قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2002م بنظام الفحص الطبي االبتدائي
مجلس الوزراء

بعد اإلطالع على قانون العمل رقم ( )7لسنة 0222م والسيما المادة ( )02منه،،
وعلى ما عرضه وزير العمل،

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته ،المنعقدة بتاريخ 0222/20/00م،

قررنا ما يلي:

المادة ()2

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارة التالية المعنى المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك.

الفحص الطبي االبتدائي:
هووو الصحووص الطبووي اللووامل الووذم يجريووه المرل و للعموول للتلووود موون لياقتووه وخلوووه موون أم موور

يمكوون أن تزيوود المهنووة موون لوودته أو تسوواهم فووي حوودون موور
رف

مهنووي عخوور ،ويترت و

علووى نتيجتووه

أو قبول إبرام عقد العمل معه.
المادة ()0

ال يجوز تلغيل أم عامل إال بعود أن يجورل لوه الصحوص الطبوي االبتودامي ،ويمكون توورار الصحوص

بعد التحاق العامل بعمله بصترة قصيرة ،كلما كان ذلك ضروريا.
المادة ()2

يرعووى عنوود إج وراء الصحووص الطبووي االبتوودامي طبيعووة عموول المنلوولة ومهنووة العاموول وجنسووه وسوونه
ا
ومستول الخطورة التي يمكن أن يتعر

لها بسب

العمل ومنها:

 .2فحووص الن وور التخصصووي للعوواملين فووي اهعمووال المجهوودة والدقيقووة والمعرضووين ل لووعاعات
غير المرمية.

 .0تخطيط السمع للعمال المعرضين للضجيج.
 .2اختبار و امف الرمة للعمال المعرضين لألغبرة واهتربة والغازات المختلصة.

 .4أخذ مسحات من اهنف والصم وتحليل البراز للعاملين في الصناعات الغذامية.

 .5فحص و امف الوبد للعاملين في إنتاج المبيدات الحلرية واهسمدة الزراعية والمتعاملين بها.
 .6إجراء فحص السامل المنوم للعاملين في مجال اإللعاع.

 .7فحص اإليدز والتها

الوبد الوبامي للعاملين في قطاع الخدمات الطبية.
المادة ()4

يتم الصحص الطبي االبتدامي للعمال من قبل اللجنة الطبية ،وفي حال تعذر ذلوك يوتم الصحوص مون
قبل جهة طبية خاصة .على أن تعتمد النتامج من قبل اللجنة الطبية.
المادة ()5
يتحمل صاح

على صاح

العمل التواليف المترتبة على إجراء الصحوصات الطبية االبتدامية.
المادة ()6

العمل أن يحتصظ بنسخة مون نتوامج الصحوص الطبوي االبتودامي فوي ملوف العامول ،وأن

يمكن المصتش من االطالع عليها عند الطل .

المادة ()7
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة ()8
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنصيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تواريخ نلوره

في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 0222/20/00م
الموافق  /08لوال 2405 /هو
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

