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تشغيل األحداث


المادة 68
ال ٌجوز تشغٌل من لم ٌبلغ السادسة عشرة من العمر فً أي عمل من األعمال ،وال ٌسمح له بدخول أي من أماكن العمل.



المادة 68
ال ٌجوز تشغٌل الحدث قبل موافقة أبٌه أو ولً أمره وصدور إذن خاص بذلك من اإلدارة.
وإذا كان الحدث تلمٌذاً قطرٌا ً وجب الحصول على موافقة وزٌر التعلٌم والتعلٌم العالً.
وال ٌجوز تشغٌل األحداث فً األعمال التً من شأن طبٌعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسالمة أو أخالق الحدث ،وٌصدر
بتحدٌد هذه األعمال قرار من الوزٌر.



المادة 66
ال ٌجوز تشغٌل الحدث إال بعد توقٌع الكشف الطبً علٌه بمعرفة الجهة الطبٌة المختصة وثبوت صالحٌته للعمل المراد تكلٌفه به.
وعلى صاحب العمل إعادة الكشف الطبً على الحدث مرة كل سنة على األقل.



المادة 68
ال ٌجوز تشغٌل الحدث بٌن غروب الشمس وشروقها أو فً أٌام الراحة أو فً اإلجازات الرسمٌة أو أكثر من ساعات العمل العادٌة .وال ٌجوز
إبقائه فً مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.



المادة 89
ال ٌجوز أن تزٌد ساعات العمل العادٌة للحدث على ست وثالثٌن ساعة فً األسبوع بواقع ست ساعات ٌومٌا ً عدا شهر رمضان فال تزٌد ساعات
العمل على أربع وعشرٌن ساعة فً األسبوع بواقع أربع ساعات ٌومٌا ً.
وال ٌحسب ضمن ساعات عمل الحدث الوقت الذي ٌقضٌه فً االنتقال بٌن مكان سكنه ومكان العمل.
وٌجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام ،وبحٌث ال ٌعمل الحدث بصورة مستمرة أكثر من ثالث ساعات متتالٌة.
وال تحسب تلك الفترة أو الفترات ضمن ساعات العمل.



المادة 89
على صاحب العمل أن ٌحفظ فً الملف الخاص بالحدث شهادة مٌالده وشهادة لٌاقته الصحٌة وشهادات الفحص الطبً الدوري الذي ٌوقع علٌه.



المادة 89
على كل صاحب عمل ٌستخدم حدثا ً أو أكثر االلتزام بما ٌلً:
1أن ٌقدم لإلدارة بٌانا ً باسم الحدث وعمله وتارٌخ تشغٌله.2-أن ٌعلق بصورة ظاهرة فً مكان العمل بٌانا ً واضحا ً بساعات عمل األحداث الذٌن ٌستخدمهم وفترات راحتهم.
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