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بشأن الشروط الفنية والصحية
للمنشآت البيطرية

رئي�س جمل�س �إدارة جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية،
بعد الإطالع على:
 القانون الإحتادي رقم ( )6ل�سنة  1979يف �ش�أن احلجر البيطري وتعديالته، وعلى القانون الإحتادي رقم ( )10ل�سنة  2002يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب البيطري والئحته، وعلى القانون الإحتادي رقم ( )16ل�سنة  2007ب�ش�أن الرفق باحليوان والئحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2005ب�إن�شاء جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديالته، وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء دائرة ال�ش�ؤون البلدية، وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن الغذاء يف �إمارة �أبوظبي والأنظمة ال�صادرة عنه، وعلى القرار الوزاري رقم ( )321ل�سنة  2006ب�ش�أن القواعد املنظمة ملزاولة املهن املعاونة ملهنةالطبيب البيطري،
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )617ل�سنة  2009ب�ش�أن ال�شروط الفنية وال�صحية لل�صيدلياتالبيطرية،
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )618ل�سنة  2009ب�ش�أن ال�شروط الفنية وال�صحية للمن�ش�آت العالجيةوالت�شخي�صية البيطرية،
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )383ل�سنة  2010ب�ش�أن ال�شروط الفنية وال�صحية مل�ستودعات الأدويةالبيطرية،
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )521ل�سنة  2011ب�ش�أن االمرا�ض الوبائية الواجب الإبالغ عنها، وعلى القرار الوزاري رقم ( ) 163ل�سنة  2012ب�ش�أن �إ�سرتداد الأغذية والأعالف، وعلى قرار وزارة ال�صحة رقم ( )1136ل�سنة  2003ب�ش�أن الأدوية البيطرية املحظورة، وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )43ل�سنة  2010ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة جهاز�أبوظبي للرقابة الغذائية،
 وعلى قرار رئي�س جمل�س الإدارة رقم ( )2ل�سنة  2006ب�ش�أن تعيني مدير عام جهاز �أبوظبيللرقابة الغذائية.
و بنا ًء على ما عر�ضه مدير عام اجلهاز ،وموافقة جمل�س الإدارة،
قررنا �إ�صدار النظام التايل ب�ش�أن ال�شروط الفنية وال�صحية للمن�ش�آت البيطرية.
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التعاريف
المادة ()1

طبي��ب بيط��ري مرخ�ص يف �أح��د اخت�صا�صات الط��ب البيطري يحمل
�إ�ست�شاري بيطري
�شهادة معتمدة يف جمال الإخت�صا�ص.
هو توفر الرعاية والإعتناء باحليوانات بهدف �ضمان حتقيق ما يعرف
الرفق باحليوان
مبفه��وم احلري��ات اخلم���س الت��ي ت�ش��مل التحرر م��ن اجلوع والعط���ش
واخل��وف وال�ضي��ق وعدم الراحة والإزع��اج والإ�صاب��ة والأمل �أو املر�ض
وتكفل له التمتع بال�سلوك الفطري التلقائي ويطلق على هذا التو�صيف
رعاية احليوان.
الأدوي��ة والكيماوي��ات امل�س��تعملة يف وقاي��ة وع�لاج احليوان��ات مب��ا يف
امل�ستح�ضرات البيطرية
ذلك التطعيم��ات والأم�صال الوقائية ومبي��دات الطفيليات (الداخلية
الدوائية
واخلارجية) و�أي م�س��تح�ضرات �أخرى ت�ستخدم بغر�ض املحافظة على
�صحة احليوان.
امل�ستح�ضرات البيطرية غري ت�ش��مل �أن��واع املطهرات واملواد اخلا�صة بعناي��ة ورعاية وتربية احليوان
�إ�ضاف��ة �إل��ى الأغذية املرك��زة والإ�ضافات العلفية واملكم�لات الغذائية
الدوائية
غري العالجية.
الأدوي��ة املراقبة واملخدرة التي يكون �صرفها خا�ضع ًا ل�ش��روط التداول
امل�ستح�ضرات البيطرية
الدوائية املقيدة الإ�ستخدام ل��دى اجله��ات املخت�ص��ة وال يتم �صرفه��ا �إال عرب و�صف��ة طبية بيطرية
معتمدة.

بالإ�ضافة �إلى التعاريف الواردة يف القانون رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن الغذاء يف �إمارة �أبوظبي والأنظمة
ال�صادرة عنه ،يكون يف تطبيق مواد و�أحكام هذا النظام للكلمات والعبارات والكلمات التالية املعاين
املبينة قرين كل منها ،ما مل يدل ال�سياق على غري ذلك:
الدولة

دولة االمارات العربية املتحدة.

الوزارة

وزارة البيئة واملياه.

اجلهاز

جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية.

املدير العام

مدير عام جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية.

الإدارة املخت�صة

الإدارة املعنية ب�أن�شطة الرقابة على املن�ش�آت البيطرية يف اجلهاز.

