
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GOVERNMENT GAZETTE

STAATSKOERANT
VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nttusblad by die Poskantoor Geregistreer

Price 10c Prys 
Overseas 15c Oorsee 

PO ST FREE—POSVRY

CAPE TOWN, 26th MAY, 1971.
Vol. 71.] [No. 3119.

KAAPSTAD, 26 MEI 1971.

DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTER.

No. 888. 26th May, 1971.

It is hereby notified that the State President has assented 
to the following Act which is hereby published for general 
information:—

No. 42 of 1971: Public Health Amendment Act, 1971.

DEPARTEMENT VAN DIE EERSTE MINISTER.

No. 888. 26 Mei 1971.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy 
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby 
ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 42 van 1971: Wysigingswet op Volksgesondheid, 
1971.
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Act No. 42,1971

Insertion of 
section 133A in 
Act 36 of 1919.

PUBLIC HEALTH AMENDMENT ACT, 1971.

ACT
To amend the Public Health Act, 1919, to provide for the control 

of electronic products by the Secretary for Health, and to 
provide for incidental matters.

(English text signed by the State President.) 
(.Assented to 19th May, 1971.)

g E  IT ENACTED by the State President, the Senate and 
the House of Assembly of the Republic of South Africa, 

as follows:—

•Regula
tions for 
the control 
of electronic 
products.

1. The following section is hereby inserted in the Public 
Health Act, 1919, after section 133:

133A. (1) The Minister may make regulations—
(a) providing for the issue, renewal, withdrawal or 

suspension by the Secretary for Health or any 
officer of the Department of Health authorized 
thereto by him in writing, of licences in respect 
of any electronic product and in respect of any 
premises on which any electronic product is to 
be or has been installed, for the form in which 
an application for such a licence shall be, for the 
particulars to be furnished in such application, 
and for a fee not exceeding twenty-five rand to 
be paid for the grant of such a licence, and a 
fee not exceeding ten rand to be paid for the 
renewal thereof and for the period of its validity;

(b) prescribing the requirements to which any elec
tronic product or any premises shall conform 
before the issue or renewal of such a licence in 
respect thereof or during the currency of such 
licence;

(c) prohibiting any person from using or installing
any electronic product, unless such a licence 
is in force in respect of such electronic product 
and in respect of the premises on which such 
product has been or is being installed;

(d) prohibiting or restricting the employment of any 
person in connection with the operation of any 
electronic product;

(e) prescribing the duties and responsibilities of any
person in control of any electronic product or 
any premises on which an electronic product has 
been installed or of any person employed in 
connection with the operation of any electronic 
product;

( / )  prescribing the precautions to be taken for pro
tecting the safety or health of any person in 
control of any electronic product or of any 
person employed in connection with the opera-
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W ET
Tot wysiging van die Yolksgezondheidswet, 1919, ten einde voor- 

siening te maak vir die beheer van elektroniese produkte dear 
die Sekretaris van Gesondheid en vir bykomstige aangeleent- 
hede.

(Engelse teks deur die Staatspresident geteken.)
(fioedgekeur op 19 Mei 1971.)

TkAAR WORD BEPAAL deur die Staatspresident, die Senaat Invoeging van 
en die Volksraad van die Republiek van Suid-Afrika, soos 

volg:— e v
1. Die volgende artikel word hierby na artikel 133 van die 

Volksgezondheidswet, 1919, ingevoeg:
..Regulaties 133A. (1) De Minister kan regulaties vaststellen— 
b°hr h6van (a) voorziening makende voor het uitreiken, her- 
electro-VaD nieuwen, intrekken of opschorten door de 
nischepro- Sekretaris van Gezondheid of een door hem 
ducten. daartoe schriftelik gemachtigde beambte van

het Departement van Gezondheid, van licenties 
betreffende enig elektronisch produkt en betref- 
fende enig perceel waarop een elektronisch pro
dukt geinstalleerd is of staat te worden, voor het 
formulier van een aanzoek om zulk een licentie, 
voor de biezonderheden in zulk een aansoek te 
worden verstrekt, en voor een bedrag vijf en 
twintig rand niet te boven gaande ten opzichte 
van het uitreiken van zulk een licentie, en een 
bedrag tien rand niet te boven gaande, voor 
het hernieuwen daarvan te worden betaald, en 
voor de termijn waarvoor die licentie geldig is;

