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نظام رقم )11( ل�سنة 2013

بشأن الشروط الفنية والصحية 
للمنشآت البيطرية 

رئي�س جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، 
بعد الإطالع على: 

القانون الإحتادي رقم )6( ل�شنة 1979  يف �شاأن احلجر البيطري وتعديالته،  -
وعلى القانون الإحتادي رقم )10( ل�شنة 2002 يف �شاأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولئحته،  -

وعلى القانون الإحتادي رقم )16( ل�شنة 2007  ب�شاأن الرفق باحليوان ولئحته التنفيذية،  -
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2005 باإن�شاء جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية وتعديالته،  -

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإن�شاء دائرة ال�شوؤون البلدية،  -
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2008 يف �شاأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبي والأنظمة ال�شادرة عنه،  -

وعلى القرار الوزاري رقم )321( ل�شنة 2006 ب�شاأن القواعد املنظمة ملزاولة املهن املعاونة ملهنة   -
الطبيب البيطري،

لل�شيدليات  وال�شحية  الفنية  ال�شروط  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )617( رقم  الوزاري  القرار  وعلى   -
البيطرية،

وعلى القرار الوزاري رقم )618( ل�شنة 2009 ب�شاأن ال�شروط الفنية وال�شحية للمن�شاآت العالجية   -
والت�شخي�شية البيطرية،

وعلى القرار الوزاري رقم )383( ل�شنة 2010 ب�شاأن ال�شروط الفنية وال�شحية مل�شتودعات الأدوية   -
البيطرية،

وعلى القرار الوزاري رقم )521( ل�شنة 2011 ب�شاأن المرا�س الوبائية الواجب الإبالغ عنها،  -
وعلى القرار الوزاري رقم )163 ( ل�شنة 2012 ب�شاأن اإ�شرتداد الأغذية والأعالف،  -

وعلى قرار وزارة ال�شحة رقم )1136( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأدوية البيطرية املحظورة،  -
اإدارة جهاز  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2010 ل�شنة  رقم )43(  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  قرار  وعلى   -

اأبوظبي للرقابة الغذائية،
اأبوظبي  جهاز  عام  مدير  تعيني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )2( رقم  الإدارة  جمل�س  رئي�س  قرار  وعلى   -

للرقابة الغذائية.
و بناًء على ما عر�شه مدير عام اجلهاز، وموافقة جمل�س الإدارة، 

قررنا اإ�شدار النظام التايل ب�شاأن ال�شروط الفنية وال�شحية للمن�شاآت البيطرية.
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التعاريف
المادة )1(

بالإ�شافة اإلى التعاريف الواردة يف القانون رقم )2( ل�شنة 2008 يف �شاأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبي والأنظمة 
املعاين  التالية  والكلمات  والعبارات  للكلمات  النظام  هذا  واأحكام  مواد  تطبيق  يف  يكون  عنه،  ال�شادرة 

املبينة قرين كل منها، ما مل يدل ال�شياق على غري ذلك: 

دولة المارات العربية املتحدة.الدولة

وزارة البيئة واملياه.الوزارة

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.اجلهاز 

مدير عام جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.املدير العام

الإدارة املعنية باأن�شطة الرقابة على املن�شاآت البيطرية يف اجلهاز. الإدارة املخت�شة 

اأو املحلي��ة احلكومي��ة ذات اجلهة املخت�شة اأو الهيئ��ة الحتادي��ة  اأو املوؤ�ش�ش��ة  اجله��ة 
العالقة.

امل��كان املخ�ش���س واملرخ���س م��ن اجله��ات املخت�ش��ة ملزاول��ة اأي من املن�شاأة 
الأن�ش��طة البيطري��ة وه��ي عل��ى �ش��بيل املث��ال ل احل�ش��ر امل�شت�ش��فيات 
والعي��ادات وال�شيدلي��ات البيطري��ة وموؤ�ش�ش��ات وم�ش��تودعات الأدوية 
العلمي��ة  الإ�شت�ش��ارات  ومكات��ب  البيطري��ة  واملخت��رات  البيطري��ة 

البيطرية.

ال�ش��خ�س املرخ���س له قانون��ًا اأو امل�ش��وؤول عن الإلت��زام بتنفيذ اأحكام م�شوؤول املن�شاأة 
القانون والأنظمة والقرارات ذات العالقة باملن�شاآت البيطرية.

ال�ش��خ�س املرخ�س من قب��ل وزارة البيئة واملياه وفق��ا لأحكام القانون الطبيب البيطري
الإحتادي رقم )10( ل�شنة 2002 اأو ال�شخ�س الذي يعمل بهذه ال�شفة 
يف اأي دائ��رة حكومي��ة حملي��ة يف دول��ة المارات العربي��ة املتحدة وفقا 

لالأنظمة املعمول بها  يف كل اإمارة.

طبي��ب بيط��ري مرخ�س يف اأح��د اخت�شا�شات الط��ب البيطري يحمل اإ�شت�شاري بيطري 
�شهادة معتمدة يف جمال الإخت�شا�س.