اجلهة املخت�صة

اجله��ة �أو امل�ؤ�س�س��ة �أو الهيئ��ة االحتادي��ة �أو املحلي��ة احلكومي��ة ذات
العالقة.

املن�ش�أة

امل��كان املخ�ص���ص واملرخ���ص م��ن اجله��ات املخت�ص��ة ملزاول��ة �أي من
الأن�ش��طة البيطري��ة وه��ي عل��ى �س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر امل�ست�ش��فيات
والعي��ادات وال�صيدلي��ات البيطري��ة وم�ؤ�س�س��ات وم�س��تودعات الأدوية
البيطري��ة واملخت�برات البيطري��ة ومكات��ب الإ�ست�ش��ارات العلمي��ة
البيطرية.
ال�ش��خ�ص املرخ���ص له قانون � ًا �أو امل�س ��ؤول عن الإلت��زام بتنفيذ �أحكام
القانون والأنظمة والقرارات ذات العالقة باملن�ش�آت البيطرية.

م�س�ؤول املن�ش�أة
الطبيب البيطري

ال�ش��خ�ص املرخ�ص من قب��ل وزارة البيئة واملياه وفق��ا لأحكام القانون
الإحتادي رقم ( )10ل�سنة � 2002أو ال�شخ�ص الذي يعمل بهذه ال�صفة
يف �أي دائ��رة حكومي��ة حملي��ة يف دول��ة االمارات العربي��ة املتحدة وفقا
للأنظمة املعمول بها يف كل �إمارة.
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النطاق واألهداف
المادة ()2

د�	.أن تك��ون الأر�ضي��ات غ�ير زلقة ومبيالن ي�ؤمن �إن�س��ياب ال�س��وائل لنق��اط ال�صرف التي يج��ب تغطيتها
بو�سائل منا�سبة.
هـ .يتيح ت�صميم املبنى التهوية املالئمة جلميع مرافق املن�ش�أة.

�أ .يه �دُف ه��ذا النظ��ام �إلى و�ض��ع القواعد العامة للإ�ش�تراطات الفني��ة وال�صحية الواج��ب توفرها عند
�إن�شاء وت�شغيل املن�ش�آت البيطرية ك�أحد متطلبات الرتخي�ص يف �إمارة �أبوظبي.
ب .تطبق الإدارة املخت�صة �أحكام هذا النظام على كافة املن�ش�آت البيطرية يف �إمارة �أبوظبي.
الفصل األول
اإلشتراطات العامة الواجب توفرها في المنشآت البيطرية
إشتراطات الموقع
المادة ()3

يلتزم م�س�ؤول املن�ش�أة البيطرية عند حتديد املوقع باملتطلبات الآتية:
�أ�	.أن يكون �إختيار موقع املن�ش ��أة البيطرية حمقق ًا لكافة ال�ضوابط واملعايري الفنية وال�صحية التي وردت
بالقرارات واللوائح ال�صادرة عن اجلهات والإدارة املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
ب�	.أن ال تكون املن�ش�آت البيطرية العالجية يف اجلوار املبا�شر للمرافق التعليمية وال�صحية و�أن تكون بعيدة
عن مكبات النفايات وم�صادر التلوث احليوي والكيميائي.
ج�	.أن يكون موقع املن�ش�أة البيطرية يف مكان منا�سب ذي طريق معبد ي�سهل الو�صول �إليه.
إشتراطات المبنى
المادة ()4

يجب توفر الإ�شرتاطات التالية يف املبنى:
�أ�	.أن يكون م�ستق ًال وغري مت�صل �أو مفتوح على �أي عقار �آخر ومعرف ًا بلوحة دالة على اال�سم التجاري.
ب�	.أن يك��ون م�ش��يد ًا م��ن مواد عازلة للح��رارة والرطوبة وفقا للمتطلبات الفني��ة املعمول بها لدى اجلهات
املخت�صة.
ج�	.أن تك��ون الأر�ضي��ات واجل��دران وال�س��قوف و�أماكن �إت�صال اجل��دران بالأر�ضية من م��واد مقاومة غري
ما�ص��ة لل�س��وائل ،و�س��هلة التنظي��ف والغ�س��ل والتعقي��م ،وذات �أل��وان غ�ير داكن��ة خا�ص��ة يف املن�ش ��آت
العالجية.
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تجهيزات المبنى
مادة ()5