(b) voorschrijvende de vereischten waaraan een 
elektronisch produkt of een perceel voor het 
uitreiken of hernieuwen van een licentie ten 
opzichte daarvan of gedurende de gangbaarheid 
van zulk een licentie, moet voldoen;

(c) waarbij een ieder verboden wordt een elek
tronisch produkt te gebruiken of te istalleren 
tenzij er sulk een licentie ten opzichte van dat 
elektronisch produkt en ten opzichte van het 
perceel waarop dat produkt geinstalleerd is of 
staat te worden, van kracht is;

(,d) waarbij de indienstneming van iemand in ver- 
band met de bediening van een elektronisch 
produkt verboden of beperkt wordt;

(e) voorschrijvende de plichten en verantwoordelik- 
heden van iemand in beheer van een elektronisch 
produkt of een perceel waarop een elektronisch 
produkt geinstalleerd is of van iemand in ver- 
band met de bediening van een elektronisch 
produkt in dienst;

( / )  voorschrijvende de voorzorgmaatregelen te 
worden getroffen voor de bescherming der 
veiligheid of gezondheid van iemand in beheer 
van een elektronisch produkt of van iemand in 
verband met de bediening van een elektronisch
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tion of any electronic product and generally of 
any person who is exposed or who is likely to be 
exposed to any radiation emanating from any 
electronic product;

(g) providing for the inspection of any electronic 
product or any premises on which an electronic 
product has been or is to be installed, by any 
person authorized thereto in writing by the 
Secretary for Health;

(h) providing for the submission to the Secretary for
Health of statistics and reports in connection 
with any electronic product, any premises on 
which any electronic product has been installed 
or any person employed in connection with the 
operation of any electronic product;

(i) providing for the appointment of such commit
tees as he may consider necessary for the pur
pose of advising the Secretary for Health on 
any matter concerning any electronic product, 
the calling of meetings of any such committee, 
the quorum for and procedure at such meetings 
and the remuneration and allowances, condi
tions of service and tenure of office of members 
of any such committee who are not in the full
time employment of the State, 

and generally for the protection of any person from 
the harmful effects of exposure to radiation emana
ting from any electronic product.

(2) No regulation providing for the payment of 
any fee, remuneration or allowance shall be made 
under subsection (1), except in consultation with 
the Minister of Finance.

(3) Different regulations may be made in respect 
of different types, classes or categories of electronic 
products, or different classes or categories of pre
mises, or different classes or categories of persons in 
control of any electronic product or any premises on 
which an electronic product has been installed or 
different classes or categories of persons employed 
in connection with the operation of any electronic 
product.

(4) No regulation providing for the control of any 
electronic product for diagnostic or therapeutic use 
on man shall be made under subsection (1) except 
after consultation with the South African Medical 
and Dental Council.

(5) Any person who contravenes or fails to comply 
with the provisions of any regulation made under 
this section shall be guilty of an offence and liable 
on conviction to a fine not exceeding five hundred 
rand or to imprisonment for a period not exceeding 
twelve months.

(6) For the purposes o f  this section—
‘electronic product’ means—

(a) any manufactured or assembled product 
which when in operation—

(i) contains or acts as part of an electric 
circuit; and

(ii) emits (or in the absence of effective 
shielding or other controls would 
emit) electronic product radiation; or
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produkt in dienst en in het algemeen van iemand 
die aan enige uitstraling afkomstig van een 
elektronisch produkt blootgesteld is of mocht 
worden;

(g) voorziening makende voor de inspektie door 
iemand schriftelik door de Sekretaris van Ge- 
zondheid daartoe gemachtigd, van een elek
tronisch produkt of een perceel waarop een 
elektronisch produkt gelnstalleerd is of staat te 
worden;

(h) voorziening makende voor het voorleggen aan 
de Sekretaris van Gezondheid van statistiek en 
verslagen in verband met enig elektronisch pro
dukt, enig perceel waarop een elektronisch 
produkt is gelnstalleerd of iemand in verband 
met de bediening van een elektronisch produkt 
in dienst;