هو توفر الرعاية والإعتناء باحليوانات بهدف �شمان حتقيق ما يعرف الرفق باحليوان 
مبفه��وم احلري��ات اخلم���س الت��ي ت�ش��مل التحرر م��ن اجلوع والعط���س 
واخل��وف وال�شي��ق وعدم الراحة والإزع��اج والإ�شاب��ة والأمل اأو املر�س 
وتكفل له  التمتع بال�شلوك الفطري التلقائي ويطلق على هذا التو�شيف 

رعاية احليوان.
امل�شتح�شرات البيطرية 

الدوائية 
الأدوي��ة والكيماوي��ات امل�ش��تعملة يف وقاي��ة وع��الج احليوان��ات مب��ا يف 
ذلك التطعيم��ات والأم�شال الوقائية ومبي��دات الطفيليات )الداخلية 
واخلارجية( واأي م�ش��تح�شرات اأخرى ت�شتخدم بغر�س املحافظة على 

�شحة احليوان.
امل�شتح�شرات البيطرية غري 

الدوائية 
ت�ش��مل اأن��واع املطهرات واملواد اخلا�شة بعناي��ة ورعاية وتربية احليوان 
اإ�شاف��ة اإل��ى الأغذية املرك��زة والإ�شافات العلفية واملكم��الت الغذائية 

غري العالجية.
امل�شتح�شرات البيطرية 

الدوائية املقيدة الإ�شتخدام 
الأدوي��ة املراقبة واملخدرة التي يكون �شرفها خا�شعًا ل�ش��روط التداول 
ل��دى اجله��ات املخت�ش��ة ول يتم �شرفه��ا اإل عر و�شف��ة طبية بيطرية 

معتمدة.
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النطاق واألهداف
المادة )2(

يه��ُدف ه��ذا النظ��ام اإلى و�ش��ع القواعد العامة لالإ�ش��رتاطات الفني��ة وال�شحية الواج��ب توفرها عند  اأ. 
اإن�شاء وت�شغيل املن�شاآت البيطرية كاأحد متطلبات الرتخي�س يف اإمارة اأبوظبي.

تطبق الإدارة املخت�شة اأحكام هذا النظام على كافة املن�شاآت البيطرية يف اإمارة اأبوظبي. ب. 

الفصل األول
اإلشتراطات العامة الواجب توفرها في المنشآت البيطرية 

إشتراطات الموقع
المادة )3(

يلتزم م�شوؤول املن�شاأة البيطرية عند حتديد املوقع باملتطلبات الآتية:
اأن يكون اإختيار موقع املن�ش��اأة البيطرية حمققًا لكافة ال�شوابط واملعايري الفنية وال�شحية التي وردت  اأ. 

بالقرارات واللوائح ال�شادرة عن اجلهات والإدارة املخت�شة يف هذا ال�شاأن.
اأن ل تكون املن�شاآت البيطرية العالجية يف اجلوار املبا�شر للمرافق التعليمية وال�شحية واأن تكون بعيدة  ب. 

عن مكبات النفايات وم�شادر التلوث احليوي والكيميائي.
اأن يكون موقع املن�شاأة البيطرية يف مكان منا�شب ذي طريق معبد ي�شهل الو�شول اإليه. ج. 

إشتراطات المبنى
المادة )4(

يجب توفر الإ�شرتاطات التالية يف املبنى: 
اأن يكون م�شتقاًل وغري مت�شل اأو مفتوح على اأي عقار اآخر ومعرفًا بلوحة دالة على ال�شم التجاري. اأ. 

اأن يك��ون م�ش��يدًا م��ن مواد عازلة للح��رارة والرطوبة وفقا للمتطلبات الفني��ة املعمول بها لدى اجلهات  ب. 
املخت�شة.

اأن تك��ون الأر�شي��ات واجل��دران وال�ش��قوف واأماكن اإت�شال اجل��دران بالأر�شية من م��واد مقاومة غري  ج. 
ما�ش��ة لل�ش��وائل، و�ش��هلة التنظي��ف والغ�ش��ل والتعقي��م، وذات األ��وان غ��ري داكن��ة خا�ش��ة يف املن�ش��اآت 

العالجية.

اأن تك��ون الأر�شي��ات غ��ري زلقة ومبيالن يوؤمن اإن�ش��ياب ال�ش��وائل لنق��اط ال�شرف التي يج��ب تغطيتها  د. 
بو�شائل منا�شبة.

يتيح ت�شميم املبنى التهوية املالئمة جلميع مرافق املن�شاأة. ه�. 

تجهيزات المبنى
مادة )5(

يجب توفري الآتي:
مكان منا�شب لإ�شتقبال املراجعني. اأ. 

ع��دد منا�ش��ب م��ن اأحوا�س غ�ش��يل الأي��دي املزودة باملاء ال�ش��اخن والب��ارد واملطهرات بكاف��ة الأماكن  ب. 
الالزمة.

