دورة أو كجم/ القدرة االستيعابية للجهاز )كجم/ .أ

 زمن دورة المعالجة .ب
 النفايات الطبية التي يمكن معالجتها بواسطة الجهاز )مكونات(خصائص وتركيب  .ت
 البرامج المتخصصة لدورات المعالجة )إن وجدت( .ث
 المواد الكيميائية المستخدمة لتطهير باب التلقيم واألسطح وغيره )إن وجدت( .ج
 إجراءات أو وسائل ضبط االنبعاثات إلى بيئة العمل  .ح
 والمعرضينتدابير السالمة وحماية صحة المشغلين  .خ
 حجم الجهاز )أبعاده( واألبعاد المناسبة لمكان/موقع تركيبه   .د
 للجهاز (limitations)أي محددات فنية  .ذ

  من بلد المنشأ. (medical waste sterilization efficacy tests)التحقق من فعالية التعقيم للجهاز  نتائج فحص  .1.1
 قائمة بالمواقع أو الدول التي تستخدم الجهاز.  .1.1
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ر وزارة الصحة أحد بع .1 د دراسة الوثائق المرفقة من الشركة وتقييم الجهاز والرجوع للمراجع المتوفرة على اإلنترنت تُصد 

 القرارات التالية:
 الموافقة المشروطة .أ

 طلب معلومات إضافية توضيحية أو استكمال الوثائق الناقصة .ب
 عدم الموافقة المبررة/ المسببة   .ت

المعدية معالجة النفايات الطبية : إجراءات ومتطلبات حصول مؤسسة الرعاية الصحية على موافقة وزارة الصحة على ثانياً 

والحصول على "تصريح  الصديقة للبيئةباستخدام التقنيات/األجهزة البديلة  (on-site treatment) موقعالفي والحادة 

 التشغيل":

 اإلجراءات والمتطلبات: .أ

معالجة على المبدئية موافقة للحصول على الوزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة عاية الصحية بطلب خطي لتتقدم مؤسسة الر .1

 :الوثائق التاليةبه مرفقاً النفايات الطبية المعدية والحادة في الموقع 
 المزمع استخدامه. ارة الصحةالحاصل على موافقة وز نوع الجهاز والموديل .1.1
بالنسبة للمواقع الحساسة في مؤسسة الرعاية الصحية )غرف المرضى، المطبخ،  الجهازالموقع المقترح لتركيب وصف  .1.1

 .وغيره( وسهولة الوصول إليه والمساحة المتوفرة
مكان التخلص من معالجة، تنظيف وتطهير الحاويات، التخزين، المقترح )غرفة الالنفايات الطبية )مسار(  مخطط يبين خط سير .1.2

لحفظ السجالت والمعدات الالزمة و / المشغلينتوفر مكتب للفنيين(؛ ويبين كذلك مع النفايات المنزلية النفايات الطبية المعالجة

 مرفق صحي وباالسترشاد بالمخطط  أدناه.و
 البرنامج الزمني المتوقع لتجهيز الموقع وتركيب الجهاز. .1.1
 بتقييم الموقع المقترح من حيث:مديرية صحة البيئة تقوم  .1

 المراجعين والزوار.أماكن دخول و )أماكن تحضير الطعام( والكفتيريا عن غرف المرضى والمطبخ بعد الموقع .1.1
 إلى الموقع.النفايات الطبية نقل عربات ودخول سهولة وصول  .1.1
 .توفير مدخل ومخرج منفصالن للموقع .1.2
 .أعمال الصيانةراء أبعاد وتصميم الجهاز وتسمح كذلك بحرية الحركة إلجتناسب مع تمساحة كافية توفير  .1.1
 .لتنظيفتوفر مصدر ماء ل .1.1
 لتصريف مياه الغسيل والتنظيف.أرضي توفر مصرف  .1.1
 اصطناعية(.و أطبيعية و/تين )مناسبوإضاءة توفر تهوية  .1.1
 .في غرفة المعالجة وفي غرفة تخزين النفايات الطبية لحريقاطفاء إتوفر وسائل  .1.2
وسهلة  وتصدعات شقوقيوجد بها وال وملساء غير نفاذة  مصمتةسهولة تنظيف األرضيات: أن تكون مصنوعة من مادة  .1.0

