
الى  19/3/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا 26/3/2015

 اقفاالت وتلف :       - أ

وجود  ، تبینالبقاع الغربي –القادریة في بلدة  حسین منوخ الجاسمبعد الكشف على معمل االلبان واالجبان الخاص للسید    -1
مستوعبات بالستیك فیھا بقایا من االلبان واالجبان جمیعھا مرتجعة من الزبائن  7علبة لبن (وزن كیلو) و  20علب لبنة،  8

بحجة انھ سیتم تلفھا بعد اجراء الحسابات المالیة علیھا، لذلك تم تلف جمیع البضاعة المذكورة اعاله وتوجیھ انذار خطي 
 واد منتھیة الصالحیة او بدون تاریخ او مرتجعة تحت طائلة المسؤولیة القانونیة .لصاحب العالقة بعدم وضع اي م

، تبین ان منطقة البقاع الغربي قرب المسجد االولى والثانیةفي  للحلویات العربیة االصلیةبعد الكشف على مؤسستین    -2
المؤسستین ال تملكان ترخیص وال شھادات صحیة للعمال ووضع المؤسستین سيء جدا من حیث النظافة والھیكلیة العمرانیة 

الباطون بحالة سیئة، باالضافة الى ان المعدات واالواني المستخدمة یتآكلھا  فالجدران من البلوك واالسقف واالرضیات من
الصدأ وتتراكم االوساخ. المواد االولیة والجاھزة موضوعة بشكل عشوائي على االرض. بناء على كل ما تقدم تم تلف حوالي 

 لشمع االحمر .كیلو من المواد االولیة والجاھزة في كل واحدة من المؤسستین واقفالھما با 1000

، تبین ان المؤسسة ال تملك البقاع الغربي –معمل حلویات شھد الشام في القادریة قرب المسجد بعد الكشف على    -3
ترخیص وال شھادات صحیة للعمال ووضع المؤسسة سيء جدا من حیث النظافة والھیكلیة العمرانیة للمؤسسة فالجدران 

االضافة الى المعدات واالواني المستخدمة مھترئة وتتراكم االوساخ في كل مكان واالسقف واالرضیات بحالة سیئة جدا، ب
كیلو من المواد االولیة  1000والمواد االولیة والجاھزة موضوعة على االرض. لذلك بناء على ما تقدم تم تلف حوالي 
 المعمل المذكور . والجاھزة واقفال المؤسسة بالشمع االحمر ونقترح حجز ومصادرة المعدات المستعملة في

، تم تلف جمیع محتویات زغرتا –محل ومعمل بیت الكاتو في مریاطة الطریق العام بناء على الكشف الذي تم على    -4
المعمل واقفالھ بالشمع االحمر لعدم مطابقتھ الشروط الصحیة من ناحیة االدوات المستعملة والنظافة العامة في المكان ونظافة 

 ر شھادات صحیة لدیھم .العاملین وعدم توف

، تبین انھا بدون ترخیص وال شھادات البقاع الغربي -نوران لتصنیع الحلویات في بلدة غزة بعد الكشف على مؤسسة    -5
صحیة للعمال وال تتوفر فیھا اي من شروط النظافة العامة، فالمعدات سیئة جدا واالوساخ موجودة في كل مكان باالضافة الى 

 ة في المواد االولیة، لذلك تم ختم المؤسسة بالشمع االحمر. وجود حشرات میت

 برج حمود –منطقة النبعة في الیاس البجاني خاص السید  مسلخ ومحل لبیع الدجاجتم اقفال وختم بالشمع االحمر    -6
 كونھما یستثمران بدون ترخیص وال یستوفیان الشروط الصحیة .

 برج حمود –منطقة النبعة  في حسین عاشورخاص السید  ومحل لبیع الدجاج مسلختم اقفال وختم بالشمع االحمر    -7
 كونھما یستثمران بدون ترخیص وال یستوفیان الشروط الصحیة .

كونھما یستثمران بدون  المتن –یشوع في مزرعة  نعمان محفوظخاص السید  سجاد وزریبة دواجن مغسلتم اقفال    -8
 . ترخیص وال یستوفیان الشروط الصحیة

كونھا  برج حمود –منطقة النبعة  في محمود الخرفانخاصة السید  مسمكة المصريتم اقفال وختم بالشمع االحمر    -9
 تستثمر بدون ترخیص وال تستوفي الشروط الصحیة.

شارع  –عبد السالم حسین عاكوم في منطقة عبرا لصاحبھا امیغو مدیكال سابالیز تم دھم واقفال مؤسسة          -10
، وجد مواد ولوازم طبیة بعضھا منتھیة الصالحیة (كمامات، اسوارة المریض البالستیكیة) والبعض االخر ال یوجد مكسیموس

 علیھا تاریخ انتاج وانتھاء (رول ایكو، قطن، سبیرتو، كمامات).



 –جنرال تردینغ  مؤسسةدارة وبإ بالجالیة البنغالدشیة واالثیوبةالخاصة  محل لبیع المواد الغذائیةتم ضبط في          -11
كمیات من المواد الغذائیة منتھیة الصالحیة واسماك مجلدة یتم تذویبھا  برج حمود، –شارع االخطل الصغیر في  عبدهللا جمال

 لتباع على انھا طازج باالضافة الى ضبط المواد الغذائیة التالیة :

 كیلو من سمك الھامور 50         -

ظرف زنجبیل جمیعھا  26عبوة صغیرة من السمن الحیواني،  40تیكیة بداخلھا علب جیالتین صغیرة، جرات بالس 9         -
 منتھیة الصالحیة وكمیات من الحبوب والبھارات متعفنة وموضبة بدون تاریخ صالحیة .