الإ�شاءة الكافية والتكييف والتهوية اجليدة والنظافة العامة يف جميع مرافق املن�شاأة. ج. 
�شم��ان العزل اجلي��د للتو�شيالت الكهربائية من ال�شرر واخلطر الناجت عن الغ�ش��يل وتركيب املفاتيح  د. 

واملاآخذ الكهربائية من النوع العازل للمياه.
و�شائل وبرامج مكافحة احل�شرات والآفات يف املن�شاأة البيطرية.  ه�. 

حنفيات ماء ذاتية الفتح اأو التي تعمل بنظام الإ�شت�شعار ملغا�شل املخترات و�شالت اجلراحة والت�شريح  و. 
املر�شي واأي من املرافق التي حتددها الإدارة املخت�شة.

حاويات بجميع اأنواعها املختلفة لدى املن�ش��اأة م�شنفة ح�ش��ب نوع الإ�شتخدام واأن يتم تخ�شي�س مكان  ز. 
اآمن ومنف�شل حلاويات النفايات الطبية مبا فيها امل�شتح�شرات البيطرية الدوائية املنتهية ال�شالحية 
بحيث تكون م�شنفة ح�ش��ب النوع وجيدة الإغالق ويجري التخل�س من النفايات احليوية والكيميائية 

بطريقة �شليمة واآمنة ح�شب املتبع لدى اجلهات املخت�شة.
متطلبات ال�شالمة العامة ح�شب ا�شرتاطات اجلهات املخت�شة. ح. 

مكان اأو و�شيلة حلفظ امل�شتح�شرات البيطرية باأنواعها وح�شب ت�شنيفاتها وبدرجة احلرارة املعتمدة  ط. 
م��ن اجله��ة امل�شنعة ور�شدها باأداة قيا���س احل��رارة على اأن ل تتجاوز احل��رارة يف اأماكن احلفظ 25 

درجة مئوية.
خزان��ة خا�ش��ة حلفظ الكيماوي��ات واملواد اخلطرة واأخرى للم�ش��تح�شرات البيطري��ة الدوائية املقيدة  ي. 
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الإ�ش��تخدام وفقًا لطبيعة عمل املن�ش��اأة وح�ش��ب الأنظمة العاملية ل�شوابط �ش��جل احلركة املقيدة لتلك 
امل�شتح�شرات.

ل ي�شمح بتخزين اأية مواد اأو معدات ل تتعلق بن�شاط املن�شاأة. ك. 

إشتراطات التوثيق
المادة )6(

يجب على م�شوؤول املن�شاأة البيطرية توفري الآتي:
الأوراق الر�شمية للمن�شاأة البيطرية كالرتخي�س و�شهادات الإجناز والت�شغيل ورخ�س مزاولة املهنة. اأ. 

�شجل بقوائم العاملني من الكادر الفني والإداري والعمال وموؤهالتهم.  ب. 
�شجل بقوائم �شركات التوريد وجتهيز املعدات ومتعهدي اخلدمات امل�شاندة. ج. 

�ش��جل تف�شيل��ي بامل��واد الطبي��ة وامل�ش��تح�شرات البيطري��ة باأنواعها ال��واردة وال�ش��ادرة و�شرفها من  د. 
املن�شاأة البيطرية لغر�س الإ�شرتداد والتتبع.

اأذونات الإ�شترياد والإفراج اخلا�شة بامل�شتح�شرات البيطرية باأنواعها وامل�شتندات املتعلقة بها ح�شب  ه�. 
طبيعة الن�شاط.

�ش��جالت التخل���س من النفاي��ات الطبية واخلط��رة وامل�ش��تح�شرات البيطرية بكافة اأنواعه��ا املنتهية  و. 
ال�شالحية ح�شب طبيعة الن�شاط.

�شجل املعدات والأدوات امل�شتخدمة ومدخالت عملها وال�شيانة الدورية اخلا�شة بها. ز. 
وثائق البيانات اخلا�شة باحلالت املعاجلة من قبل املن�شاآت العالجية )مثل ا�شم ونوع ورقم احليوان،  ح. 
بيان��ات مالك احليوان، العالجات، اللقاحات والتطعيمات، املقويات، الأعالف املو�شى بها( لأغرا�س 

التتبع.
�ش��جالت خا�ش��ة بالتدخ��الت اجلراحي��ة والعالجي��ة وال�ش��هادات ال�شحي��ة اخلا�ش��ة باحليوان��ات يف  ط. 

املن�شاآت العالجية.
�شجالت املختر املتعلقة بنتائج الفحو�شات و�شهادات التحليل مع بيانات عن احليوان واملالك. ي. 

�شجل التخل�س من احليوانات النافقة والت�شريح املر�شي ح�شب طبيعة الن�شاط. ك. 
�ش��جل اإ�ش��تخدام امل�ش��تح�شرات البيطري��ة الدوائي��ة املقي��دة الإ�ش��تخدام ح�ش��ب متطلب��ات اجله��ات  ل. 

املخت�شة وح�شب طبيعة الن�شاط.