يجب توفري الآتي:
�أ .مكان منا�سب لإ�ستقبال املراجعني.
ب .ع��دد منا�س��ب م��ن �أحوا�ض غ�س��يل الأي��دي املزودة باملاء ال�س��اخن والب��ارد واملطهرات بكاف��ة الأماكن
الالزمة.
ج .الإ�ضاءة الكافية والتكييف والتهوية اجليدة والنظافة العامة يف جميع مرافق املن�ش�أة.
د� .ضم��ان العزل اجلي��د للتو�صيالت الكهربائية من ال�ضرر واخلطر الناجت عن الغ�س��يل وتركيب املفاتيح
وامل�آخذ الكهربائية من النوع العازل للمياه.
هـ .و�سائل وبرامج مكافحة احل�شرات والآفات يف املن�ش�أة البيطرية.
و .حنفيات ماء ذاتية الفتح �أو التي تعمل بنظام الإ�ست�شعار ملغا�سل املختربات و�صاالت اجلراحة والت�شريح
املر�ضي و�أي من املرافق التي حتددها الإدارة املخت�صة.
ز .حاويات بجميع �أنواعها املختلفة لدى املن�ش ��أة م�صنفة ح�س��ب نوع الإ�ستخدام و�أن يتم تخ�صي�ص مكان
�آمن ومنف�صل حلاويات النفايات الطبية مبا فيها امل�ستح�ضرات البيطرية الدوائية املنتهية ال�صالحية
بحيث تكون م�صنفة ح�س��ب النوع وجيدة الإغالق ويجري التخل�ص من النفايات احليوية والكيميائية
بطريقة �سليمة و�آمنة ح�سب املتبع لدى اجلهات املخت�صة.
ح .متطلبات ال�سالمة العامة ح�سب ا�شرتاطات اجلهات املخت�صة.
ط .مكان �أو و�سيلة حلفظ امل�ستح�ضرات البيطرية ب�أنواعها وح�سب ت�صنيفاتها وبدرجة احلرارة املعتمدة
م��ن اجله��ة امل�صنعة ور�صدها ب�أداة قيا���س احل��رارة على �أن ال تتجاوز احل��رارة يف �أماكن احلفظ 25
درجة مئوية.
ي .خزان��ة خا�ص��ة حلفظ الكيماوي��ات واملواد اخلطرة و�أخرى للم�س��تح�ضرات البيطري��ة الدوائية املقيدة
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الإ�س��تخدام وفق ًا لطبيعة عمل املن�ش ��أة وح�س��ب الأنظمة العاملية ل�ضوابط �س��جل احلركة املقيدة لتلك
امل�ستح�ضرات.
ك	.ال ي�سمح بتخزين �أية مواد �أو معدات ال تتعلق بن�شاط املن�ش�أة.

م .ال�سجالت الإدارية والفنية اخلا�صة بالعمل واملتعلقة بن�شاط املن�ش�أة موثقة بطريقة منتظمة ومت�سل�سلة
وم�صنفة ب�شكل ي�سهل الإطالع عليها و�أي �سجالت ترى الإدارة املخت�صة �أنها ذات �أهمية.

إشتراطات التوثيق
المادة ()6

آليات تنظيم العمل
المادة ()7

يجب على م�س�ؤول املن�ش�أة البيطرية الإلتزام بالآتي:
�أ .مراعاة قواعد املمار�سات املهنية وال�سلوكية اجليدة.
ب� .ضمان الإملام الكايف لدى العاملني يف كيفية التعامل مع احليوان مبا ي�ضمن الرفق به ورعاية احليوانات
امل�صابة باحلاالت املر�ضية املختلفة خا�صة يف املن�ش�آت التي تتطلب �أن�شطتها ذلك.
ج .تطبيق �إجراءات ال�سالمة والأمن احليوي يف كافة خطوات العمل.
د .التخل�ص ال�سليم والآمن من النفايات الطبية واخلطرة وذلك ح�سب متطلبات اجلهات املخت�صة.
هـ .عدم ال�سماح مل�ستودعات الأدوية البيطرية البيع بالتجزئة.
و .و�ضع مل�صق ب�إ�سم ال�صيدلية على جميع عبوات امل�ستح�ضرات البيطرية قبل بيعها.
ز .تداول �أو �إ�ستخدام امل�ستح�ضرات البيطرية امل�سجلة فقط لدى اجلهات املخت�صة.
ح .من��ع الإجت��ار يف عين��ات الرتوي��ج الدعائ��ي للم�س��تح�ضرات البيطري��ة الدوائية ويقت�ص��ر توزيعها على
من�ش�آت العالج فقط.