 وذات ميالن مناسب نحو المصرف. ، مبلطة بالبالط، وغيره(دهونة بمادة االيبوكسي)مثالً مالتنظيف 
 ةمدهون، السيراميك: أن تكون الجدران ملساء وسهلة التنظيف وال يوجد فيها تشققات )مثالً مبلطة بجدرانسهولة تنظيف ال .1.10

 .، وغيره(ويسهل تنظيفهامضادة لنمو البكتيريا بمادة 
 السقف من مادة غير مسامية. .1.11

 تُصدر مديرية صحة البيئة أحد القرارات التالية المتعلقة بالموقع: .2
 مته.اعتماد الموقع المقترح لمالئ .2.1
 واستكمال جميع المتطلبات. السلبيات الموجودةاعتماد الموقع المقترح بعد أن يتم تالفي  .2.1
 الموقع المقترح ويعاد تقييمه. مالئمةطلب اختيار موقع آخر لعدم  .2.2

-on) موقعالفي المعدية والحادة معالجة النفايات الطبية على لمؤسسة الرعاية الصحية بالموافقة كتاب الصحة وزارة صدر تُ  .1
site treatment) الواردة في البند  الموافقة اجراءاتوضمن  عليه في الموقع المتفقباستخدام التقنية/ الجهاز المحدد و

 ب( أدناه. -)خامساً 

 :)منح تصريح التشغيل( والبدء بالمعالجة في الموقع إجراءات الموافقة على تشغيل الجهاز .ب

ً مديرية صحة البيئة تُعلم مؤسسة الرعاية الصحية  .1  من تركيب الجهاز والتشغيل التجريبي. االنتهاءعند  خطيا
بإشراف المعنيين في  (Validation of Sterilization)لتحقق من كفاءة التعقيم إلجراء فحص اتنسق مؤسسة الرعاية الصحية  .1

 :وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة
ً باستخدام  .أ إجراء االختبارات األولية لفحص كفاءة التعقيم للجهاز الجديد وحسب إرشادات الُمصنّع والمعايير المعتمدة دوليا

المعالجة  ألجهزة Bacillus Subtilisبإسم سابقاً والمعروفة Spores of Bacillus Atrophaeus المؤشر البيولوجي أبواغ  



14 
 

 Spores of Geobacillus استخدام المؤشر البيولوجي أبواغ؛ أو بالمعالجة الحرارية الجافة أو (الموجات الدقيقةبالميكرويف )
Stearothermophilus  ً ألجهزة المعالجة الحرارية الرطبة،  Bacillus Stearothermophilus بإسم المعروفة سابقا

  .وتحت ظروف التشغيل الموضوعة من قبل الُمصنّع
ّ مَ مُ  (Loads)"وجبات" من النفايات الطبية وضع  .ب  لة للنفايات الطبية المتولدة عن مؤسسة الرعاية الصحية. ث 
( أبواغ Inactivationأي الوصول إلى تخميل )بنجاح؛  يةمتتالدورات معالجة األولية التشغيلية لثالث  االختبارات تكرار .ت

 أو أكثر وتدوين النتائج وظروف التشغيل وتاريخ إجراء االختبارات. 104Log بمقدارالبكتيريا المذكورة أعاله وخفض عددها 
البيولوجي وبنجاح؛ وتزويد ( أسابيع متتالية باستخدام المؤشر 1بإجراء فحص كفاءة التعقيم مرة/أسبوع لمدة )يقوم الُمعالج  .2

 بواسطة الفاكس. مديرية صحة البيئة بالنتائج
"تصريح التشغيل" مع التقيد  تُصدر وزارة الصحة كتاب بالموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية )الُمعالج( على البدء بالتشغيل .1

 ب( أعاله. -موقع الواردة في البند )خامساً على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في ال شروط الموافقةوااللتزام بجميع 

 تجديد تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة الرعاية الصحية لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في الموقع: .ت

 مدة سريان تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة الرعاية الصحية لمعالجة النفايات الطبية في الموقع ثالث سنوات. .1
شروط بجميع يستمر سريان تصريح التشغيل خالل فترة الثالث سنوات باستمرار التزام الُمعالج )مؤسسة الرعاية الصحية(  .1

ً  الموافقة ب( أعاله، وبناء على استمرار كفاءة  -على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في الموقع الواردة في البند )خامسا