ال�شجالت الإدارية والفنية اخلا�شة بالعمل واملتعلقة بن�شاط املن�شاأة موثقة بطريقة منتظمة ومت�شل�شلة  م. 
وم�شنفة ب�شكل ي�شهل الإطالع عليها واأي �شجالت ترى الإدارة املخت�شة اأنها ذات اأهمية.

آليات تنظيم العمل
المادة )7(

يجب على م�شوؤول املن�شاأة البيطرية الإلتزام بالآتي: 
مراعاة قواعد املمار�شات املهنية وال�شلوكية اجليدة. اأ. 

ب.  �شمان الإملام الكايف لدى العاملني يف كيفية التعامل مع احليوان مبا ي�شمن الرفق به ورعاية احليوانات 
امل�شابة باحلالت املر�شية املختلفة خا�شة يف املن�شاآت التي تتطلب اأن�شطتها ذلك.

تطبيق اإجراءات ال�شالمة والأمن احليوي يف كافة خطوات العمل. ج. 
التخل�س ال�شليم والآمن من النفايات الطبية واخلطرة وذلك ح�شب متطلبات اجلهات املخت�شة. د. 

عدم ال�شماح مل�شتودعات الأدوية البيطرية البيع بالتجزئة. ه�. 
و�شع مل�شق باإ�شم ال�شيدلية على جميع عبوات امل�شتح�شرات البيطرية قبل بيعها. و. 

تداول اأو اإ�شتخدام امل�شتح�شرات البيطرية امل�شجلة فقط لدى اجلهات املخت�شة.  ز. 
من��ع الإجت��ار يف عين��ات الرتوي��ج الدعائ��ي للم�ش��تح�شرات البيطري��ة الدوائية ويقت�ش��ر توزيعها على  ح. 

من�شاآت العالج فقط.

متطلبات إرسال العينات للتحليل
المادة )8(

عند جمع العينات واإر�شالها اإلى املختر للتحليل، يجب الإلتزام بالآتي:
�شرعة اإبالغ اجلهة املخت�شة عند الإ�شتباه اأو ت�شخي�س اأي من الأمرا�س الوبائية اأو املعدية اأو امل�شرتكة  اأ. 

الواجب الإبالغ عنها قبل اأخذ العينات من قبل الطبيب البيطري امل�شوؤول. 
اأن يتم جمع العينات من احليوانات بوا�شطة طبيب بيطري اأو فني بيطري مع مراعاة متطلبات الرفق  ب. 

باحليوان.
تر�ش��ل العينات حمفوظة ومردة ومغلفة بال�ش��رعة املمكنة اإلى املخترات البيطرية بطريقة منا�ش��بة  ج. 
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متن��ع تلفه��ا اأثن��اء النقل وتف��ي مبتطلبات التحلي��ل ال�شحيح لها ول ت�ش��مح باإنت�ش��ار الأمرا�س اأو تلوث 
البيئة املحيطة. 

تك��ون بيان��ات العين��ات املر�ش��لة معرف��ة تعريف��ًا كاماًل يبني ن��وع احليوان ورقم��ه وجن�ش��ه واملالك ونوع  د. 
العينة ووقت �شحب العينة ومكان اأخذ العينة وا�شم الطبيب اجلامع  للعينة والهدف من اإر�شال العينة 

والتحاليل املطلوبة.
يرف��ق تقري��ر لو�شف احلالة يف حالت النفوق املفاجئ ونتائج الت�ش��ريح املر�شي يف حالة كون العينات  ه�. 

املر�شلة قد اأخذت من حيوان نافق جرى ت�شريحه.
تنفيذ اإ�شرتاطات اجلهة املخت�شة يف حال احلاجة لإر�شال العينات اإلى خارج الدولة. و. 

الفصل الثاني
اإلشتراطات العامة للمنشآت العالجية البيطرية

 )العيادات والمستشفيات(
المادة )9(

يجب الإلتزام بتوفري املتطلبات والإ�شرتاطات الآتية:
اأ. كادر فني مرخ�س وموؤهل ملزاولة املهنة يف املن�شاآت العالجية البيطرية.

ب. عمالة مدربة ح�شب طبيعة ن�شاط الوحدات يف املن�شاآت العالجية البيطرية.
ج. لوح��ات اإر�ش��ادية دالة لكل مرفق تو�ش��ح الإجراءات الإحرتازية الواجب اإتباعها خا�شًة غرفة الك�ش��ف 

الإ�شعاعي. 
د. عدد منا�شب من املكاتب لالأطباء البيطريني ومكتب حلفظ ال�شجالت.

ه�. املعدات وامل�شتلزمات ال�شرورية لوقاية و�شالمة العاملني.
و. اإجراء الفحو�شات ال�شرورية الدورية للتاأكد من خلو جميع العاملني من الأمرا�س امل�شرتكة املحتملة مع 

حت�شينهم بالتطعيمات الدورية �شدها.
ز. العمل بنظام تعريف وت�شجيل احليوانات وعدم تقدمي اخلدمة العالجية للحيوانات الغري معرفة اإل وفق 

ال�شوابط التي حتددها الإدارة املخت�شة.
ح. متطلبات الرفق باحليوان يف كافة املمار�شات اخلا�شة بالعالج والإيواء.

