في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،أصدرت وزارة الصحة العامة تقريراً أسبوعيا ً حول خطوات الحملة من 2112-2-11
الى  2112-2-11وأهمها:

أ-اقفاالتوتلف:
 -1تم تلف كمية من المواد الغذائية المنتهية الصالحية في مخزن تابع لشركة Golden Foodفيمجمعالسفير-الغازية-
صيدا وتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة الحصول على رخصة قانونية وتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة.
 -2تم إقفال مخزن للمواد الغذائية التابع لشركة Many Foodفي مجمع السفير -الغازية -صيدا ،وذلك لسوء التخزين
وعدم توفر أدنى الشروط الصحية  ،وقد تم تسطير إختر بالمواد المنتهية الصالحية وتلفها.
 -3بعد الكشف على مطعمالصحارىلصاحبهربيعصفيرفيريفون-كسروان تبين أنه ال يستوفي أدنى الشروط الصحية
المطلوبة كما أنه ال يوجد شهادات صحية للعمال .فنظم محضر ضابط بحقه وتم إقفال المطعم بالشمع األحمر.
 -4بعد الكشف على ملحمة النبيل في بلدة كفرصير  -النبطية تبين أنه ال يوجد شهادات صحية وهو ال يستوفي ألدنى
الشروط الصحية .فتم توجيه إنذار خطي بمضمون المخالفات لتسوية الوضع وتم تلف حوالي  5كلغ من اللحوم الفاسدة.
 -5بعد الكشف على معملتكريروتعبئة مياهالوفاءفيبلدةعدشيت-النبطية وتبين أنه غير مرخص والشروط الصحية
غير متوفرة ،فتم إقفال المعمل.
 -2بعد الكشف على مطحنةتوابلوبهاراتد.ابراهيمكسروانفيبنعفول-صيدا تبين أنه غير مرخص ،ال يوجد شهادات
صحية والشروط الصحية غير متوفرة .فتم إقفال المؤسسة لحين استيفائها للشروط المطلوبة.
 -7بعد الكشف على مطعمفولوحمصعارفيلصاحبهجملمحمدهاشمعارفي-صيداتبين أنه غير مرخص ،ال يوجد
شهادات صحية والشروط الصحية غير متوفرة .فتم إقفال المؤسسة لحين استيفائها للشروط المطلوبة.
 -1بعد الكشف على مطبخحلويات اإلخالصفيالغازية -صيداتبين أنه غير مرخص ،يوجد شهادات صحيةأما الشروط
الصحية غير متوفرة .فتم إقفال المؤسسة لحين استيفائها للشروط المطلوبة.

ب-انذارتخطية:

 -1بعد الكشف على مطعم  La Stationلصاحبه ناجي شهاب في عمشيت  ،تبين أن الشهادات الصحية غير صالحة
التاريخ  ،أماكن تحضير الطعام بحاجة للتنظيف ،المعدات واالواني بحاجة للتجديد ،البرادات والثالجات بحاجة للتنظيف .فتم
توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة تجديد الشهادات الصحية وتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة.
 -2بعد الكشف على مطعمالموال Cave /لصاحبهاأنجال ااهرفيعنايا -جبيل  ،تبين أنه مرخص ،الشهادات الصحية
غير صالحة التاريخ  ،مطبخ الموال قيد التجديد ومطبخ  Caveمستوفي للشروط الصحية .فتم توجيه إنذار خطي لها يقضي
بضرورة تجديد الشهادات الصحية.
 -3بعد الكشف على فرنجبورلصاحبهميشالجبور-شارعماريعقوب-جبيل تبين أن الرخصة قيد اإلنشاء  ،الشهادات
الصحية غير صالحة التاريخ والشروط الصحية متوفرة .فتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة االستحصال على الشهادات
الصحية للعمال.
 -4بعد الكشف على  - Pizza Napoliالميناء -جبيلتبين أنه مرخص ،الشهادات الصحية غير صالحة التاريخ والشروط
الصحية متوفرة .فتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة االستحصال على الشهادات الصحية للعمال.
 -5قام مراقبو وزارة الصحة في قااءكسروان بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،فتم توجيه إنذارات خطية لها
لتطبيق بعض الشروط الصحية وهي:
·