 معالجة الجهاز.
ً للتأكد من التزامه بجميع  .2 تقوم وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بمراجعة ملف الُمعالج )مؤسسة الرعاية الصحية( دوريا

الشروط والمتطلبات وعدم وجود مخالفات، ودرجة خطورة المخالفات، إن وجدت؛ كما تقوم بالتفتيش الدوري بمعدل ال يقل عن 

 وإجراء فحص كفاءة التعقيم.  مرتين/سنة على جهاز المعالجة وتقييمه
قوم وزارة الصحة يل، تفي حال مخالفة الشروط التي تم منح تصريح التشغيل على أساسها خالل فترة سريان تصريح التشغ .1

 باآلتي، وحسب خطورة المخالفة:
 إنذار الُمعالج )مؤسسة الرعاية الصحية( إنذارا أولياً لتصويب الوضع خالل مهلة محددة؛ أو .أ

ً مع إيقاف تشغيل جهاز المعالجة لحين تصويب الوضع وعدم تكرار إنذار ال .ب ُمعالج )مؤسسة الرعاية الصحية( إنذاراً نهائيا

 المخالفة خالل مهلة محددة؛ أو
 سحب وإلغاء تصريح التشغيل وعدم السماح بمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في الموقع. .ت
بالكشف على مؤسسة الرعاية الصحية )الُمعالج( للتحقق من استمرار التزام المؤسسة تقوم وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة  .1

 بالشروط وإجراء فحص كفاءة التعقيم قبل موعد انتهاء سريان تصريح التشغيل لغاية تجديده لمدة ثالث سنوات أخرى.

 ً ايات الطبية المتولدة عنها خارج الموقع : إجراءات ومتطلبات حصول مؤسسة الرعاية الصحية على الموافقة لمعالجة النفثالثا

 في منشأة تجارية:

 اإلجراءات والمتطلبات: .أ

تتقدم مؤسسة الرعاية الصحية بطلب خطي لوزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة للحصول على الموافقة على معالجة النفايات  .1

 المتولدة عنها خارج الموقع في منشأة تجارية، مرفقا به الوثائق التالية: الطبية المعدية والحادة
جدول يبين المعدل الشهري لكمية النفايات الطبية المعدية والحادة المتولدة عن مؤسسة الرعاية الصحية لمدة عام من تاريخ تقديم  .أ

 الطلب.
 والحادة )الُمعالج( الحاصلة على "تصريح تشغيل".اسم وعنوان المنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية المعدية  .ب
كتاب من المنشأة التجارية يتضمن موافقتها المبدئية على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة المتولدة عن مؤسسة الرعاية  .ت

 الصحية وتوفر الطاقة االستيعابية لديها. 
 ى تصريح ساري المفعول لهذه الغاية بالموافقة على النقل.كتاب من الناقل )مركبة نقل النفايات الطبية( الحاصل عل .ث
 اسم وبيانات االتصال مع ضابط ارتباط النفايات الطبية في مؤسسة الرعاية الصحية. .ج
 وصف لغرفة تخزين النفايات الطبية يتضمن بيان وجود مسار سالك ومناسب لمركبة نقل النفايات الطبية. .ح
ف مؤسسة الرعاية الصحية ودراسة الوثائق المرفقة والتأكد من البيانات المزودة من قبل تقوم مديرية صحة البيئة بمراجعة مل .1

 المؤسسة.
تُصدر وزارة الصحة الموافقة لمؤسسة الرعاية الصحية على معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة المتولدة عنها في المنشأة  .2

 ( البند سادساً(.2)الملحق ) -انيالتجارية المحددة وضمن الشروط الواردة في الجزء الث
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 ً معالجة النفايات الطبية إجراءات ومتطلبات حصول منشأة تجارية على الموافقة )تصريح( إلقامة وحدة ل :رابعا

 :الصديقة للبيئة( باستخدام التقنيات/األجهزة البديلة خارج الموقع)

 اإلجراءات والمتطلبات: .أ

للحصول على الموافقة على الموقع المقترح إلقامة وحدة معالجة النفايات الطبية والمعدية يتقدم صاحب المنشأة التجارية بطلب  .1

