الدليل االرشادي لتأهيل شركات التتبع

الهدف:
هذا الدليل يهدف الى توضيح مسار عملية تأهيل شركات التتبع ومتابعة أعمالها.

 .1المنشآت المستهدفة:
-

شركات التتبع

 .2تأهيل شركات التتبع:
-

على شركات التتبع الراغبة بالتأهيل العمل باآللية الخاصة بالربط بمنصة وصل (يتم طلب اآللية عن طريق البريد
)IOT@sfda.gov.sa
بعد استيفاء متطلبات المذكورة في اآللية ونجاح عملية الربط بمنصة وصل يتم تقديم طلب للهيئة العامة للغذاء والدواء
باعتماد الشركة ضمن الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التتبع
ينبغي على الشركة الراغبة بالتأهيل استيفاء المتطلبات التالية:
أ .يجب أن يكون توزيع مستشعرات درجات الحرارة والرطوبة حسب الخارطة الحرارية وقت االختبار والتأهيل
في المستودع وسيارة النقل.
ب .يتم إرسال متوسط القراءة للمستشعرات لكل مستودع على حدا .بمعنى لكل مستودع قراءة واحدة فقط إذا كان
هناك أكثر من مستشعر في المستودع.
ت .يجب تجهيز مستودع واحد وسيارة نقل واحدة لالختبار والتأهيل.

-

يتم التعهد من قبل شركة التتبع حسب النموذج (مرفق رقم .)1
يتم عمل اختبار ميداني للتأكد من مطابقة الشركة للمعايير المحددة (حسب النموذج مرفق رقم .)1
في حال نجاح الشركة يتم التواصل مع اإلدارة التنفيذية للتواصل والتوعية لنشر اسم الشركة ضمن الشركات المؤهلة
للتتبع.

-

 .3متابعة شركات التتبع:
أ -يتم متابعة شركات التتبع بعد عملية التأهيل بشكل دوري من خالل منصة وصل ومطابقتها خالل الزيارات الميدانية
للتأكد من
 oظهور بيانات السيارات والمخازن والمستودعات والشركات الناقلة في نظام وصل.
 oحالة السيارة في نظام وصل (متحركة ،متوقفة ،المحرك يعمل ،المحرك ال يعمل).
 oمطابقة قراءات مؤشرات الحرارة والرطوبة مع البيانات الظاهرة في منصة وصل.
ب -يتم التحقق بشكل دوري من معايرة أجهزة قياس الحرارة والرطوبة االلكترونية من خالل قطاعات التفتيش في
الزيارات الروتينية.

 .4فشل شركات التتبع:
-

في حال فشلت شركة التتبع أثناء المتابعة الدورية لمنصة وصل يتم التواصل وطلب مبررات وتصحيح
الخلل خالل فترة زمنية ( 10أيام) وفي حال فشل الشركة يتم جدولة زيارة للتحقق من مطابقتها للمعايير.
يتم استبعاد الشركة من قائمة الشركات المؤهلة لتقديم خدمة إدارة وتتبع درجات الحرارة والرطوبة في حال
فشل الشركة أثناء الزيارة إلعادة التحقق من مطابقة المعايير.
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