مطعم - Foreslaزوق مكايل

·

مطعمالبركة  -ريفون

·

سوبرماركتإسكالوب  -جونية الساحة

·

ستزمرد – صربا

·

ملحمةجورجعقيقي  -عين الريحانة

·

ملحمةراميالشمالي– غوسطا

·

مطعمرصيفنا  -جونية الطريق البحرية

·

مينيبيتزالصاحبهيوسفلحود– صربا (غير مرخص)

·

سناكلصاحبهايليشاكر  -صربا (غير مرخص)

·

ملحمةالشدياق – عمشيت

·

فرنمناقيشدعيبس – ريفون (غير مرخص)

 -2قام مراقبو وزارة الصحة في قااءكسروان بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،فتم توجيه إنذارات خطية لها
لتطبيق بعض الشروط الصحية واالستحصال على شهادات صحية للعمال وهي:
·

مطعممونتانا– غزير

·

مطعمسوشي  –Saki Sakiصربا

·

سوبرماركتخلوف– بلونة

·

مطاحنسميرافراملبيعالحبوب  -جديدة غزير

·

مطعم –Kitchen Delightغزير

·

مطعمالبيتالقديم – غزير

·

مطعمنيوتون  -ذوق مصبح (بحاجة إلى صيانة)

·

Helado Ice Creamمحل لبيع البوظة – ساحل علما

·

 -Snack Mrs. Potatoصربا

·

مطعمومقهىعشتروت  -هرهريا القطين

·

مطعمفؤادالرومية– القليعات

·

خيمةشيشبيش – معاملتين

·

البيادرلبيعالحبوب  -عشقوت المستديرة

·

صاجإمشربل – بلونة

·

 – Pain d’orغزير

·

فرنلورانسأباظة  -ذوق مصبح

·

 – Patisserie Cocktailصربا

·

سوبرماركتسليمبارمو  -ذوق مصبح

·

سناك – Avousجعيتا

·

فرنوسناك – TresBonزوق مكايل

·

باتيسرياليسار – بلونة

·

الحصادونلبيعالحبوب  -ذوق مصبح

·

 -Petit Caféالكسليك

 -7قام مراقبو وزارة الصحة في قااء حاصبيا بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،فتم توجيه إنذارات خطية
لهالالستحصال على شهادات صحية للعمال وهي:

·

مطعمفونتانالصاحبهمحمدبدوي – حي صفيفا

·

ملحمةعدنانابراهيم – الهبارية

·

ملحمةفاعورابراهيم – الهبارية

· فرنالدرونديلصاحبهمحمدعليباز
·

فرناألمانةلصاحبهنسيمدعيبس  -شويا

 -1قام مراقبو وزارة الصحة في قااء النبطية بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،فتم توجيه إنذارات خطية
لهالالستحصال على شهادات صحية للعمال وهي:
·

فرنجعفر– كفرصير

·

ملحمةالياسمين -كفررمان

·

سناكالنجمالذهبي– كفرصير

 -9بعد الكشف على معمللبنعيراننادينفيزبدين -النبطية تبين أنه غير مرخص ،ال يوجد شهادات صحية للعمال
والشروط الصحية غير متوفرة جزئيا ً .فتم توجيه إنذار خطي له يقضي بضرورة التقدم بطلب ترخيص ،االستحصال على
شهادات صحية للعمال وتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة.
قام مراقبو وزارة الصحة فيالميناء-قااءطرابلسبالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،تبين انها تستوفي
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جزئيا ً الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة ،االستحصال على شهادات
صحية للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي:
·