 البيئة/ لجنة التراخيص المركزية مرفقاً به الوثائق التالية: والحادة لوزارة
والحادة باستخدام يتقدم صاحب المنشأة التجارية بطلب للحصول على الموافقة على إقامة وحدة لمعالجة النفايات الطبية المعدية  .1

 .وزارة الصحةو وزارة البيئةوالموافق عليها من قبل التقنيات/األجهزة البديلة 
والتموين وعلى أن يكون معالجة النفايات الطبية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة شهادة السجل التجاري للمنشأة )الشركة(  .أ

 من ضمن غاياتها.
 المقترح إلقامة المنشأة التجارية عليه.مخطط موقع تنظيمي حديث للموقع  .ب
 مخطط أراضي حديث للموقع. .ت
يبين موقع المباني، مساحة البناء، تفاصيل المبنى/المباني، المدخل والمخرج، موقع تركيب جهاز  (Sketch)مخطط توضيحي  .ث

غسيل حاويات النفايات، ومكان المعالجة وغرفة تخزين النفايات الطبية والمرافق الالزمة )مرافق صحية، مكتب للمشغل، مكان 

 غسيل وتطهير مركبات نقل النفايات الطبية، غيرها(.
 قائمة بعدد أجهزة المعالجة التي سيتم تركيبها واألجهزة المساندة والملحقات وغيرها. .ج
 وصف لإلجراءات التالية: .ح
 يتم استقبالها ومعالجتها في المنشأةالتحقق من عدم وجود مواد مشعة و/أو مواد كيميائية أخرى في النفايات الطبية التي  .1
 التخلص النهائي من النفايات الطبية المعدية والحادة المعالجة .1
 خطة الصيانة الوقائية والدورية لألجهزة .2
 منع حدوث مكاره صحية .1
 حماية الصحة والسالمة المهنية والبيئة .1
 حماية الموقع  .1
 االستجابة للحوادث .1
 عطل جهاز المعالجةالتعامل مع النفايات الطبية في حال ت .2
 نوع النفايات الطبية التي سيتم استقبالها في المنشأة. .خ
 كمية النفايات الطبية المقدر تخزينها في الموقع ومعالجتها. .د
 البرنامج الزمني المتوقع لتجهيز الموقع وتركيب الجهاز .ذ

 
بالتنسيق مع وزارة  الموافقة المبدئية على إنشاء المشروع تُصدر وزارة البيئة بعد دراسة ومراجعة الطلب ومرفقاته واستكمال النواقص، .2

 الصحة.
موافقة الجهة الرسمية ذات العالقة بالتخلص النهائي من نواتج يقوم صاحب المنشأة بمراجعة الجهات المعنية للحصول على  .1

/ موافقة وزارة المياه والري، والمعنية(أو البلدية الكبرى في مكب النفايات المنزلية )أمانة عمان في الموقع عملية المعالجة 

، و/أو أعمال التنظيف على شبكة الصرف الصحي المعالجة ربط المياه العادمة الناتجة عن تشغيل جهاز على سلطة المياه

 ورخصة المهن والحرف والصناعات من البلدية أو أمانة عمان الكبرى.
ا وتركيب األجهزة وتشغيلها تجريبياً والحصول على الموافقات المذكورة يقدم صاحب المنشأة التجارية عند االنتهاء من تجهيزه .1

 . للحصول على تصريح التشغيللوزارة البيئة طلباً خطياً  ( اعاله1)البند  في 
 نياً(.البند ثا -( 2الواردة في الجزء الثاني )ملحق )عالج النفايات الطبية عامة لمُ الشروط على مؤسسة الرعاية الصحية االلتزام بال .1
وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بإجراء كشف أولي لتقييم المنشأة والتحقق من توفر جميع وزارةالبيئة وبالتنسيق مع تقوم  .1

 المتطلبات وتحديد النواقص؛ وتُعلم وزارة الصحة صاحب المنشأة خطياً بالنواقص الستكمالها والسلبيات لتالفيها.
 Validation of)لتحقق من كفاءة التعقيم يئة مع صاحب المنشأة إلجراء فحص اتنسق وزارة الصحة/ مديرية صحة الب .2

Sterilization) :تحت إشرافها 
ً باستخدام  .أ إجراء االختبارات األولية لفحص كفاءة التعقيم للجهاز الجديد وحسب إرشادات الُمصنّع والمعايير المعتمدة دوليا

