َؤمتــس ضالَــ ١ايػــراٚ ٤ايعُــٌ ايبًـــدّ2018 ٟ
األضبٛع ايجاْ َٔ ٞشٗس إبسّ2018 ٌٜ
َطكــط  -ضًطٓ ١عُإ

املكدَٚ ١األٖداف:
متجٌ َٓع ١َٛضالَٚ ١جٛد ٠ايػرا ٤إحد ٣أِٖ ايسنا٥ص األضاض ١ٝيًعٌُ ايبًد ٟاييت تٗدف إىل
محا ١ٜصحٚ ١ضالَ ١املطتًٗو ٚايصح ١ايعاَٚ ,١تٛاج٘ ٖر ٙاملٓع ١َٛيف ايٛقت احلاي ٞعددًا
َٔ ايتحدٜات عً ٢ناف ١املطتٜٛات احملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايدٚي ,١ٝنعٗٛز تكٓٝات حدٜج ١يف
دلاالت صٓاعٚ ١حفغ ايػراٚ ,٤ظاٖس ٠ايػش ايتحازٚ ٟتػري أمناط اإلضتٗالى ٚتصاٜد حاالت
اإلصاب ١باألَساض املٓكٛي ١عرب ايػراٚ ٤املاٚ ,٤تأثريٖا عً ٢دلاالت ايطٝاحٚ ١ايتحازٚ ٠األعُاٍ
ٚايتعًٚ ِٝايصحٚ ١غريٖا.
ٚال شو إٔ ٖر ٙايتحدٜات ٚغريٖا تطتدع ٞايتصد ٟهلا عرب تأٖ ٌٝايهٛادز ايبشس ١ٜايعاًَ١
باجلٗات ايسقابٚ ١ٝتصٜٚدٖا بأحدث ايٛضاٚ ٌ٥املعدات ٚأجٗص ٠ايفحص ٚاإلختباز ملهافحتٗا
ٚاحلد َٔ تأثرياتٗاٚ ,تأتٚ ٞضا ٌ٥اإلعالّ املختًفٚٚ ١ضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاع ٞاحلدٜج ١يتشهٌ
دٚزاً َُٗاً يف زفع َطت ٣ٛايٛع ٞيد ٣رلتًف شسا٥ح اجملتُع بأُٖ ١ٝضالَٚ ١جٛد ٠ايػرا٤
ٚاحلفاظ عً ٢املٓحصات ايبًد.١ٜ
ٜٚأت ٞتٓعٖ ِٝرا املؤمتس خالٍ األضبٛع ايجاْ َٔ ٞشٗس إبس ّ2018 ٌٜضُٔ َٓع ١َٛدٍٚ
دلًظ ايتعا ٕٚيد ٍٚاخلًٝخ ايعسب ١ٝبايتصأَ َع أضبٛع ضالَ ١ايػرا ٤يف ايطًطٓٚ ١ايّٛٝ
اخلًٝح ٞيطالَ ١ايػراَ ٤شتُالً عً ٢ذلٛز ٜٔأضاضٝني ُٖا ضالَ ١ايػراٚ ٤دلاالت ايعٌُ
ايبًدٜٗٚ ,ٟدف املؤمتس إىل االطالع عً ٢أحدث املطتحدات ٚتبادٍ اخلربات ٚايتحازب ايعًُ١ٝ
ٚايعًُ ١ٝيف ٖر ٜٔاجملايني ٚذيو مبشازن ١خنب َٔ ١اخلرباٚ ٤املختصني َٔ رلتًف د ٍٚايعامل
ٚد ٍٚدلًظ ايتعا.ٕٚ