Café du Palmلصاحبهرياضحالق  -الكورنيش البحري

·

فرنالوسيملصاحبهوسيمعبيد  -حارة التنك

·

فرنالحياةلصاحبهمحمدبياون  -الحارة الجديدة

·

فالفلهاللصاحبهمحمدعليبياون  -الحارة الجديدة

·

مقهىومطعمبيتجديلصاحبهعبدالفتاحالمصري -الكورنيش البحري

·

مطعمالصديقلصاحبهنزيهالصديق  -الكورنيش البحري

·

مطعمJeddoHabibلصاحبهحبيبالصايغ -الكورنيش البحري

·

ملحمةأبوخارلصاحبهأحمدياغي  -المساكن الشعبية

·

فرنسميريمق -المساكن الشعبية

·

فرنالميرلصاحبهحبيبالمير  -المساكن الشعبية

·

فرنالمصريلصاحبهمحمدالمصري -المساكن الشعبية

·

مطعمأبومحمدلصاحبهرشادالمبيض-المساكن الشعبية

·

سناكالطرطوسيلصاحبهمصطفىطرطوسي -المساكن الشعبية

·

فالفلالمنارةلصاحبهمرادعبدالكريم  -حي الرملة

·

فرنالبترونيلصاحبهسالمالبتروني  -الحارة الجديدة

·

ملحمةالديكلصاحبتهأمانيبقاعي  -الحارة الجديدة

·

صاجأحمدالفج  -الحارة الجديدة

·

فرنالمصريلصاحبهجهادالمصري -الحارة الجديدة

·

مطعمالفنارلصاحبهصالحطالب -الكورنيش البحري

·

مطعمسمكةالمحرمجيلصاحبهفاديالمحرمجي -الكورنيش البحري

·

مطعمSea Starلصاحبهسميرالخير -الكورنيش البحري

·

مطعمالميناءسلطانوشعارلصاحبهجمالسلطان -الكورنيش البحري

·

بوظةياهاللصاحبهباللحاتم -الكورنيش البحري

·

بوظةوصالةالميساءلصاحبهباللحاتم -الكورنيش البحري

·

مطعمالمدينةلصاحبهمرادالعش -شارع البوابة

·

سحلبنجالصاحبهنبيلنجا  -شارع البوابة

·

سحلباألشرملصاحبهمحمداألشرم  -ساحة الترب

·

سحلبالمصريلصاحبهناصرالمصري -شارع البوابة

·

فرنحمادةلصاحبهأحمدسالمة  -شارع علم الدين

·

فرنوليدلصاحبهوليدغواني  -شارع علم الدين

·

فرنطارقلصاحبهطارقرجا -شارع مار الياس

·

ملكالسمكةالحرةأبوفاديالسيدواوالدهلصاحبهفاديالسيد -شارع البوابة

·

فالفلاألندلسلصاحبهعبدالرزاقصبرا  -شارع األندلس

·

فالفلصبرالصاحبهراميصبرا  -شارع سعيد فريحة

·

فرنبالللصاحبهباللعبدهللا  -شارع الخراب

·

صاجأبوخالدلصاحبهمحمدشاكر  -شارع المونو

·

Italian Pizza Houseلصاحبهكاملتنبكجي  -شارع مار الياس

·

فرنوسناكPizza FMلصاحبهماغابيبندلي  -شارع المونو

·

حلوياتسعيدصباغلصاحبهعبدالمجيدصباغ-شارع بور سعيد

·

فالفلصبرالصاحبهفاديصبرا -شارع أبو عالء المعري

·

فالفلصبرالصاحبهفؤادصبرا -شارع علم الدين

·

فرنميرولصاحبهاميلجمل -شارع مار الياس

·

فرنرعدلصاحبهسفيانرعد -شارع مار الياس

·

Tasmim Cocktailلصاحبهأحمدعليقنا  -دوار البركة

·

بوظةالبيروتيلصاحبهعزتالبيروتي  -شارع الزراعة

·

بوظةالحاجموسىالبيروتيلصاحبهكاملالبيروتي-شارع األندلس

·

سناكبيتالمشاويلصاحبهرياضفرح  -شارع المونو

·

فروجعليخليللصاحبهحسنخليل  -شارع بور سعيد

·

ملحمةعبدالرحمنكالس – التل

·

محلكوكتيلاألمراء– النجمة

· ملحمةزيادة–التل

·

افرانالشرق  -باب الرمل

·

جنةالمعجنات– النجمة

قام مراقبو وزارة الصحة في قااءطرابلسبالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،تبين انها ال تستوفي
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الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة ،االستحصال على شهادات صحية
للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي:
·

فالفلأبوالعبد – النجمة

·

فرن –Man2oushetAbouAliالنجمة

·

مطعمالحالب  -الجميزات (مرخص)

·

محلبوظةبشير -ساحة النور

·

سناكوفالفلأبوالفوف – النجمة

·

افرانبحمدوني – التل(مرخص من المحافظة)

·

مطعمالجود – النجمة

·

سناكجنتلمان  -ساحة النجمة

·

مشاويوملحمةأبويوسف  -باب الرمل

·

معجنات –YamYamالتل

·

معجناتأبوأنس – التل

·

فرنالرواة – التل(مرخص من المحافظة)