ط. املحافظة على خ�شو�شية و�شرية املعلومات اخلا�شة باحليوانات املعاجلة واأ�شحابها.

ي. عدم بيع الأدوية بالتجزئة للجمهور.
ك. عدم بيع احليوانات يف املن�شاأة العالجية البيطرية. 

ل. اآلية للتخل�س من احليوانات النافقة وكيفية التعامل معها.
م. عدم اإ�شتغالل املن�شاأة العالجية البيطرية كمركز خلدمة اإيواء احليوانات اإل بعد احل�شول على موافقة 

اجلهة املخت�شة.
ن. مركبة جمهزة تنا�شب نوعية اخلدمة العالجية عند القيام بتقدمي خدمات بيطرية ميدانية يف املزارع 

والعزب. 
�س. اإبالغ الإدارة املخت�شة حال الإ�شتباه بظهور مر�س واجب الإبالغ عنه. 

العيادات البيطرية 
المادة )10(

يجب على العيادات البيطرية الإلتزام مبا ورد يف )املادة 9( بالإ�شافة اإلى الإ�شرتاطات الآتية:
توفري غرفة اأو غرف جمهزة ومنا�شبة للفح�س والت�شخي�س واملعاجلة. اأ. 

عند تقدمي خدمة اإيواء للحيوانات املري�شة بهدف العالج يجب توفري مكان منا�شب لإيواء احليوانات  ب. 
تتوف��ر في��ه خدم��ة متابع��ة الع��الج ب�ش��ورة �شحيح��ة وتف�شل غرف اإي��واء الأن��واع املتناف��رة )القطط 

والكالب(.
عند تقدمي خدمة الت�شوير الإ�شعاعي يجب الإلتزام مبتطلبات الهيئة الإحتادية للرقابة النووية.  ج. 

عند تقدمي خدمات جراحية يجب توفري غرفة خا�شة جمهزة ومنا�شبة يتوفر فيها الآتي: د. 
اأجهزة منا�شبة لتعقيم الأدوات واملعدات.   .1

عدة اأطقم معقمة من اأدوات اجلراحة وم�شتلزماتها.  .2

اأجهزة وو�شائل التخدير املنا�شبة وفقًا للحالة العالجية.  .3

طاولة م�شنوعة من مواد مقاومة لل�شداأ منا�شبة وجمهزة لإجراء العمليات اجلراحية ح�شب نوع   .4

وحجم احليوان.
عند تقدمي خدمات خمترية ت�شخي�شية يجب توفري مكان جمهز ومنا�شب يتوفر فيه الآتي:  ه�. 

حيز لإعداد ال�شرائح واإجراء الإختبارات املجهرية وامل�شلية املختلفة.  .1

اأدوات ومعدات لفح�س العينات اخلا�شة بالطفيليات املختلفة.  .2
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المستشفيات البيطرية
المادة )11(

يجب على امل�شت�شفيات البيطرية الإلتزام مبا ورد يف )مادة 9( بالإ�شافة اإلى الإ�شرتاطات الآتية: 
وجود مرابط مظللة منا�ش��بة لإيواء احليوانات ومن�شات اأو و�ش��ائل لإنزال احليوانات الكبرية )اأبقار،  اأ. 

جمال، خيول( واأماكن خم�ش�شة لإيواء احليوانات ال�شغرية مبا يتنا�شب مع طبيعة الن�شاط.
مدخ��ل منف�ش��ل ل��كل م��ن حيوان��ات الرفق��ة واآخر لدخ��ول حيوان��ات املزرعة مبا يتنا�ش��ب م��ع طبيعة  ب. 

الن�شاط.
اأدوات ومع��دات ال�ش��يطرة على حيوان��ات الرفقة وحيوان��ات املزرعة يف املداخل اخلا�ش��ة باحليوانات  ج. 

وغرف الت�شخي�س والعالج واجلراحة.
توفري �شبكة داخلية لل�شرف ال�شحي على اأن يتم معاجلتها بالطرق املعتمدة لدى الإدارة املخت�شة. د. 

توفري غرفة خا�شة للطبيب البيطري املناوب. ه�. 
غرفة جمهزة بغ�شالة كهربائية لغ�شل وتعقيم مالب�س واأطقم اجلراحة واملعاجلة واملختر. و. 

م�ش��در اإحتياط��ي للطاق��ة الكهربائي��ة يعم��ل اآلي��ًا لتغذية املراف��ق احليوية يف امل�شت�ش��فى ف��ور اإنقطاع  ز. 
اخلدمة.

جتهيزات ومعدات حلفظ نفايات العمل ب�شورة �شليمة قبل التخل�س منها بطريقة اآمنة. ح. 

وحدة التشخيص والعالج 
مادة )12(

اأن يك��ون ت�ش��خي�س وع��الج احليوان��ات يف غ��رف منف�شلة بواق��ع غرفة واح��دة على الأق��ل حليوانات  اأ. 
الرفقة والطيور واأخرى حليوانات املزرعة ح�شب طبيعة الن�شاط.