كوالت للجالیة ووجد في الطابق العلوي مطبخ ال تتوفر فیھ ادنى الشروط الصحیة والنظافة العامة ویتم فیھ طھي المأ
 البنغالدشیة والمارة. وبناء على كل ما تقدم تم اقفال بالشمع االحمر المطبخ والمستودع والبرادات الخاصة بالمؤسسة .

مستودع اجبان بناء على نتائج فحوصات العینات قام فریق مراقبي وزارة الصحة وبمواكبة امنیة بمداھمة          -12
كیلغ من االجبان الفاسدة والمنتھیىة الصالحیة وتم تسطیر محضر ضبط  900تم مصادرة  ، حیثلصاحبھ االسدي في صیدا

 وتلف كافة الكمیة بإشراف المراقبین في مكب نفایات صیدا.

وبتكلیف من طبیب قضاء مدینة بعلبك  بعلبك –مؤسسات غذائیة في منطقة الفاكھة والعین بعد الكشف على          -13
لعدم توفر الشروط  محسن الخلیل السوري الجنسیة أحمدلصاحبھ  معمل حلویاتالداخلي، تم افقال وبمؤازرة قوى االمن 

 الصحیة والفنیة وعدم وجود رخصة قانونیة .

، حیث قاموا سوق اللحمة واألفران في بعلبكقام مراقبو وزارة الصحة، بمؤازرة القوى األمنیة، بالكشف على          -14
ن بیع األجبان على الرصیف في الھواء الطلق ما یشكل خطرا على صحة المستھلكین. كما تم تلف بمنع بائعین جوالین م

 كمیات من المواد الغذائیة الفاسدة، بالتنسیق مع بلدیة بعلبك. 

، وقاموا بتلف كمیات من الكبیس وورق النبطیة -مستودع "ذواق" في الدویر   داھم مراقبو وزارة الصحة          -15
 الفاسدة. العنب

  

  

 انذارات خطیة :   - ب

تبین انھ ال یوجد ترخیص ولكن لدیھ اذاعة تجاریة بتعاطي التجارة  مطعم دجاج وثوم في النبطیة الفوقا،بعد الكشف على    -1
العامة وتتوفر فیھ الشروط الصحیة والنظافة العامة ویوجد شھادات صحیة للعاملین ولكن یلزمھ صیانة للبرادات لذلك تم توجیھ 

 انذار خطي لھ لتسویة الوضع .

تبین ان جبنة الجدل المستخدمة في صناعة الكنافة غیر مطابقة  صیداحلویات البابا الممتازة في بعد الكشف على مؤسسة    -2
للمواصفات وتبین ان المؤسسة مستوفیة كافة الشروط الصحیة والبیئیة، ولم نعثر على اي منتج منتھي الصالحیة فتم تسطیر 

 محضر ضبط بحق المؤسسة ووضعھ تحت الرقابة الدوریة ألخذ عینات مستقبالً من الجبنة .

غیر مطابقة للمواصفات فتم تسطیر  ملحمة محمد احمد ابو ضھر في صیدااظھرت نتیجة الفحص المخبري للكبد في    -3
 محضر ضبط بحقھ ووضعھ تحت الرقابة الدوریة وتحذیره لتغییره مصدر اللحم المستخدم في مؤسستھ .

یوم  15م المراقب الصحي بإعطائھ مھلة ، تبین انھ لیس لدیھ رخصة وقد قافروج عواضة في الخیامبعد الكشف على    -4
 لتبلیط المحل وتغییر المجلى فإنھ غیر مستوفي للشروط الصحیة لحین التقید بالتغییرات الالزمة والتي طلبت منھ.



، تبین ان الملحمة غیر مرخصة والیوجد شھادات صحیة للعمال وقد اعطي انذار ملحمة بلیدا في بلیدابعد الكشف على    -5
 الملحمة لتغییر الطاوالت .لصاحب 

ساعة لتنفیذ بعض الشروط الصحیة الغیر متوفرة  48لمدة  عمر منذر العیطلصاحبھا  ملحمة القلعة في الفاكھةتم انذار    -6
 وعدم ذبح اللحوم امام الملحمة .

، السوري الجنسیة حكیم القواسعبد اللصاحبھ   بعلبك / الطریق العام –لمطعم وملحمة الفیحاء في العین تم توجیھ انذار    -7
. كما انذر صاحب المطعم والملحمة 24/3/2015لتنفیذ بعض الشروط الصحیة الغیر متوفرة خالل اسبوع من تاریخ 

 وھي المھلة القانوینة من قبل وزارة الصحة العامة . 2015لالستحصال على الترخیص القانوني قبل نھایة شھر حزیران 

  

  تسویة االوضاع :   - ت

، قام بتسویة اوضاعھ حسب الشروط الصحیة المفروضة من في زحلة Moulin Blancالطاحونة البیضاء بعد اقفال    -1
 وزارة الصحة العامة فتم السماح لھ بإعادة التصنیع بعد فض االختام .

 