(i) voorziening makende voor de aanstelling van
komitees door hem nodig geacht om de Sekre
taris van Gezondheid van advies te dienen in 
verband met aangelegenheden betrekking heb- 
bende op een elektronisch produkt, het bijeen- 
roepen van vergaderingen van zulk een komitee, 
het kworum voor en de procedure bij zodanige 
vergaderingen, en de bezoldiging en toelagen, 
dienstvoorwaarden en ambtstermijn van leden 
van zulk een komitee die niet in voltijdse dienst 
van de Staat zijn,

en in het algemeen voor de bescherming van iemand 
tegen de schadelike uitwerking van uitstraling van 
een elektronisch produkt afkomstig.

(2) Geen regulatie voorziening makende voor de 
betaling van een honorarium, bezoldiging of toelage 
wordt krachtens subartikel (1) vastgesteld dan alleen 
in overleg met de Minister van Financien.

(3) Verschillende regulaties kunnen ten opzichte 
van verschillende typen, klassen of kategorieen 
elektronische produkten of verschillende klassen of 
kategorieen percelen of verschillende klassen of kate
gorieen personen in beheer van een elektronisch 
produkt of een perceel waarop een elektronisch 
produkt gemstalleerd is of verschillende klassen of 
kategorieen personen in verband met de bediening 
van een elektronisch produkt in dienst, worden vast
gesteld.

(4) Geen regulatie voorziening makende voor het 
beheer van een elektronisch produkt voor diagnos- 
tische of therapeutische aanwending by de mens 
wordt krachtens subartikel (1) vastgesteld dan alleen 
na overleg met de Suid-Afrikaanse Geneeskundige 
en Tandheelkundige Raad.

(5) Iemand die de bepalingen van een krachtens 
dit artikel vastgestelde regulatie overtreedt of in 
gebreke blijft daaraan te voldoen, is aan een mis- 
drijf schuldig en bij schuldigbevinding strafbaar met 
een boete van hoogstens vijf honderd rand of met 
gevangenisstraf van hoogstens twaalf maanden.

(6) Bij de toepassing van dit artikel betekent— 
.elektronisch produkt’—

(a) een produkt dat vervaardigd of gemonteerd 
is en wanneer het in werking is—

(i) een elektrische stroombaan bevat of 
als deel daarvan dient; en

(ii) uitstralingen van een elektronisch pro
dukt voortbrengt of bij ontstentenis 
van doeltreffende beschutting of an- 
dere voorzorgmaatregelen zou voort- 
brengen; of

Wet No. 42,1971
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(b) any manufactured article or assembled 
article which is intended for use as a com
ponent, part or accessory of a product 
described in paragraph (a) and which when 
in operation emits (or in the absence of 
effective shielding or other controls would 
emit) such radiation;

‘radiation emanating from an electronic product’
means—
(a) any ionizing or non-ionizing electro-mag

netic or particulate radiation;
(b) any sonic, infrasonic or ultrasonic wave, 

which is emitted from an electronic product 
as the result of the operation of an elec
tric circuit in such product.” .

Short title. 2. This Act shall be called the Public Health Amendment Act, 
1971, and shall come into operation on a date to be fixed by the 
State President by proclamation in the Gazette.
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(b) een voorwerp dat vervaardigd of gemon- 
teerd en voor gebruik als een bestanddeel, 
onderdeel of bijkomende deel van een in 
paragraaf (a) beschreven produkt bestemd 
is, en dat wanneer het in werking is zo- 
danige nitstralingen voortbrengt of bij 
ontstentenis van beschutting of andere 
voorzorgmaatregelen zou voortbrengen;

,uitstraling afkomstig van een elektronisch pro
dukt’—
(a) een ioniserende of niet-ioniserende elektro- 

magnetische of partikel-uitstraling; of
(b) een sonische, infra-sonische of ultra-sonische 

golf die als gevolg van de werking van een 
elektrische stroombaan in een elektronisch 
produkt voortgebracht wordt.” .

2. Hierdie Wet heet die Wysigingswet op Volksgesondheid, Kort titel.
1971, en tree in werking op ’n datum wat die Staatspresident by 
proklamasie in die Staatskoerant bepaal.
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