تخ�شي���س غرف��ة م�ش��تقلة للفحو���س الت�ش��خي�شية امل�ش��اندة مث��ل )الأ�ش��عة ال�ش��ينية، املوج��ات ف��وق  ب. 
ال�شوتي��ة، املناظ��ري( تو�شع بها الأجهزة واملعدات الالزمة للعم��ل، واأن تراعى فيها اإحتياطات الأمان 

وال�شالمة واملحددة من قبل الهيئة الحتادية للرقابة النووية. 
 

وحدة المختبرات
المادة )13(

تطبق الإ�شرتاطات املن�شو�س عليها يف الف�شل الرابع املواد)22 - 23( ب�شاأن املخترات البيطرية.

وحدة الجراحة
مادة )14( 

اإ�شافًة ملا ورد يف املادة )10( الفقرة ) د( يجب اأن تتوفر يف �شالة اجلراحة الإ�شرتاطات الآتية:  
اأن تكون �شالت العمليات اجلراحية ملحقة باأماكن خم�ش�شة لتجهيز احليوانات لتح�شريات ما قبل  اأ. 

اجلراحة. 
اأن تكون �شالت اجلراحة منف�شلة عن غرف الت�شخي�س والعالج. ب. 

اأن تك��ون ال�ش��الت املخ�ش�شة حليوانات الرفقة منف�شلة عن �شالت اجلراحة املخ�ش�شة حليوانات  ج. 
املزرعة.

توفري املعدات الالزمة للتدخل اجلراحي يف عمليات التوليد. د. 
توفري مكان منا�شب ومزود بالبطانيات واملعدات الالزمة ل�شالمة احليوان لإجراءات الإفاقة والإنعا�س  ه�. 

واملراقبة ما بعد اجلراحة.

وحدة الصيدلية
مادة )15(

تطب��ق الإ�ش��رتاطات املن�شو���س عليه��ا يف الف�ش��ل الثال��ث امل��واد )18- 19-20-21( ب�ش��اأن ال�شيدليات 
وامل�شتودعات البيطرية.

وحدة إيواء الحيوانات
مادة )16( 

يجب توفر الإ�شرتاطات التالية يف مكان اإيواء احليوانات:
وجود غرف منا�ش��بة لنوع احليوان منف�شلة عن املبنى الرئي�ش��ي للم�شت�ش��فى لعزل احليوانات امل�شتبه  اأ. 

باإ�شابتها باإمرا�س وبائية اأو م�شرتكة.
اأماكن خم�ش�شة لإيواء احليوانات حتت العالج. ب. 

بيانات قائمة املعاجلة اليومية لكل حيوان على جدار املدخل اأو على حافة القف�س اأو مدخلة اإلكرتونيًا  ج. 
اأو بطريقة ت�شهل وتنظم متابعة احلالة.

نظام للتهوية والتكييف ي�شمن جتدد الهواء للحيوانات اخلا�شعة للعالج. د. 
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يكون عدد الغرف مب�شاحة منا�شبة لنوع اخلدمة املقدمة وعدد احليوانات التي يتم اإيواءها. ه�. 
و.  يكون ت�شميم املاأوى منا�شب لنوع احليوانات املختلفة واملحققة ملعايري الرفق باحليوان.

ز.  الف�شل بني غرف حيوانات الرفقة واملزرعة ومراعاة التجان�س النوعي والعمري يف الإيواء اجلماعي.
ح.  و�شائل منا�شبة لتغذية و�شقي احليوانات.

وحدة التشريح المرضي

مادة )17( 

يجب توفر الإ�شرتاطات التالية يف غرفة الت�شريح املر�شي:
اأن يكون موقعها خارج اأماكن الك�شف والعالج. اأ. 

اأن تكون جدرانها واأر�شيتها �شهلة التنظيف والتطهري. ب. 
اأن يكون بها طاولة منا�شبة وقابلة للتحكم لت�شهيل ت�شريح احليوانات عليها ح�شب النوع. ج. 

وجود م�شدر مياه قوي ال�شخ واأحوا�س للغ�شيل مرتبطة ب�شبكة �شرف �شحي. د. 
اأن تكون الإ�شاءة قوية وكافية لروؤية التغريات املر�شية. ه�. 

وجود و�شيلة رافعة لت�شهيل عملية ت�شريح احليوان ح�شب نوعه. و. 
وج��ود ع��دة اأطق��م من املعدات والأدوات لإجراء الت�ش��ريح وكاف��ة الإحتياجات الالزمة جلمع واإر�ش��ال  ز. 

العينات املر�شية لإجراء الفحو�شات املطلوبة.
وجود املطهرات املنا�شبة والفعالة لتطهري الطاولت والأر�شية واجلدران. ح. 

وجود اأطقم مالب�س خا�شة للت�شريح واأحذية مطاطية منا�شبة. ط. 
وجود اأماكن خا�شة حلفظ النفايات متهيدًا للتخل�س منها على اأن يكون يف غري اإجتاه الهواء الداخل  ي. 