المعالجة  ألجهزة Bacillus Subtilisبإسم سابقاً والمعروفة Spores of Bacillus Atrophaeus المؤشر البيولوجي أبواغ  

 Spores of Geobacillus استخدام المؤشر البيولوجي أبواغ؛ أو بالمعالجة الحرارية الجافة أو (الموجات الدقيقةبالميكرويف )
Stearothermophilus  ً ألجهزة المعالجة الحرارية الرطبة،  Bacillus Stearothermophilus بإسم المعروفة سابقا

  .وتحت ظروف التشغيل الموضوعة من قبل الُمصنّع
 لة للنفايات الطبية المتولدة عن مؤسسة الرعاية الصحية. ث  مَ مُ  (Loads)"وجبات" من النفايات الطبية وضع  .ب
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( أبواغ Inactivationإلى تخميل ) أي الوصولبنجاح؛  متتاليةدورات معالجة األولية التشغيلية لثالثة  االختبارات تكرار .ت

 أو أكثر وتدوين النتائج وظروف التشغيل وتاريخ إجراء االختبارات. 104Log بمقدارالبكتيريا المذكورة أعاله وخفض عددها 
( أسابيع متتالية باستخدام المؤشر البيولوجي وبنجاح؛ 1بإجراء فحص كفاءة التعقيم مرة/أسبوع لمدة )يقوم صاحب المنشأة  .0

 .بواسطة الفاكس مديرية صحة البيئة بالنتائجوزارة البيئة ووزارة الصحة /وتزويد 
"تصريح  ج( على البدء بالتشغيلكتاب بالموافقة للمنشأة التجارية )الُمعالبعد التنسيق مع وزارة الصحة   البيئةتُصدر وزارة  .10

معالجة في البديلة /األجهزة التقنياتتشغيل" ساري المفعول لمدة ثالث سنوات مع التقيد وااللتزام بالشروط العامة الستخدام 

عالج امة لمُ عالشروط ( البند: اوالً(؛ والتقيد وااللتزام بال2المعدية والحادة الواردة في الجزء الثاني )الملحق ) النفايات الطبية

 . ( البند: ثانياً( وأي شروط خاصة أخرى تحدد في "تصريح التشغيل2)الملحق ) ثانيالواردة في الجزء الالنفايات الطبية 

 إجراءات تجديد تصريح التشغيل الممنوح للمنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة: .ب

 التجارية لمعالجة النفايات الطبية في الموقع ثالث سنوات. مدة سريان تصريح التشغيل الممنوح للمنشأة .1
 تُراجع المنشأة التجارية وزارة البيئة لغاية تجديد تصريح التشغيل قبل شهر من موعد انتهائه. .1
 شروط الموافقةبجميع يستمر سريان تصريح التشغيل خالل فترة الثالث سنوات باستمرار التزام المنشأة التجارية )الُمعالج(  .2

 ( أعاله وبناء على استمرار كفاءة معالجة الجهاز.10 -أ -ابعاً رعلى معالجة النفايات الطبية المعدية والحادة الواردة في البند )
ً للتأكد من التزامها وزارة البيئة وتقوم  .1 وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بمراجعة ملف المنشأة التجارية )الُمعالج( دوريا

تطلبات وعدم وجود مخالفات، ودرجة خطورة المخالفات، إن وجدت؛ كما تقوم بالتفتيش الدوري على بجميع الشروط والم

 المنشأة التجارية بمعدل ال يقل عن مرتين/سنة وتقييم جهاز المعالجة وإجراء فحص كفاءة التعقيم. 
وزارة البيئة و/او لتشغيل، تقوم في حال مخالفة الشروط التي منح تصريح التشغيل على أساسها خالل فترة سريان تصريح ا .1

 وزارة الصحة باآلتي، وحسب خطورة المخالفة:
 إنذار المنشأة التجارية )الُمعالج( إنذارا أولياً لتصويب الوضع خالل مهلة محددة؛ أو .أ

تكرار المخالفة خالل إنذار المنشأة التجارية )الُمعالج( إنذاراً نهائياً مع إيقاف تشغيل جهاز المعالجة لحين تصويب الوضع وعدم  .ب

 مهلة محددة؛ أوسحب وإلغاء تصريح التشغيل وعدم السماح بمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في المنشأة التجارية.