ذلاٚز املؤمتس:
أٚال :دلاٍ ضالَــ ١ايػـــرا:٤








ضالَٚ ١جٛد ٠األغر ١ٜيف أضٛام د ٍٚدلًظ ايتعا ٕٚاخلًٝحٚ ٞآثازٖا عً ٢ايصح ١ايعاَ- :١
 ضــــالَٚ ١جــــٛد ٠األغرٜــــ ١املصــــٓع ١ييطفــــاٍ :بــــدا ٌ٥احلًٝــ ـ  ,حًٝــ ـ األطفــــاٍ,املهُالت ايػرا ,١ٝ٥احلً ... ,٣ٛاخل
 ضـــالَ ١األغرٜـــ ١املٓتحـــ ١ذلًٝـــا ٚاملطـــتٛزد( ;٠دٜـــد َـــد ٠صـــالح ١ٝتـــاز ٜاْتٗـــا٤ايصالح )١ٝاملٓتحات ايػرا ١ٝ٥املصٓع.١
 األغرٜــ ١ايطــسٜع :١تــأثري أضـــاي ٝايتحطــري عًــ ٢ضـــالَٚ ١جــٛد ٠األغرٜــ ١ايطـــسٜع,١أمنــاط االضــتٗالى ٚآثازٖــا عًــ ٢ايصــح ١ايعاَــ ١خطــس األَــساض غــري املعدٜــٚ ,)١دٚز
األغر ١ٜايطسٜع ١يف خًل ب ١٦ٝجاذب ١يًطُٓ.١
اإلعالّ ,ايتٛع ,١ٝاالضرتاتٝحٝات ,األَٔ ,ايعادات ايػرا ١ٝ٥يًُطتًٗو ٚايطالَ ١ايػرا- :١ٝ٥
 ايتػط ١ٝاإلعالَ ١ٝيف تٛع ١ٝاملطتًٗهني. ضالَ ١األغرٚ ١ٜاألَٔ ايػرا.ٞ٥ ضالَ ١األغرٚ ١ٜاألَٔ ايتػر / ٟٚاألَٔ ايصح.ٞ اضرتاتٝحٝات ضالَ ١األغر ١ٜيف ايبًدإ املتكدَ.١ ايػش ايتحاز ٟيف األغر :١ٜايطسم ٚاآلثاز عً ٢ضالَ ١األغر.١ٜأُٖ ١ٝتطبٝكات أْعُ ١ضالَ ١األغر- :١ٜ
 ايٓعافٚ ١ايتٛع ١ٝعٔ ايطالَ ١ايػرا ١ٝ٥يف املٛظفني ايصحٝني ايطاقِ ايطيب). ضالَ ١األغرٚ ١ٜايطٝاح.١ ضالَ ١األغرٚ ١ٜايتحازٚ ٠األعُاٍ. ضالَ ١األغرٚ ١ٜايتعً.ِٝاملخاطس ايٓاشٚ ١٦ايتكٓٝات احلدٜج ١يف دلاٍ ضالَ ١األغر:١ٜ
 عٛاٌَ اخلطس ايٓاش ١٦يف ضالَ ١األغر.١ٜ املخاطس ايهآَ ١يف تٓا ٍٚاألطعُ ١اخلاّ ٚاألطعُ ١املصٓع ١باحلد األدْ َٔ ٢املعاًَ١احلساز.١ٜ
 -ايطسم ايفعاي ١يًُخاطس ايكاٚ ١ُ٥ايٓاش.١٦

-

ايبهتريٜا املكا ١َٚيًُطادات احلٚ ١ٜٛٝضالَ ١األغر.١ٜ
تكٓٝات ايفحص املطتحدث ١يًهشف عٔ املٝهسٚبات.
حفغ األغر ١ٜبايطسم ايبٛٝيٛجٚ ١ٝضالَ ١األغر.١ٜ
ايتعبٚ ١٦ايتػًٝفٚ :ضا ٌ٥املعاجل ,١طسم ايتصٓٝعٚ ,تأثريٖا عً ٢جٛدٚ ٠ضالَ ١األغر.١ٜ

ايف٦ات املطتٗدفٚ ١املشازن: ٕٛ
-

املختص ٕٛيف دلاالت ضالَ ١ايػرا ٤يف ايكطاعني ايعاّ ٚاخلاص.
ايباحجٚ ٕٛاألنادمي ٕٛٝيف دلاٍ ضالَ ١ايػرا.٤
طًب ١اجلاَعات ٚايهًٝات.
َطؤٚي ٛايصح ١ايعاَٚ ١املجكف ٕٛايصح.ٕٛٝ

يػ ١املؤمتس:
ايًػتني ايعسبٚ ١ٝاإلزلًٝصَ ١ٜع تٛفس ايرتمج ١ايفٛز.)١ٜ

اجلٗ ١املٓعُ:١
ٚشاز ٠ايبًدٜات اإلقًَٛٚ ١ُٝٝازد املٝا ٙبايتعاَ ٕٚع اجلٗات املعٓ ١ٝيف ايطًطٓ.١

تٛاز:١َُٗ ٜ
آخس َٛعد يكبًَ ٍٛخصات أٚزام ايعٌُ 14 :ضبتُرب ّ2017

 -إعالٕ قبًَ ٍٛخصات أٚزام ايعٌُ 2 :أنتٛبس ّ2017

*********************
يًُشازن ١يف املؤمتس بأٚزام ايعٌُ ٜسج ٢ايتطح َٔ ٌٝخالٍ املٛقع اإليهرت ْٞٚيًُؤمتس:

www.foodsafetyweek.om

ٚملصٜد َٔ املعًَٛات أ ٚاالضتفطاز ميهٔ ايتٛاصٌ َٔ خالٍfsm@mrmwr.gov.om :

أٚ
ايدنتٛز  /إمساع ٌٝبٔ ذلُد ايبًٛش ٞزٝ٥ظ ايًحٓ ١ايعًُ: )١ٝ

isab@squ.edu.om

َالحع" :١تتحٌُ اجلٗ ١املٓعُ ١ترنس ٠ايطفس عً ٢ايدزج ١ايطٝاحٚ ١ٝاإلقاَ١
ملكدَ ٞأٚزام ايعٌُ املكبٛي"١