يجب على م�س�ؤول املن�ش�أة البيطرية توفري الآتي:
�أ .الأوراق الر�سمية للمن�ش�أة البيطرية كالرتخي�ص و�شهادات الإجناز والت�شغيل ورخ�ص مزاولة املهنة.
ب� .سجل بقوائم العاملني من الكادر الفني والإداري والعمال وم�ؤهالتهم.
ج� .سجل بقوائم �شركات التوريد وجتهيز املعدات ومتعهدي اخلدمات امل�ساندة.
د� .س��جل تف�صيل��ي بامل��واد الطبي��ة وامل�س��تح�ضرات البيطري��ة ب�أنواعها ال��واردة وال�ص��ادرة و�صرفها من
املن�ش�أة البيطرية لغر�ض الإ�سرتداد والتتبع.
هـ�	.أذونات الإ�سترياد والإفراج اخلا�صة بامل�ستح�ضرات البيطرية ب�أنواعها وامل�ستندات املتعلقة بها ح�سب
طبيعة الن�شاط.
و� .س��جالت التخل���ص من النفاي��ات الطبية واخلط��رة وامل�س��تح�ضرات البيطرية بكافة �أنواعه��ا املنتهية
ال�صالحية ح�سب طبيعة الن�شاط.
ز� .سجل املعدات والأدوات امل�ستخدمة ومدخالت عملها وال�صيانة الدورية اخلا�صة بها.
ح .وثائق البيانات اخلا�صة باحلاالت املعاجلة من قبل املن�ش�آت العالجية (مثل ا�سم ونوع ورقم احليوان،
بيان��ات مالك احليوان ،العالجات ،اللقاحات والتطعيمات ،املقويات ،الأعالف املو�صى بها) لأغرا�ض
التتبع.
ط� .س��جالت خا�ص��ة بالتدخ�لات اجلراحي��ة والعالجي��ة وال�ش��هادات ال�صحي��ة اخلا�ص��ة باحليوان��ات يف
املن�ش�آت العالجية.
ي� .سجالت املخترب املتعلقة بنتائج الفحو�صات و�شهادات التحليل مع بيانات عن احليوان واملالك.
ك� .سجل التخل�ص من احليوانات النافقة والت�شريح املر�ضي ح�سب طبيعة الن�شاط.
ل� .س��جل �إ�س��تخدام امل�س��تح�ضرات البيطري��ة الدوائي��ة املقي��دة الإ�س��تخدام ح�س��ب متطلب��ات اجله��ات
املخت�صة وح�سب طبيعة الن�شاط.

عند جمع العينات و�إر�سالها �إلى املخترب للتحليل ,يجب الإلتزام بالآتي:
�أ� .سرعة �إبالغ اجلهة املخت�صة عند الإ�شتباه �أو ت�شخي�ص �أي من الأمرا�ض الوبائية �أو املعدية �أو امل�شرتكة
الواجب الإبالغ عنها قبل �أخذ العينات من قبل الطبيب البيطري امل�س�ؤول.
ب�	.أن يتم جمع العينات من احليوانات بوا�سطة طبيب بيطري �أو فني بيطري مع مراعاة متطلبات الرفق
باحليوان.
ج .تر�س��ل العينات حمفوظة ومربدة ومغلفة بال�س��رعة املمكنة �إلى املختربات البيطرية بطريقة منا�س��بة
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متن��ع تلفه��ا �أثن��اء النقل وتف��ي مبتطلبات التحلي��ل ال�صحيح لها وال ت�س��مح ب�إنت�ش��ار الأمرا�ض �أو تلوث
البيئة املحيطة.
د .تك��ون بيان��ات العين��ات املر�س��لة معرف��ة تعريف � ًا كام ًال يبني ن��وع احليوان ورقم��ه وجن�س��ه واملالك ونوع
العينة ووقت �سحب العينة ومكان �أخذ العينة وا�سم الطبيب اجلامع للعينة والهدف من �إر�سال العينة
والتحاليل املطلوبة.
هـ .يرف��ق تقري��ر لو�صف احلالة يف حاالت النفوق املفاجئ ونتائج الت�ش��ريح املر�ضي يف حالة كون العينات
املر�سلة قد �أخذت من حيوان نافق جرى ت�شريحه.
و .تنفيذ �إ�شرتاطات اجلهة املخت�صة يف حال احلاجة لإر�سال العينات �إلى خارج الدولة.

ي .عدم بيع الأدوية بالتجزئة للجمهور.
ك .عدم بيع احليوانات يف املن�ش�أة العالجية البيطرية.
ل� .آلية للتخل�ص من احليوانات النافقة وكيفية التعامل معها.
م .عدم �إ�ستغالل املن�ش�أة العالجية البيطرية كمركز خلدمة �إيواء احليوانات �إال بعد احل�صول على موافقة
اجلهة املخت�صة.
ن .مركبة جمهزة تنا�سب نوعية اخلدمة العالجية عند القيام بتقدمي خدمات بيطرية ميدانية يف املزارع
والعزب.
�س� .إبالغ الإدارة املخت�صة حال الإ�شتباه بظهور مر�ض واجب الإبالغ عنه.

