اجلريدة الر�سمية العدد ()938

قــرار وزارى
رقم 2011/322
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية لتدابري
ال�سالمة وال�صحة املهنية فى املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل
ا�ستنـادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزارى رقم  2008/286ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�صحة
املهنية فى املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف فقرة جديدة �إىل نهاية البند ( )3من ثالثا من املادة ( )16من الالئحة التنظيمية
امل�شار �إليها ن�صها الآتى :
ويجوز للوزير �أو من يفو�ضه اال�ستثناء مما تقدم بناء على طلب من املن�ش�أة التى تقدم
خدمات عامة �ضرورية وفقا لل�ضوابط الآتية:
�أ  -توفري مياه �شرب باردة تتنا�سب مع عدد العاملني .
ب  -عمل ا�سرتاحة مظللة قريبة من موقع العمل (فى الأماكن املك�شوفة) مغلقة من
اجلهات الأربع ومفرو�شة وجمهزة ب�أجهزة التكييف وتتنا�سب مع عدد العمال .
ج  -توفري الإ�سعافات الأولية .
د  -توفري مياه للغ�سيل واال�ستخدامات الأخرى على �أن تكون اخلزانات املتوفرة مغطاة
بطبقة حتفظ برودة املياه .
هـ  -توفري حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل .
و �	-أية �شروط �أخرى ترى الوزارة �إ�ضافتها .
ويتم تقدمي طلب الت�صريح وفقا للنموذج املرفق  ،ويجوز للوزارة رف�ض الطلب بدون �إبداء
الأ�سباب  ،ويعترب عدم الرد على الطلب خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�ضا له .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  20 :رجـب 1432هـ
املـوافـــق  22 :يونيو 2011م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكرى
وزي ـ ـ ــر القـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ــة
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منوذج مرفق
�سلطنة عمان
وزارة القوى العاملة
املديرية العامة للرعاية العمالية
دائرة ال�سالمة وال�صحة املهنية

ا�ستمارة طلب الت�صريح بالعمل فى نهاية �أوقات الظهرية خالل �أ�شهر يونيو ويوليو و�أغ�سط�س لعام م

�أوال  :بيانات �صاحب العمل :
ا�سم املن�ش�أة .............................................................................................:
رقم ال�سجل التجارى  .......................:رقم الرتخي�ص البلدى ................................:
املركز الرئي�سى � .........................:ص.ب  .............:ر.ب ................................:
الهاتف  ...............................:فاك�س  .................:النقال ................................:
الن�شاط الذى تزاوله املن�ش�أة ...........................................................................:
املكان الذى يطلب فيه الت�صريح ......................................................................:
ال�شخ�ص امل�س�ؤول  .........................................:الهاتف ...................................:
ثانيا  :عدد القوى العاملة فى موقع العمل حمل الت�صريح :
موقع العمل ...........................................................................................:

القوى العاملة
العمانية
غري العمانية

ذكور

�إناث

متدربون

الإجماىل

ثالثا � :أ�سباب طلب الت�صريح با�ستئناف العمل ابتداء من ال�ساعة الثانية والن�صف ظهرا :
............................................................................-1
............................................................................-2
.............................................................................-3
..............................................................................-4
...............................................................................-5

تاريخ تقدمي الطلب :
/

ختم املن�ش�أة :

20 /م
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توقيع املفو�ض بالتوقيع :