( خارج الموقع)معالجة النفايات الطبية إجراءات ومتطلبات حصول منشأة تجارية على الموافقة على إقامة وحدة ل خامساً:

 المحارق:باستخدام 

 اإلجراءات والمتطلبات: .أ

يتقدم صاحب المنشأة التجارية بطلب للحصول على الموافقة على الموقع المقترح إلقامة وحدة معالجة النفايات الطبية والمعدية  .1

 والحادة والعالج الكيماوي )المحرقة( إلى وزارة البيئة/ لجنة التراخيص المركزية مرفقا به الوثائق التالية:
والتموين وعلى أن يكون معالجة النفايات الطبية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة لسجل التجاري للمنشأة )الشركة( شهادة ا .أ

 من ضمن غاياتها.
 مخطط موقع تنظيمي حديث للموقع المقترح إلقامة المنشأة التجارية عليه. .ب
 مخطط أراضي حديث للموقع.  .ت
 إحداثيات الموقع. .ث
التجارية يتضمن نوع المحرقة المنوي استخدامها في معالجة النفايات الطبية ومواصفاتها الفنية وأنظمة وصف موجز للمنشأة  .ج

 السيطرة على االنبعاثات الهوائية وكتالوج للمحرقة.
يبين موقع المباني، مساحة البناء، تفاصيل المبنى/المباني، المدخل والمخرج، موقع تركيب  (Sketch)مخطط توضيحي  .ح

وغرفة تخزين النفايات الطبية والمرافق الالزمة )مرافق صحية، مكتب للمشغل، مكان غسيل حاويات النفايات، ومكان المحرقة 

 غسيل وتطهير مركبات نقل النفايات الطبية، غيرها(.
يئة من بعد الكشف على الموقع المقترح ودراسة ومراجعة الطلب ومرفقاته من قبل لجنة التراخيص المركزية، تطلب وزارة الب .1

 المنشأة التجارية إجراء دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع.
تقدم المنشأة التجارية دراسة تقييم األثر البيئي على أن تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، كمية النفايات الطبية المقدر  .2

 حرقة، ووصفاً لإلجراءات التالية:تخزينها في الموقع ومعالجتها، البرنامج الزمني المتوقع لتجهيز الموقع وتركيب الم
 التحقق من عدم وجود مواد مشعة و/أو مواد كيميائية أخرى في النفايات الطبية التي يتم استقبالها ومعالجتها في المنشأة. .أ

 التخلص النهائي من الرماد. .ب

 خطة التخلص من المياه العادمة الناتجة عن الغسيل الرطب لالنبعاثات الهوائية. .ت

 خطة تنظيف األكياس الفلترية والتخلص النهائي من نواتج التنظيف واألكياس نفسها.   .ث
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 خطة الصيانة الوقائية والدورية للمحرقة. .ج

 منع حدوث مكاره صحية. .ح

 حماية الصحة والسالمة المهنية والبيئة. .خ

 حماية الموقع.  .د

 االستجابة للحوادث. .ذ
 احتواء االنسكاب. .ر
 حال تعطل جهاز المعالجة. التعامل مع النفايات الطبية في .ز
بعد موافقة لجنة مراجعة دراسة تقييم األثر البيئي على الدراسة المقدمة من المنشأة، تُصدر وزارة البيئة الموافقة إلنشاء  .1

 المشروع شريطة االلتزام بخطة اإلدارة البيئة المرفقة بالدراسة.
 رخصة المهن والحرف والصناعات.يقوم صاحب المنشأة بمراجعة الجهات المعنية للحصول على  .1
ً )حرق تجريبي( بطلب خطي  .1 يتقدم صاحب المنشأة التجارية عند االنتهاء من تجهيزها وتركيب األجهزة وتشغيلها تجريبيا

 لوزارة البيئة للحصول على تصريح التشغيل.
أة التجارية والتحقق من توفر جميع تقوم لجنة مشتركة من وزارة البيئة ووزارة الصحة بإجراء كشف أولي مشترك لتقييم المنش .1

 المتطلبات وتحديد النواقص؛ وإعالم صاحب المنشأة خطياً بالنواقص الستكمالها والسلبيات لتالفيها.
تحت إشرافها؛ ويقوم صاحب المنشأة  (Trial Burns)تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع المنشأة التجارية إلجراء حرق تجريبي  .2