الفصل الثاني
اإلشتراطات العامة للمنشآت العالجية البيطرية
(العيادات والمستشفيات)

العيادات البيطرية
المادة ()10

يجب الإلتزام بتوفري املتطلبات والإ�شرتاطات الآتية:
�أ .كادر فني مرخ�ص وم�ؤهل ملزاولة املهنة يف املن�ش�آت العالجية البيطرية.
ب .عمالة مدربة ح�سب طبيعة ن�شاط الوحدات يف املن�ش�آت العالجية البيطرية.
ج .لوح��ات �إر�ش��ادية دالة لكل مرفق تو�ض��ح الإجراءات الإحرتازية الواجب �إتباعها خا�ص ًة غرفة الك�ش��ف
الإ�شعاعي.
د .عدد منا�سب من املكاتب للأطباء البيطريني ومكتب حلفظ ال�سجالت.
هـ .املعدات وامل�ستلزمات ال�ضرورية لوقاية و�سالمة العاملني.
و� .إجراء الفحو�صات ال�ضرورية الدورية للت�أكد من خلو جميع العاملني من الأمرا�ض امل�شرتكة املحتملة مع
حت�صينهم بالتطعيمات الدورية �ضدها.
ز .العمل بنظام تعريف وت�سجيل احليوانات وعدم تقدمي اخلدمة العالجية للحيوانات الغري معرفة �إال وفق
ال�ضوابط التي حتددها الإدارة املخت�صة.
ح .متطلبات الرفق باحليوان يف كافة املمار�سات اخلا�صة بالعالج والإيواء.
ط .املحافظة على خ�صو�صية و�سرية املعلومات اخلا�صة باحليوانات املعاجلة و�أ�صحابها.

يجب على العيادات البيطرية الإلتزام مبا ورد يف (املادة  )9بالإ�ضافة �إلى الإ�شرتاطات الآتية:
�أ .توفري غرفة �أو غرف جمهزة ومنا�سبة للفح�ص والت�شخي�ص واملعاجلة.
ب .عند تقدمي خدمة �إيواء للحيوانات املري�ضة بهدف العالج يجب توفري مكان منا�سب لإيواء احليوانات
تتوف��ر في��ه خدم��ة متابع��ة الع�لاج ب�ص��ورة �صحيح��ة وتف�صل غرف �إي��واء الأن��واع املتناف��رة (القطط
والكالب).
ج .عند تقدمي خدمة الت�صوير الإ�شعاعي يجب الإلتزام مبتطلبات الهيئة الإحتادية للرقابة النووية.
د .عند تقدمي خدمات جراحية يجب توفري غرفة خا�صة جمهزة ومنا�سبة يتوفر فيها الآتي:
�	.1أجهزة منا�سبة لتعقيم الأدوات واملعدات.
 .2عدة �أطقم معقمة من �أدوات اجلراحة وم�ستلزماتها.
�	.3أجهزة وو�سائل التخدير املنا�سبة وفق ًا للحالة العالجية.
 .4طاولة م�صنوعة من مواد مقاومة لل�صد�أ منا�سبة وجمهزة لإجراء العمليات اجلراحية ح�سب نوع
وحجم احليوان.
هـ .عند تقدمي خدمات خمتربية ت�شخي�صية يجب توفري مكان جمهز ومنا�سب يتوفر فيه الآتي:
 .1حيز لإعداد ال�شرائح و�إجراء الإختبارات املجهرية وامل�صلية املختلفة.
�	.2أدوات ومعدات لفح�ص العينات اخلا�صة بالطفيليات املختلفة.
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المستشفيات البيطرية

وحدة الجراحة

المادة ()11

مادة ()14

يجب على امل�ست�شفيات البيطرية الإلتزام مبا ورد يف (مادة  )9بالإ�ضافة �إلى الإ�شرتاطات الآتية:
�أ .وجود مرابط مظللة منا�س��بة لإيواء احليوانات ومن�صات �أو و�س��ائل لإنزال احليوانات الكبرية (�أبقار،
جمال ،خيول) و�أماكن خم�ص�صة لإيواء احليوانات ال�صغرية مبا يتنا�سب مع طبيعة الن�شاط.
ب .مدخ��ل منف�ص��ل ل��كل م��ن حيوان��ات الرفق��ة و�آخر لدخ��ول حيوان��ات املزرعة مبا يتنا�س��ب م��ع طبيعة
الن�شاط.
ج�	.أدوات ومع��دات ال�س��يطرة على حيوان��ات الرفقة وحيوان��ات املزرعة يف املداخل اخلا�ص��ة باحليوانات
وغرف الت�شخي�ص والعالج واجلراحة.
د .توفري �شبكة داخلية لل�صرف ال�صحي على �أن يتم معاجلتها بالطرق املعتمدة لدى الإدارة املخت�صة.
هـ .توفري غرفة خا�صة للطبيب البيطري املناوب.
و .غرفة جمهزة بغ�سالة كهربائية لغ�سل وتعقيم مالب�س و�أطقم اجلراحة واملعاجلة واملخترب.
ز .م�ص��در �إحتياط��ي للطاق��ة الكهربائي��ة يعم��ل �آلي � ًا لتغذية املراف��ق احليوية يف امل�ست�ش��فى ف��ور �إنقطاع
اخلدمة.
ح .جتهيزات ومعدات حلفظ نفايات العمل ب�صورة �سليمة قبل التخل�ص منها بطريقة �آمنة.