للمباين الأخرى مع توفري و�شيلة منا�شبة للتخل�س ال�شليم من احليوانات النافقة.  

الفصل الثالث
الصيدليات ومستودعات المستحضرات البيطرية

المادة )18(

يجب الإلتزام بال�شروط الآتية:
اأن ي�شرف عليها طبيب بيطري مرخ�س. اأ. 

اأن تكون امل�شاحة كافية حلجم الن�شاط وكمية امل�شتح�شرات البيطرية املعرو�شة للتداول. ب. 
عدم اإ�ش��تخدام اأي حيز خارجي حلفظ وعر�س امل�ش��تح�شرات البيطرية يف حميط املن�شاأة اأو واجهتها  ج. 
واأن ل تكون معر�شة ب�شورة مبا�ش��رة لأ�ش��عة ال�شم���س اأو لتاأثريها ول ي�شمح بتكدي�س اأي م�شتح�شرات 

بيطرية دوائية يف �شناديق على الأر�س مبا�شرة.
اأن حتفظ امل�شتح�شرات البيطرية بنف�س عبواتها والبيانات امل�شاحبة لها ويف درجة احلرارة املعتمدة  د. 

من امل�شنع ول يجوز فتحها اأو جتزئتها اأو اإجراء اأي تعديل على بياناتها.
اإتباع املمار�شات اجليدة يف النقل واحلركة والتخزين لكافة املواد املحفوظة. ه�. 

عدم عر�س اأية م�شتح�شرات بيطرية بعد اإنتهاء فرتة �شالحيتها، اأو كونها مدرجة �شمن قوائم املواد  و. 
التي مت حظرها من قبل اجلهات املخت�شة.

توفري خمزون اإحتياطي للم�شتح�شرات البيطرية الدوائية واملعدات.  ز. 
اأن يظهر على كل عبوات امل�ش��تح�شرات البيطرية الدوائية بيانات البطاقة الدوائية ل�ش��م امل�ش��تح�شر  ح. 

التجاري والعلمي.

المعدات والتجهيزات

المادة )19(

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات وتوفري املعدات والتجهيزات الآتية: 
توف��ري ثالجات وجممدات خا�ش��ة لالإحتفاظ باللقاحات والأم�شال والهرمونات وبقية امل�ش��تح�شرات  اأ. 
البيطري��ة الدوائي��ة والغ��ري الدوائي��ة التي يتطل��ب حفظها درجات ح��رارة منخف�شة ح�ش��ب متطلبات 

الن�شرة الدوائية للم�شتح�شر.
خزائن خا�شة معزولة ملبيدات الطفيليات اخلارجية واملبيدات احل�شرية. ب. 

قواع��د م��ن مواد مقاومة لل�شداأ مرتفعة عن الأر���س لو�شع ولتخزين حاويات املواد املختلفة واأن تكون  ج. 
على اإرتفاع ل يقل عن 30 �شم من �شطح الأر�س.

عدد منا�شب من الأرفف اأو اخلزانات م�شنعة من مواد غري قابلة لل�شداأ والتاآكل حلفظ امل�شتح�شرات  د. 
البيطرية مبا ل ي�شمح بتكد�شها ب�شورة توؤثر على �شالمتها و�شالحيتها.
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الصيدليات البيطرية 

المادة )20(

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية: 
ع��دم القي��ام باأي اأن�ش��طة عالجية خارج اإخت�شا�س ال�شيدلية كالك�ش��ف البيطري عل��ى احليوانات اأو  اأ. 

تقدمي العالج لها مبا يف ذلك اأخذ العينات املختلفة منها.
عدم ال�شماح بتواجد احليوانات داخل ال�شيدلية.   ب. 

يحظر على ال�شيدلية �شراء اأو بيع اأو الإحتفاظ بامل�شتح�شرات البيطرية املقيدة الإ�شتخدام. ج. 

مستودعات المستحضرات البيطرية
المادة )21(

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية: 
و�شع لوحات اإر�شادية على املداخل اأو املمرات للدللة على اأ�شناف املواد املخزنة. اأ. 

خزائن خا�شة للم�ش��تح�شرات البيطرية الدوائية املقيدة الإ�ش��تخدام وت�شرف ح�شب تعليمات اجلهة  ب. 
املخت�شة.

عدم البيع بالتجزئة للعمالء. ج. 

الفصل الرابع
المختبرات البيطرية 

المادة )22(

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية:
تعيني طبيب بيطري لديه خرة يف التحليل املخري. اأ. 

توفري مكان منا�شب لإ�شتالم وت�شجيل العينات. ب. 
توفري مكتب منف�شل للعاملني يف املختر.  ج. 

اأن تك��ون الأب��واب ذاتية الغلق لف�شل املختر عن املرافق الأخرى بنظام اآمن، وتكون الأبواب الداخلية  د. 
مزدوجة ذاتية الغلق اأي�شا مع مراعاة �شهولة احلركة.