ثاْٝا :دلاٍ ايعٌُ ايبًد: ٟ
ٜكتصس تكد ِٜأٚزام ايعٌُ يف ٖرا اجملاٍ عً ٢اجلٗات املختص ١بدٍٚ
دلًظ ايتعا ٕٚيد ٍٚاخلًٝخ ايعسب)١ٝ

 .1ايٓعِ ٚايتكٓٝات احلدٜج ١يف دلاٍ اخلدَات ايبًد:١ٜ
 تطبٝل إداز ٠ايسقاب ١ايػرا ١ٝ٥إيهرتْٝٚاً. إحهاّ ايسقاب ١عً ٢األغر ١ٜاملطتٛزد.٠ تطحٚ ٌٝتصٓٝف األغر ١ٜاملطتٛزدٚ ٠املتداٚي ١إيهرتًْٝٚا ٚزبطٗا بايبازنٛد. تطبٝل ْعاّ املفتش ايصح ٞيهاف ١املؤضطات ايػرا ١ٝ٥مبا يف ذيو ايشسنات املطتٛزد٠ييغر.١ٜ
 أحدث ايٓعِ ٚايطسم جلُع ايعٓٝات ٚفل املطتحدات احملًٚ ١ٝايدٚي ١ٝيف دلاٍ ايسقاب١ايصح.١ٝ
 ايطسم احلدٜج ١يف ايسقاب ١ايػرا.١ٝ٥ األْعُ ١احلدٜج ١يف ايعٓٚ ١ْٛايرتق.ِٝ .2ايشسانَ ١ع ايكطاع اخلاص يف تطٜٛس األعُاٍ ايبًد:١ٜ

 دلاالت اإلضتجُاز يف:
 ايتحازب ايٓاجح ١يف دلاٍ إْشاٚ ٤تطٜٛس ٚإداز ٠األضٛام املسنصٚ ١ٜاملطاخل oاألضٛام ايتكًٝد " ١ٜزافد إقتصادٚ ١ٜٖٛٚ ٟطٓ."١ٝ
 oتطٜٛس ٚإداز ٠احلدا٥ل ٚاملٓتصٖات.

 خصخص ١قطاع إداز ٠ايٓفاٜات.
 خصخص ١قطاع ايصسف ايصح.ٞ

 .3أفطٌ املُازضات يف دلاٍ ايتخطٝط ايعُساْ ٞاملطتداّ:
 ايتكٓٝات احلدٜج ١يف َساقب ١جٛد ٠املباْٚ ٞايتعاٌَ َع املكاٚيني. ْعاّ ٖٝانٌ ايكطبإ احلدٜدٚ )Steel Structure ١ٜتأثري ٙعً ٢ايعُاز ٠اخلًٝح.١ٝ دٚز ايتحًٚ ٌٝايتصُ ِٝاإلْشا ٞ٥يًُباْ ٞبإضتخداّ ْعاّ األٚتٛناد. -تهٓٛيٛجٝا ايطاق ١ايشُطٚ ١ٝاملتحدد ٠يف املباْٚ ٞاملٓشآت.

 زفع نفاٚ ٠٤ضا ٌ٥ايٓكٌ ايعاّ يف املدٕ املهتع.١ ايتحهِ ٚضبط جٛد ٠ايتشٝٝد ٚايتفتٝش يف َٛاقع ايبٓا.٤ .4دلاالت ايعٌُ ايتطٛع ٞيف ايعٌُ ايبًد.ٟ

ايف٦ات املطتٗدفٚ ١املشازن:ٕٛ
 املختص ٕٛيف اجلٗات املعٓ ١ٝبد ٍٚدلًظ ايتعا ٕٚيد ٍٚاخلًٝخ ايعسب.١ٝ********************
ضٝتِ رلاطب ١اجلٗات املعٓ ١ٝبد ٍٚدلًظ ايتعإٚ
َٔ خالٍ األَاْ ١ايعاَ ١يد ٍٚدلًظ ايتعا ٕٚيد ٍٚاخلًٝخ ايعسب١ٝ
ملصٜد َٔ املعًَٛات ٚاملشازن ١بأٚزام ايعٌُ ٜسج ٢ايتٛاصٌ َع ايفاضٌٖ /اشِ بٔ مخٝظ ايبًٛشٞ
َدٜس دا٥س ٠ايعالقات ٚايتعا ٕٚايدٚي - ٞضابط االتصاٍ) عً:٢
ٖاتف+968 24692471 :
ْكاٍ+968 99357274 :
فانظ+968 24692928 :
ايربٜد اإليهرتird@mrmwr.gov.om :ْٞٚ