�إ�ضاف ًة ملا ورد يف املادة ( )10الفقرة ( د) يجب �أن تتوفر يف �صالة اجلراحة الإ�شرتاطات الآتية:
�أ�	.أن تكون �صاالت العمليات اجلراحية ملحقة ب�أماكن خم�ص�صة لتجهيز احليوانات لتح�ضريات ما قبل
اجلراحة.
ب�	.أن تكون �صاالت اجلراحة منف�صلة عن غرف الت�شخي�ص والعالج.
ج�	.أن تك��ون ال�ص��االت املخ�ص�صة حليوانات الرفقة منف�صلة عن �صاالت اجلراحة املخ�ص�صة حليوانات
املزرعة.
د .توفري املعدات الالزمة للتدخل اجلراحي يف عمليات التوليد.
هـ .توفري مكان منا�سب ومزود بالبطانيات واملعدات الالزمة ل�سالمة احليوان لإجراءات الإفاقة والإنعا�ش
واملراقبة ما بعد اجلراحة.

وحدة التشخيص والعالج
مادة ()12

�أ�	.أن يك��ون ت�ش��خي�ص وع�لاج احليوان��ات يف غ��رف منف�صلة بواق��ع غرفة واح��دة على الأق��ل حليوانات
الرفقة والطيور و�أخرى حليوانات املزرعة ح�سب طبيعة الن�شاط.
ب .تخ�صي���ص غرف��ة م�س��تقلة للفحو���ص الت�ش��خي�صية امل�س��اندة مث��ل (الأ�ش��عة ال�س��ينية ،املوج��ات ف��وق
ال�صوتي��ة ،املناظ�ير) تو�ضع بها الأجهزة واملعدات الالزمة للعم��ل ،و�أن تراعى فيها �إحتياطات الأمان
وال�سالمة واملحددة من قبل الهيئة االحتادية للرقابة النووية.
وحدة المختبرات
المادة ()13

تطبق الإ�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الرابع املواد( )23 - 22ب�ش�أن املختربات البيطرية.
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وحدة الصيدلية
مادة ()15

تطب��ق الإ�ش�تراطات املن�صو���ص عليه��ا يف الف�ص��ل الثال��ث امل��واد ( )21-20-19 -18ب�ش ��أن ال�صيدليات
وامل�ستودعات البيطرية.
وحدة إيواء الحيوانات
مادة ()16

يجب توفر الإ�شرتاطات التالية يف مكان �إيواء احليوانات:
�أ .وجود غرف منا�س��بة لنوع احليوان منف�صلة عن املبنى الرئي�س��ي للم�ست�ش��فى لعزل احليوانات امل�شتبه
ب�إ�صابتها ب�إمرا�ض وبائية �أو م�شرتكة.
ب�	.أماكن خم�ص�صة لإيواء احليوانات حتت العالج.
ج .بيانات قائمة املعاجلة اليومية لكل حيوان على جدار املدخل �أو على حافة القف�ص �أو مدخلة �إلكرتوني ًا
�أو بطريقة ت�سهل وتنظم متابعة احلالة.
د .نظام للتهوية والتكييف ي�ضمن جتدد الهواء للحيوانات اخلا�ضعة للعالج.
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هـ .يكون عدد الغرف مب�ساحة منا�سبة لنوع اخلدمة املقدمة وعدد احليوانات التي يتم �إيواءها.
و .يكون ت�صميم امل�أوى منا�سب لنوع احليوانات املختلفة واملحققة ملعايري الرفق باحليوان.
ز .الف�صل بني غرف حيوانات الرفقة واملزرعة ومراعاة التجان�س النوعي والعمري يف الإيواء اجلماعي.
ح .و�سائل منا�سبة لتغذية و�سقي احليوانات.

ب�	.أن تكون امل�ساحة كافية حلجم الن�شاط وكمية امل�ستح�ضرات البيطرية املعرو�ضة للتداول.
ج .عدم �إ�س��تخدام �أي حيز خارجي حلفظ وعر�ض امل�س��تح�ضرات البيطرية يف حميط املن�ش�أة �أو واجهتها
و�أن ال تكون معر�ضة ب�صورة مبا�ش��رة لأ�ش��عة ال�شم���س �أو لت�أثريها وال ي�سمح بتكدي�س �أي م�ستح�ضرات
بيطرية دوائية يف �صناديق على الأر�ض مبا�شرة.
د�	.أن حتفظ امل�ستح�ضرات البيطرية بنف�س عبواتها والبيانات امل�صاحبة لها ويف درجة احلرارة املعتمدة
من امل�صنع وال يجوز فتحها �أو جتزئتها �أو �إجراء �أي تعديل على بياناتها.
هـ�	.إتباع املمار�سات اجليدة يف النقل واحلركة والتخزين لكافة املواد املحفوظة.
و .عدم عر�ض �أية م�ستح�ضرات بيطرية بعد �إنتهاء فرتة �صالحيتها� ،أو كونها مدرجة �ضمن قوائم املواد
التي مت حظرها من قبل اجلهات املخت�صة.
ز .توفري خمزون �إحتياطي للم�ستح�ضرات البيطرية الدوائية واملعدات.
ح�	.أن يظهر على كل عبوات امل�س��تح�ضرات البيطرية الدوائية بيانات البطاقة الدوائية ال�س��م امل�س��تح�ضر
التجاري والعلمي.

