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الرسوم والعقوبات

دخل قانون الصحة العامة لسنة  2010والئحة الصحة العامة لسنة  2012حيز
التنفيذ في  1سبتمبر/أيلول  ،2012وقد تم إعداد مجموعة من أوراق المعلومات
لتحديد المتطلبات األساسية المتعلقة بمجاالت معينة لدعم تنفيذ القانون والالئحة.
للمزيد من المعلومات حول القانون والالئحة.،يرجى زيارة موقع وزارة الصحة
بنيوساوث ويلز على www.health.nsw.gov.au/phact

رسوم الطلب واإلخطار
بموجب الئحة الصحة العامة  2012يجوز فرض رسم على الطلبات واإلخطارات التي تتعلق بالمجاالت الواردة في الجدول التالي ،أما إعادة الطلب
وتحديث اإلخطارات فال تتطلب رسمًا إضافيًا.
الفقرة 6

التقدم بطلب الموافقة على تركيب نظام للمياه الدافئة في مستشفى.

 160دوالر

الفقرة 11

اإلخطار بتركيب نظام تبريد للمياه ونظام للمياه الدافئة.

ال يتعدى  100دوالر

الفقرة 19

اإلخطار بوجود حمام سباحة أو حمام مياه معدنية عام.

ال يتعدى  100دوالر

الفقرة 31

اإلخطار بالقيام بإجراءات ثقب للجلد.

ال يتعدى  100دوالر

الفقرة 70

التقدم بطلب الستخراج بقايا جثة  320دوالر.

 320دوالر

الفقرة 78

التقدم بطلب لحرق بقايا جثة دفنت مدة ال تقل عن  10سنوات.

 100دوالر

الفقرة 89

اإلخطار بأمور خاصة بالقيد في سجل المشارح والمحارق.

ال يتعدى  100دوالر

إخطارات التحسين وأوامر الحظر
يجوز فرض رسم عند إصدار إخطار تحسين أو أمر حظر بموجب قانون الصحة العامة لسنة  .2010كما هو وارد في الجدول أدناه فإن القيمة سوف
تتحدد من سبب اإلخطار أو األمر وتاريخ إصدار هذا اإلخطار أو األمر.
(أ) في حالة إعطاء إخطار تحسين أو أمر حظر لساكن المبنى الذي به نظام ضبط.

(ب) في أي حالة أخرى:

قبل  1يوليو 2013

 500دوالر

قبل  1يوليو 2013

 250دوالر

في  1يوليو  2013أو بعده وقبل  1يوليو 2014

 515دوالر

في  1يوليو  2013أو بعده وقبل  1يوليو 2014

 255دوالر

في  1يوليو  2014أو بعده وقبل  1يوليو 2015

 530دوالر

في  1يوليو  2014أو بعده وقبل  1يوليو 2015

 260دوالر

في  1يوليو  2015أو بعده وقبل  1يوليو 2016

 545دوالر

في  1يوليو  2015أو بعده وقبل  1يوليو 2016

 265دوالر

في  1يوليو  2016أو بعده

 560دوالر

في  1يوليو  2016أو بعده

 270دوالر

إذا فرض أحد المسؤولين المعتمدين إعادة معاينة مبنى خاضع ألمر حظر بموجب القسم  )1( 46من القانون فسوف يكون الرسم المستحق الدفع على
ساكن المبنى هو  250دوالر في الساعة بحيث يبلغ الحد األدنى للرسوم نصف ساعة والحد األقصى ساعتان (عدا الوقت المستغرق في السفر).
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دفن الموتى
العقوبات
بموجب أجزاء معينة من القانون والالئحة فقد يؤدي عدم االلتزام بمتطلبات هذا التشريع
إلى إصدار إخطار بانتهاك يفضي إلى عقوبة مع سداد غرامة على النحو الموضح في
الجدول أدناه .يشار إلى أن العقوبة القصوى تكون أعلى في المالحقات القضائية وقد
تفضي إلى عقوبة يومية.
السيطرة على البكتريا الفيلقية (الليجيونيال)
قانون الصحة
العامة لسنة
2010

الئحة الصحة
العامة لسنة
2012

ثقب الجلد

قانون الصحة
العامة لسنة
2010

البند 28

مخالفة الفقرة  )3( 6من الالئحة :عدم التأكيد الفرد  550دوالر
المؤسسة  1100دوالر
على أن نظام معالجة الهواء مزود
بمرشحات لضخ الهواء.

البند 31

عدم اإلخطار بوجود نظام لتبريد المياه
ونظام المياه الدافئة في المبنى.

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

البند 47

عدم االمتثال ألمر الحظر.

الفرد  1.650دوالر
المؤسسة  3.300دوالر

الفقرة
)1(10

عدم التأكيد على أن النظام يعتمد بشكل
سنوي بمعرفة شخص مؤهل.

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

الفقرة 13

عدم عرض أمر الحظر.

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

مخالفة الفقرة ( )1( 23ب) – عدم وضع
صندوق للتخلص من القمامة.

الفرد  110دوالر
المؤسسة  220دوالر

البند )1( 38

مخالفة الفقرة ( )1( 23ج) – عدم توفير مياه الفرد  550دوالر
المؤسسة  1100دوالر
نظيفة ودافئة وصالحة للشرب في حوض
غسيل األيدي.

الئحة الصحة
العامة لسنة
2012

مخالفة الفقرة  – )1( 25عدم وجود حاويات
مناسبة لألدوات الحادة المستعملة.

الفرد  550دوالر
المؤسسة  1100دوالر

البند )2(38

عدم اإلخطار.

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

البند 47

عدم االمتثال ألمر الحظر.

الفرد  1.100دوالر
المؤسسة  2.200دوالر

الفقرة 33

عدم إظهار أمر الحظر.

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

أين يمكنك الحصول على مزيد من
المعلومات

إذا كنت ممن سيتأثرون بتطبيق قانون
الصحة العامة لسنة  2010والئحة
الصحة العامة لسنة  2012وتريد
االطالع على المزيد من المعلومات،
فيمكنك فعل التالي:
•االتصال بالمجلس المحلي الذي تتبع
له
•االتصال بوحدة الصحة العامة المحلية
التي تتبع لها
•زيارة صفحة اإلنترنت الخاصة
بوزارة الصحة بنيوساوث ويلز
لالطالع على قانون الصحة العامة
والئحة الصحة العامة على
www.health.nsw.gov.au/phact

الرقابة على حمامات السباحة وحمامات المياه المعدنية العامة
قانون الصحة
العامة لسنة
2010

البند )1(35

عدم االمتثال للفقرة  )1( 3بالجدول – 1
عدم تجهيز حمام السباحة بنظام تلقائي أو
مستمر لقياس تدفق المياه.
عدم اإلخطار.

البند 37

عدم عرض أمر الحظر.

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

البند 47

عدم االمتثال ألمر الحظر.

الفرد  1.100دوالر
المؤسسة  2.200دوالر

البند )2(35

الئحة الصحة
العامة لسنة
2012

الفقرة  )4(17عدم عرض أمر اإلغالق المؤقت الصادر
عن المدير العام.

الفرد  550دوالر
المؤسسة  1100دوالر
الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر

الفرد  220دوالر
المؤسسة  440دوالر
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