 عاثات المدخنة وفحص الرماد.بإجراء فحص تركيز انب
 بناء على نتائج الفحوصات المطلوبة، تُصدر وزارة البيئة كتاب بالموافقة للمنشأة التجارية )الُمعالج( على البدء بالتشغيل .0

"تصريح تشغيل" ساري المفعول لمدة ثالث سنوات مع التقيد وااللتزام بالشروط العامة للموافقة لمنشأة تجارية على معالجة 

بما فيها نفايات العالج الكيماوي باستخدام المحارق  الواردة في الجزء الرابع )البند: أوالً(؛ والتقيد وااللتزام نفايات الطبية ال

 ب( وبأي شروط خاصة أخرى تحدد في "تصريح التشغيل". -بالشروط الواردة في الجزء الرابع )البند: ثانياً 

 لمنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة باستخدام المحارق:إجراءات تجديد تصريح التشغيل الممنوح ل .ب

 مدة سريان تصريح التشغيل الممنوح للمنشأة التجارية لمعالجة النفايات الطبية بواسطة المحارق ثالث سنوات. .1
 انتهائه.تُراجع المنشأة التجارية وزارة البيئة لغاية تجديد تصريح التشغيل قبل شهر من موعد  .1
التي ُمنح شروط بجميع اليستمر سريان تصريح التشغيل خالل فترة الثالث سنوات باستمرار التزام المنشأة التجارية )الُمعالج(  .2

تصريح التشغيل على أساسها، وبناء على استمرار كفاءة الحرق، وعلى مطابقة نتائج فحوصات انبعاثات المدخنة للمواصفة 

 القياسية ذات الصلة.
ً للتأكد من التزامها بجميع الشروط والمتطلبات وعدم وجود مخالفات،  .1 تقوم وزارة البيئة بمراجعة ملف المنشأة التجارية دوريا

ودرجة خطورة المخالفات، إن وجدت؛ كما تقوم بالتفتيش الدوري على المنشأة التجارية بمعدل ال يقل عن مرتين/سنة وتقييم 

 كفاءة الحرق. 
لشروط التي منح تصريح التشغيل على أساسها خالل فترة سريان تصريح التشغيل، يتم اآلتي، وحسب خطورة في حال مخالفة ا .1

 المخالفة:
 إنذار المنشأة التجارية إنذارا أولياً لتصويب الوضع خالل مهلة محددة؛ أو -أ

 المخالفة خالل مهلة محددة؛ أو إنذار المنشأة التجارية إنذاراً نهائياً مع إيقاف المحرقة لحين تصويب الوضع وعدم تكرار -ب
 الطلب من المنشأة التجارية إجراء تدقيق بيئي؛ أو -ت

 سحب وإلغاء تصريح التشغيل وعدم السماح بمعالجة النفايات الطبية المعدية والحادة في المنشأة التجارية
 

 على تصريح نقل النفايات الطبية )الناقل(سادساً: إجراءات ومتطلبات الحصول 
 والمتطلبات:اإلجراءات  .أ

لموافقة على لوزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة يتقدم صاحب العالقة )الشركة، المنشأة التجارية )الُمعالج(( بطلب خطي ل .1

 مع إحضار المركبة/ المركبات: الوثائق التاليةبه مرفقاً الحصول على تصريح ناقل نفايات طبية 
والتموين وعلى أن يكون نقل النفايات الطبية من ضمن صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للشركة شهادة السجل التجاري  .أ

 غاياتها.
رخصة المركبة/ المركبات الصادرة عن وزارة الداخلية/ إدارة الترخيص سارية المفعول؛ وفي حال كانت ملكية المركبة ال  .ب

 من استعمال المركبة وتخصيصها لهذه الغاية. تعود للشركة )الناقل(، إبراز عقد استئجار مبيناً فيه الغاية
 معلومات عن المركبة/المركبات يتضمن وصفاً لكابينة النفايات الطبية وسعتها )حمولتها القصوى(.  .ت
 رخصة قيادة للسائق/ السائقين الصادرة عن وزارة الداخلية/ إدارة الترخيص سارية المفعول. .ث
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 كس( للشركة والسائقين ورقم هاتف للحاالت الطارئة. معلومات االتصال )هاتف وبريد إلكتروني وفا .ج
 شهادة تحصين السائق/ السائقين لألمراض التالية: التهاب الكبد الفيروسي )ب(، التيتانوس، السل. .ح
شهادات تحصين لألمراض التالية: التهاب الكبد الفيروسي )ب(، التيتانوس، مع  أسماء عامل/ عمال مناولة النفايات الطبية .خ