وحدة التشريح المرضي
مادة ()17

يجب توفر الإ�شرتاطات التالية يف غرفة الت�شريح املر�ضي:
�أ�	.أن يكون موقعها خارج �أماكن الك�شف والعالج.
ب�	.أن تكون جدرانها و�أر�ضيتها �سهلة التنظيف والتطهري.
ج�	.أن يكون بها طاولة منا�سبة وقابلة للتحكم لت�سهيل ت�شريح احليوانات عليها ح�سب النوع.
د .وجود م�صدر مياه قوي ال�ضخ و�أحوا�ض للغ�سيل مرتبطة ب�شبكة �صرف �صحي.
هـ�	.أن تكون الإ�ضاءة قوية وكافية لر�ؤية التغريات املر�ضية.
و .وجود و�سيلة رافعة لت�سهيل عملية ت�شريح احليوان ح�سب نوعه.
ز .وج��ود ع��دة �أطق��م من املعدات والأدوات لإجراء الت�ش��ريح وكاف��ة الإحتياجات الالزمة جلمع و�إر�س��ال
العينات املر�ضية لإجراء الفحو�صات املطلوبة.
ح .وجود املطهرات املنا�سبة والفعالة لتطهري الطاوالت والأر�ضية واجلدران.
ط .وجود �أطقم مالب�س خا�صة للت�شريح و�أحذية مطاطية منا�سبة.
ي .وجود �أماكن خا�صة حلفظ النفايات متهيد ًا للتخل�ص منها على �أن يكون يف غري �إجتاه الهواء الداخل
للمباين الأخرى مع توفري و�سيلة منا�سبة للتخل�ص ال�سليم من احليوانات النافقة.
الفصل الثالث
الصيدليات ومستودعات المستحضرات البيطرية
المادة ()18

يجب الإلتزام بال�شروط الآتية:
�أ�	.أن ي�شرف عليها طبيب بيطري مرخ�ص.
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المعدات والتجهيزات
المادة ()19

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات وتوفري املعدات والتجهيزات الآتية:
�أ .توف�ير ثالجات وجممدات خا�ص��ة للإحتفاظ باللقاحات والأم�صال والهرمونات وبقية امل�س��تح�ضرات
البيطري��ة الدوائي��ة والغ�ير الدوائي��ة التي يتطل��ب حفظها درجات ح��رارة منخف�ضة ح�س��ب متطلبات
الن�شرة الدوائية للم�ستح�ضر.
ب .خزائن خا�صة معزولة ملبيدات الطفيليات اخلارجية واملبيدات احل�شرية.
ج .قواع��د م��ن مواد مقاومة لل�صد�أ مرتفعة عن الأر���ض لو�ضع ولتخزين حاويات املواد املختلفة و�أن تكون
على �إرتفاع ال يقل عن � 30سم من �سطح الأر�ض.
د .عدد منا�سب من الأرفف �أو اخلزانات م�صنعة من مواد غري قابلة لل�صد�أ والت�آكل حلفظ امل�ستح�ضرات
البيطرية مبا ال ي�سمح بتكد�سها ب�صورة ت�ؤثر على �سالمتها و�صالحيتها.
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الصيدليات البيطرية

هـ .وجود مراوح �شفط الهواء مزودة مبر�شحات خا�صة متنع ت�سرب املواد احليوية �أو روائح الكيماويات.
و�	.أن تك��ون �أ�س��طح ط��اوالت املخترب من مواد مقاومة لل�ص��د�أ والت�آكل والت�أثر باملواد الكيماوية ومنا�س��بة
لأنواع التحاليل التي يتم �إجرا�ؤها واملواد امل�ستخدمة و�سهلة الغ�سل والتعقيم.

المادة ()20

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية:
�أ .ع��دم القي��ام ب�أي �أن�ش��طة عالجية خارج �إخت�صا�ص ال�صيدلية كالك�ش��ف البيطري عل��ى احليوانات �أو
تقدمي العالج لها مبا يف ذلك �أخذ العينات املختلفة منها.
ب .عدم ال�سماح بتواجد احليوانات داخل ال�صيدلية.
ج .يحظر على ال�صيدلية �شراء �أو بيع �أو الإحتفاظ بامل�ستح�ضرات البيطرية املقيدة الإ�ستخدام.
مستودعات المستحضرات البيطرية
المادة ()21

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية:
�أ .و�ضع لوحات �إر�شادية على املداخل �أو املمرات للداللة على �أ�صناف املواد املخزنة.
ب .خزائن خا�صة للم�س��تح�ضرات البيطرية الدوائية املقيدة الإ�س��تخدام وت�صرف ح�سب تعليمات اجلهة
املخت�صة.
ج .عدم البيع بالتجزئة للعمالء.
الفصل الرابع
المختبرات البيطرية
المادة ()22

