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  الثاني عشرمن العنوان  الثانيالباب 

  
  

ا      _  192  الفصــل يجب أن  ، )أنظر الملحق  (إضافة إلى تراتيب السالمة المعمول به
تخضع أمثلة بناء محالت اإلستحمام آالحمامات واألدواش العمومية إلى الموافقة المسبقة من طرف 

  .البلدية أو السلط الصحية المعنية
  

راب وال      _  193  الفصــل الح للش اري الص اء الج الت الم ذه المح وفر به يجب أن يت
  .المعنيةيجوز استعمال مياه اآلبار إال بترخيص مسبق من طرف المصالح الصحية 

  

يجب تصريف المياه المستعملة بهذه المحالت في شبكة التطهير وفي  _  194  الفصــل
ي            رخص ف ة م ر خندقي ي حف تعملة ف اه المس ريف المي ن تص بكة يمك ذه الش وفر ه دم ت ورة ع ص

  .مع الحرص على صيانتها وتفريغها بانتظاماستعمالها من طرف المصالح الصحية المختصة 
  

ازوط أو بواسطة     ال  _  195  الفصــل ذه المحالت إال بالم يرخص في تسخين مواقد ه
تعمالها من طرف السلط              ة مرخص في اس ر ملوث ات غي ة بمحروق از وبصفة عام الكهرباء أو الغ

  .لمعنيةاالصحية 
تعملة      ـويمنع استعمال النف ات المس ة آالمطاط والخرق والبالستيك والبطاري  ...ايات الملوث
  .حالت إلخ لتسخين مواقد هذه الم

ر          اني األآث ة من سطوح المب ار بداي ة أمت آما يتعين توفير مدخنة ال يقل ارتفاعها عن ثالث
أنها         25علوا والمتواجدة في دائرة  وق بمصاصة من ش زة من الف متر من آل جهة وأن تكون مجه

  .تأمين استمرار السحب 
  

  :ة التاليةيجب أن تستجيب تهيئة هذه المحالت إلى الشروط الصحي _  196  الفصــل
  

ذة للسوائل    لالنزالقأن تكون األرضية مبلطة بمادة مانعة   غير قابلة للتعفن وغير منف
ه        ذه األرضية ذات انحدار درجت ين أن تكون ه  %3سهلة التنظيف والتطهير آما يتع
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زة بممص متصل بشبكة          تعملة نحو بالوعة ذات شباك مجه آفيل بتوجيه المياه المس
 .تصريف المياه المستعملة

ذة      ر منف اتح غي ون ف ة ذات ل ادة آثيف ة بم الخزف أو مطلي ة ب دران مغلف ون الج أن تك
 .للسوائل سهلة التنظيف والتطهير على إرتفاع مترين على األقل

 .متصاص البخار لتفادي الرطوبةالمحالت التنوير الكافي وجهاز آل أن يتوفر بهذه 

دة   ون األحواض المع ارأن تك اخن أو الب اء الس ة د مغلفلخزن الم الخزف أو مطلي ة ب
ر ومج    ات      ه بمادة آثيفة سهلة التنظيف والتطهي د عملي ا عن زة ببالوعة تسمح بتفريغه

 .التنظيف 

 .أن يكون خزان الماء محميا من جميع مصادر التلوث سهل التنظيف والتطهير  

وت    دران بي ية وج تجيب أرض تحمامأن تس ة  االس اهر وأدواش(الفردي نفس ) مط ل
ر   المقتضيات الم نصوص عليها آنفا وأن تحتوي على أحواض سهلة التنظيف والتطهي

 .ومجهزة بالماء الجاري الساخن والبارد وببالوعة تسمح بتفريغها بعد آل استعمال 

دل    أن  افي بمع دد الك اه بالع ذه المحالت دورات مي وفر به رين شخص   1تت ل عش لك
ا يتع       ة باألرضية والجدران آم ا بطرادات   تستجيب لنفس الشروط المتعلق ين تجهيزه

 . )Chasse d’eau(مياه 
  

تصرفين فيها تطبيق قواعد   ميجب على أرباب محالت اإلستحمام وال _  197  الفصــل
  :حفظ الصحة التالية 

  

تعمالها           ا اس رة مرخص فيه ادة مطه ا بم غسل القاعات بعد آل حصة عمل وتطهيره
 .من طرف السلط الصحية المعنية 

ا    ة قاع ى نظاف ة عل ات     المحافظ ر المفروش ب تطهي ا يج تمرار آم تراحة بإس ت اإلس
مرتين في األسبوع على األقل مع استعمال مبيدات للحشرات والطفيليات مرخص في 

 .استعمالها من طرف السلط الصحية المعنية 

ا بصفة              ع األجزاء وتطهيره وم في األسبوع قصد تنظيف جمي غلق المحل نصف ي
 .شاملة 

ن     تحمام م الت اإلس يض مح يانة    تبي غال الص ام بأش ع القي نويا م ارج س داخل والخ ال
ر ورش الم    ة التطهي ام بعملي ات     وتنظيف المداخن والقي دات ضد الحشرات والطفيلي بي