·

محلفالفلWahidلصاحبهغسانمكاوي -شارع مار الياس

·

سناكCrepinaلصاحبهوليدطيبا -شارع مار الياس

·

فرنالشاطريةلصاحبتهسارهشاطرية  -شارع الدكتور يعقوب لبان

·

سناكالريدانيلصاحبهعثمانريداني -شارع مار الياس

·

بوظةالبلحةلصاحبهسميرالحالق  -الكورنيش البحري) مرخص)

·

محلأمواجلصاحبهفوازمسعود  -الكورنيش البحري (مرخص)

·

مطعمالجزيرةلصاحبهويليامالدبس -شارع مار الياس(مرخص)

·

فروجالمحترم  -التل (مرخص)

·

فالفلأبوأندريه  -ساحة النور

·

فرنحداد– النجمة

·

مطعمالجميزات (فول وحمص) -شارع الجميزات

·

مطعمأبوحسين (فول وحمص) – التل

· فرنالسعادة–التل
·

مشاويأبوأحمد (ملحمة ومطعم) -التل

·

مقهىالقهوةالبرازيلية– التل

·

فرنالقطب– التل

·

معماللوزةللقشطة  -باب الرمل

·

باتيسرييكري  -باب الرمل

·

مطعمالحجار (فول وحمص)  -باب الرمل (مرخص)

·

حلوياتأبوفوازغفور – النجمة

·

فالفلطافش  -باب الرمل

·

حلوياتالوزة  -باب الرمل

·

فالفلالحرية– التل

·

معجناتالفيحاء– الزاهرية

·

مطعم - Gingersطريق الميناء (ترخيص مرحلة أولى)

·

معجناتعجاج -طريق المئتين

·

معجناتطارق  -شارع الجميزات

·

سناكعلىذوقك– الزاهرية

·

معجناتشاهين  -شارع المصارف

قام مراقبو وزارة الصحة في قااء صيدابالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،تبين انها تستوفي جزئيا ً
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الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة ،االستحصال على شهادات صحية
للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي:
·

فرنوملحمةالغازيةلصاحبهجعفرحمدان – الغازية

·

فرنوملحمةالمجدلصاحبهتامرحمودالعيشي – الغازية

·

صاجومناقيشالجوادلصاحبهمحمدالحاج  -حي البراد

·

كوكتيلاألندلسلصاحبهناهدكمالالمراعة  -شارع نتاشا سعد

·

سوبرماركتالبقاعي  -شركة البقاعي  -حي البراد

·

فروجعبدالنبيلصاحبهمحمودعبدالنبي  -الغازية (مرخص والشهادات الصحية قيد التجديد)

·

ملحمةالايافة  -الغازية (شهادات صحية متوفرة)

قام مراقبو وزارة الصحة في قااءمرجعيونبالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية ،تبين انها تستوفي جزئيا ً
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الشروط الصحية فتم توجيه إنذارات خطية لها لتطبيق جميع الشروط الصحية المطلوبة ،االستحصال على شهادات صحية
للعمال والتقدم بطلب ترخيص وهي:
·

ملحمةعمادالعباني -الخيام

·

مطعمالايعة – تولين

·

فرنالمحبة -تولين

·

محلمحمدموسى – تولين

·

فرنوباتيسرييارا -الخيام الساحة

· فرنالطاحونة–مرجعيون
·

ملحمةعباسونسة  -مرجعيون الطريق العام

ت-تسويةاوااع:

 -1بعد إعادة الكشف على المؤسسات التالية في قااءكسروان  ،تبين أنها قامت بتنفيذ االنذار الخطي الموجه لها سابقا ً
وأصبحت تستوفي الشروط الصحية المطلوبة وهي:
· Pain d’orكفرحباب
·

Patisserie Cocktailمعملتصنيعحلويات -غزير (يوجد رخصة صناعية)

 -2بعد إعادة الكشف على فالفلأهلالكرمفيجبجنين-البقاعالغربي تبين أنه قام بتنفيذ االنذار الخطي الموجه له سابقا ً
وأصبح يستوفي الشروط الصحية المطلوبة.
 -3بعد إعادة الكشف على ملحمةالحافظفيشارعالجميزات -طرابلستبين أنه قام بتنفيذ االنذار الخطي الموجه له سابقا ً
وأصبح يستوفي الشروط الصحية المطلوبة.