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية:
�أ .تعيني طبيب بيطري لديه خربة يف التحليل املخربي.
ب .توفري مكان منا�سب لإ�ستالم وت�سجيل العينات.
ج .توفري مكتب منف�صل للعاملني يف املخترب.
د�	.أن تك��ون الأب��واب ذاتية الغلق لف�صل املخترب عن املرافق الأخرى بنظام �آمن ،وتكون الأبواب الداخلية
مزدوجة ذاتية الغلق �أي�ضا مع مراعاة �سهولة احلركة.
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التجهيزات الفنية
المادة ()23

يجب �أن تتوفر التجهيزات الفنية الآتية:
�أ�	.أماكن منا�سبة للأجهزة واملعدات املخربية الالزمة للتحليالت الواردة يف �أن�شطة املخترب املعلنة.
ب .وجود معدات وجتهيزات منا�س��بة لنوع التحليل تفي ب�إ�ش�تراطات م�س��تويات ال�سالمة احليوية املختلفة
املتبعة ح�س��ب طبيعة التحليل ،خا�صة يف زراعة الكائنات الدقيقة مبا ي�ضمن دقة و�س��رعة نتائج العمل
ومعايرة الأجهزة امل�ستخدمة.
ج .جه��از للتعقي��م الرط��ب واجل��اف جلمي��ع الأدوات امل�س��تخدمة يف الفحو�ص��ات و�آخ��ر للتعقي��م الرطب
للنفايات املخربية قبل التخل�ص منها بطريقة �آمنة.
د .جتهيزات منا�سبة حلفظ العينات لأغرا�ض البحث واملتابعة.
هـ .ثالجة حلفظ مواد الت�شخي�ص التي حتتاج �إلى تربيد �أو جتميد.
و .توفري حاويات للنفايات الطبية اخلا�صة باملخترب.
ز .تزود وحدات املخترب مبنظمات التحكم بالرطوبة الن�سبية الداخلية.
الفصل الخامس
مكاتب اإلستشارات البيطرية
المادة ()24

�أ .يجب �أن ي�شرف على عمل املكتب �إ�ست�شاري بيطري مرخ�ص من اجلهة املخت�صة.
ب .يجب �أن يحدد عمل املكتب يف تقدمي الإ�ست�شارات ح�سب الإخت�صا�ص املحدد يف الرخ�صة.
ج .يجوز للمكتب بعد احل�صول على املوافقات �إ�ضافة �أي ن�ش��اط م�س��اند لغر�ض العالج �أو الت�ش��خي�ص مع
مراعاة الإلتزام بالإ�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين �أو الرابع ح�سب طبيعة الن�شاط.
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الفصل السادس
المركبة البيطرية المتحركة

العقوبات

المادة ()25

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية:
�أ�	.أن تكون تابعة لعيادة �أو م�ست�شفى بيطري ثابت يف الإمارة.
ب�	.أن تكون ذات موا�صفات معتمدة من اجلهات املخت�صة ومعدة للعمل امليداين يف جمال الطب البيطري.
ج�	.أن تكون حتت �إ�شراف مبا�شر �أثناء اخلدمة من قبل الطبيب البيطري امل�س�ؤول عن املركبة.
د�	.أن تك��ون مق�ص��ورة القي��ادة منف�صل��ة متام ًا ع��ن اجلزء اخلا���ص باملع��دات والأدوات وامل�س��تح�ضرات
البيطرية.
هـ�	.أن تكون �سهلة التنظيف والتعقيم.
و�	.أن يك��ون اجل��زء اخلا���ص باملع��دات والأدوات وامل�س��تح�ضرات البيطرية م�س��توفي ًا ملتطلب��ات التخزين
ال�صحيحة يف �إر�شادات اجلهة امل�صنعة ،ويحتوي على:
 .1ثالجة �صغرية منا�سبة حلفظ العينات و�ضمان ال�سالمة احليوية حلني �إجراء التحليل.
 .2حاويات خم�ص�صة للنفايات الطبية.

المادة ()29

يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا النظام وفق ًا للت�شريعات ال�سارية بذلك ال�ش�أن.
المادة ()30

ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
من�صور بن زايد �آل نهيان
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف �إمارة �أبوظبي
بتاريخ 2 :ذو القعدة 1434
املوافق� 8 :سبتمرب 2013م

األحكام الختامية
المادة ()26

يكون ملوظفي الإدارة املخت�صة ممن لديهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة
لأحكام هذا النظام �إتخاذ الإجراءات الالزمة لإنفاذ �أحكامه.
المادة ()27

ال تخل �أحكام هذا النظام بالإتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من قبل الدولة.
المادة ()28

ُيلغى كل حكم �أو ن�ص يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا النظام.
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