 .رف مؤسسة مرخص لها من طرف المصالح الصحية المعنية من ط
  

  :يجب على المالكين ووآالء الحمامات تطبيق اإلجراءات التالية  _  198  الفصــل
  

 .األحواض المشترآة  استعماليحجر  

 .يحجر تقديم الفوطة والمناشف والكاسة وشفرات الحالقة للحرفاء  

ادين   وز للمس ة(ال يج يهم  ) الطياب ين عل ل يتع تهم الشخصية ب تعمال آاس تعمالاس  اس
 .آاسة الحريف 

  

  :يجب على المالكين ووآالء الحمامات واألدواش توفير _  199  الفصــل
 .الضرورية لإلسعافات األولية  صندوق مجهز بالمواد 

 .حاوية سميكة مغطاة لجمع الفضالت  
  

ا يجب         _  200  الفصــل ة، آم أمراض جلدي يمنع من اإلستحمام آل شخص مصاب ب
ة وجود مرض معدي قصد             ل المخبري ة أو التحالي ا أثبتت األبحاث الميداني غلق هذه المحالت آلم

.السلط الصحية المعنية القيام بعمليات التطهير الضرورية تحت مراقبة
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  توصيات وقائية لحفظ السالمة من الحرائق والفزع
   بمؤسسات اإلستحمام

  
 :الحرائق والفزع  الوقاية من )1

  
  :يجب أن تستجيب تهيئة محالت اإلستحمام للشروط التالية ال 

  

ى          توفير منافذ للنجدة   )1 تح إل ا تف ا وجعل أبوابه تيعاب المصرح به ة اإلس حسب طاق
 .ج الخار

 .يجب وضع عالمات دالة على الخروج  )2
دة     )3 ار لم الحائط الفاصل بين بيت التسخين وبيت اإلستحمام يحب أن يكون عزال للن

 .ساعتين 
 .اإلستقبال والراحة  بقاعةإيجاد تهوئة آافية  )4

  
   :وإلطفاء الحريق يجب إيجاد 

  

في  آلغ من نوع المسحوق الجاف مع صندوق رمل ورقش       6قارورتي إطفاء وزن  
 . ازوطبيت التسخين بالم

 .آلغ من نوع المسحوق الجاف ببيت التسخين بالغاز 6قارورة إطفاء إطفاء وزن  

ارور  اء وزن ق ل  6ة إطف ى أق دة عل وع المسحوق الجاف واح غ من ن دير بقاعة آل تق
 .اإلستقبال 

   .بقاعة اإلستقبال  198آما يجب تعليق رقم هاتف النجدة 
  

 :شبكة التسخين  )2
  

  :تتوفر في بيت التسخين الشروط التالية يجب أن 
 .وعليا  إيجاد تهوئة سفلى )1
  .الباب يجب أن يكون عازال للنار لمدة ساعة  )2

  

  
  

   ) :حسب نوعية المحروقات المستعملة(آما يجب توفير 
  

 .بجهاز إنذار سمعي  الغاز مربوط الستكشافجهاز  

ة ع        وات    حنفية قطع الغاز خارج بيت التسخين مع وضع عالمات دال ا ودهن القن ليه
 .باللون األصفر 

 .معدل حراري ليضبط درجة حرارة الماء  

 . مع وضع إشارة دالة عليهاحنفية لقطع المازوط خارج بيت التسخين  

ا    ل قناة  ازوط إرتفاعه ازوط        3تهوئة خزان الم ذلك أم يكون خزان الم ار ويجب آ أمت
  .خارج بيت التسخين محاط بحاوية أمان 

  
ة للمواصفات المطلوب      وعلى صاحب محل ة بالنسبة لشبكة   اإلستحمام اإلستظهار بشهادة مطابق
  . ازات المحروقة في الزقاق المحكم السدالغاز وتصريف الغ

  
  

  قــلحـالم
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 :الشبكة الكهربائية الداخلية  )3
  

 .على رأس الشبكة الكهربائية   MA 30يجب ترآيز فاصل تفاضلي ذو حساسية  )1
ا  )2 ز الحم ائي لتجهي ول آهرب ز مح ن الضغط يجب ترآي وير م نخفظ م بتن وتر الم ) 24V(ت

 .وخاصة باألماآن الرطبة 
 .التجهيزات الداخلية من نوع محكم السديجب أن تكون  )3
 .برابط أرضي ) إلخ ...آلة التسخين (هربائية والمعدنية يجب ربط التجهيزات الك )4
 .ية طرق تقنية أخرى على شرط مطابقتها للمواصفات الفن استعماليمكن لصاحب الحمام  )5
وفير إضاء )6 د  ةيجب ت دة عن اعنج ائ انقط ار الكهرب ذا  التي ون ه ة ويك ن بطاري ة م ي ممول

 .ويل عن طريق آلة عكس أتوماتيكية التم
نتين  )7 ه آل س رف ب ة معت ة من طرف مكتب مراقب زات الداخلي ة التجهي ذلك مراقب يجب آ

  .صيانةوعند القيام بأشغال 
  