وجود مراوح �شفط الهواء مزودة مبر�شحات خا�شة متنع ت�شرب املواد احليوية اأو روائح الكيماويات. ه�. 
اأن تك��ون اأ�ش��طح ط��اولت املختر من مواد مقاومة لل�ش��داأ والتاآكل والتاأثر باملواد الكيماوية ومنا�ش��بة  و. 

لأنواع التحاليل التي يتم اإجراوؤها واملواد امل�شتخدمة و�شهلة الغ�شل والتعقيم. 

التجهيزات الفنية 
المادة )23(

يجب اأن تتوفر التجهيزات الفنية الآتية:
اأماكن منا�شبة لالأجهزة واملعدات املخرية الالزمة للتحليالت الواردة يف اأن�شطة املختر املعلنة. اأ. 

وجود معدات وجتهيزات منا�ش��بة لنوع التحليل تفي باإ�ش��رتاطات م�ش��تويات ال�شالمة احليوية املختلفة  ب. 
املتبعة ح�ش��ب طبيعة التحليل، خا�شة يف زراعة الكائنات الدقيقة مبا ي�شمن دقة و�ش��رعة نتائج العمل 

ومعايرة الأجهزة امل�شتخدمة.
جه��از للتعقي��م الرط��ب واجل��اف جلمي��ع الأدوات امل�ش��تخدمة يف الفحو�ش��ات واآخ��ر للتعقي��م الرطب  ج. 

للنفايات املخرية قبل التخل�س منها بطريقة اآمنة. 
جتهيزات منا�شبة حلفظ العينات لأغرا�س البحث واملتابعة. د. 

ثالجة حلفظ مواد الت�شخي�س التي حتتاج اإلى تريد اأو جتميد.  ه�. 
توفري حاويات للنفايات الطبية اخلا�شة باملختر. و. 

تزود وحدات املختر مبنظمات التحكم بالرطوبة الن�شبية الداخلية. ز. 

الفصل الخامس 
مكاتب اإلستشارات البيطرية

المادة )24(

يجب اأن ي�شرف على عمل املكتب اإ�شت�شاري بيطري مرخ�س من اجلهة املخت�شة.  اأ. 
يجب اأن يحدد عمل املكتب يف تقدمي الإ�شت�شارات ح�شب الإخت�شا�س املحدد يف الرخ�شة. ب. 

يجوز للمكتب بعد احل�شول على املوافقات اإ�شافة اأي ن�ش��اط م�ش��اند لغر�س العالج اأو الت�ش��خي�س مع  ج. 
مراعاة الإلتزام بالإ�شرتاطات املن�شو�س عليها يف الف�شل الثاين اأو الرابع ح�شب طبيعة الن�شاط. 
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الفصل السادس
المركبة البيطرية المتحركة

المادة )25(

يجب الإلتزام بالإ�شرتاطات الآتية:
اأن تكون تابعة لعيادة اأو م�شت�شفى بيطري ثابت يف الإمارة. اأ. 

اأن تكون ذات موا�شفات معتمدة من اجلهات املخت�شة ومعدة للعمل امليداين يف جمال الطب البيطري. ب. 
اأن تكون حتت اإ�شراف مبا�شر اأثناء اخلدمة من قبل الطبيب البيطري امل�شوؤول عن املركبة. ج. 

اأن تك��ون مق�ش��ورة القي��ادة منف�شل��ة متامًا ع��ن اجلزء اخلا���س باملع��دات والأدوات وامل�ش��تح�شرات  د. 
البيطرية.

اأن تكون �شهلة التنظيف والتعقيم. ه�. 
اأن يك��ون اجل��زء اخلا���س باملع��دات والأدوات وامل�ش��تح�شرات البيطرية م�ش��توفيًا ملتطلب��ات التخزين  و. 

ال�شحيحة يف اإر�شادات اجلهة امل�شنعة، ويحتوي على:
ثالجة �شغرية منا�شبة حلفظ العينات و�شمان ال�شالمة احليوية حلني اإجراء التحليل.  .1

حاويات خم�ش�شة للنفايات الطبية.  .2

األحكام الختامية
المادة )26(

يكون ملوظفي الإدارة املخت�شة ممن لديهم �شفة ال�شبطية الق�شائية يف اإثبات الأفعال التي تقع باملخالفة 
لأحكام هذا النظام اإتخاذ الإجراءات الالزمة لإنفاذ اأحكامه.

المادة )27(

ل تخل اأحكام هذا النظام بالإتفاقيات الدولية امل�شادق عليها من قبل الدولة.

المادة )28(

ُيلغى كل حكم اأو ن�س يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا النظام.

العقوبات
المادة )29(

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا النظام وفقًا للت�شريعات ال�شارية بذلك ال�شاأن.

المادة )30(

ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره.

من�سور بن ز�يد �آل نهيان
رئي�س جمل�س الإدارة

�شدر يف اإمارة اأبوظبي 
بتاريخ:  2 ذو القعدة 1434
املوافق: 8 �شبتمر 2013م