 السل.
 تحديد المنطقة الجغرافية التي ستغطيها مركبة/ مركبات النقل. .د
 تحديد ساعات وأيام العمل. .ذ
 تحديد مؤسسات الرعاية الصحية التي سيتم نقل نفاياتها. .ر
 تحديد اسم وموقع المنشأة التجارية )الُمعالج( التي سيتم نقل النفايات الطبية إليها. .ز
حقق من البيانات والوثائق المزودة من قبل الشركة )الناقل( وبالكشف على المركبة/ تقوم وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بالت .1

( الواردة في 11-1لغاية  11-1( والبنود )0-1لغاية  1-1المركبات للتحقق من توفر جميع المتطلبات الواردة في البنود )

 يلي:؛ يضاف إلى ذلك توفير ما 1001لسنة  1تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 
 مثلث طوارئ عاكس طفاية حريق. .أ

 شريط إلحاطة منطقة االنسكاب. .ب
 مكنسة ومجرود لجمع النفايات المنسكبة. .ت
 ميزان لوزن النفايات الطبية. .ث
 -تُصدر وزارة الصحة كتاب بالموافقة للشركة )الناقل( على نقل النفايات الطبية متضمناً شروط الموافقة الواردة في البند )ثامناً  .2

ومرفقا به تصريح/ تصاريح النقل للمركبة/ المركبات السارية المفعول لمدة سنة؛ وينتهي سريان جميع تصاريح النقل  ب( أدناه

 كانون األول من كل عام. 21بتاريخ 

 وقف أو إلغاء تصريح الناقل .ب

ن تةاريخ إصةدار تصةريح ( يومةاً مة20في حال عدم تمكن الناقل من التعاقد مع أي مولد نفايات طبيةة معديةة وحةادة خةالل فتةرة ) .1

 الناقل، يتم إلغاء التصريح.
( يومةاً مةن تةاريخ تعاقةده مةع المولةد، تقةوم وزارة 20في حال تخلف الناقل عن إضافة أي مولد جديد على التصريح خالل فترة ) .1

 الصحة/ مديرية صحة البيئة بما يلي:
 يتم إنذار الناقل لتصويب الوضع وعدم تكرار ذلك. .أ

 توجيه إنذار نهائي.إن تكرر ذلك، يتم  .ب

 إن تكرر ذلك مرة أخرى يتم إلغاء التصريح. .ت
 في حال تخلف الناقل عن تجديد التصريح في موعده، تقوم وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بما يلي: .2
 يتم إنذار الناقل لتصويب الوضع وعدم تكرار ذلك مستقبالً. .أ

 إن تكرر ذلك، يتم توجيه إنذار نهائي. .ب

 أخرى يتم إلغاء التصريح. إن تكرر ذلك مرة .ت
إذا وردت شكاوى من مولدي النفايات الطبية المعدية والحةادة المةذكورة فةي التصةريح حةول تةأخر/تخلف الناقةل فةي تقةديم خدمةة  .1

 النقل أو شكاوى أخرى ذات صلة، تقوم وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة بما يلي:
 ستقبالً.يتم إنذار الناقل لتصويب الوضع وعدم تكرار ذلك م .أ

 إن تكرر ذلك، يتم توجيه إنذار نهائي. .ب

 إن تكرر ذلك مرة أخرى يتم إلغاء التصريح. .ت
إذا خالف الناقل أحد شروط الموافقةة الةواردة فةي الجةزء الثالةث )ب( أعةاله، تقةوم وزارة الصةحة باتخةاذ أحةد اإلجةراءات التاليةة  .1

 حسب درجة خطورة المخالفة:
 لمخالفة.توجيه إنذار الناقل وعدم تكرار ا .أ

 .توجيه إنذار نهائي للناقل بعدم تكرار المخالفة.إلغاء تصريح الناقل .ب
 الغاء التصريح. .ت

 
 

 


