
الى  30/7/2015ي إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من ف
 واھمھا: 6/8/2015

  

 اقفاالت وتلف :      - أ

 المعمل باقفال المدعو تعھدقضاء زحلة،  -البان واجبان ریم تعنایل لصاحبھ نواف فرحان ابو عید بعد الكشف على     -1
 والجزائیة. المسؤولیة طائلة تحت استعمالھ وعدم

انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة ولباس موحد، تبین زحلة ،  –سامو تشیكن كفرزبد بعد الكشف على     -2
كلغ من الدجاج  30تلف  والشروط الصحیة غیر كافیة. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة و تم

 اسد و كمیة من رقاقات السمبوسك.الف

ال یوجد ترخیص، حرارة البرادات غیر مطابقة وال یوجد تبین انھ   قضاء النبطیة –مطعم لولو ھوانا بعد الكشف على     -3
نظافة شخصیة للعمال وال یوجد شھادات صحیة كما تم ضبط كمیة من اللحوم الفاسدة وتم تلفھا وتعھد المدعو بتغییر مصدر 

 م وتم توجیھ انذار خطي لھ .اللحو

  

 انذارات خطیة :   - ب

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة ولباس موحد، قضاء كسروان  -  Joe chickenبعد الكشف على     -1
 والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المفروضة .

، قضاء صور –مؤسسة غذائیة) لصاحبھا مصطفى سمیر الرصاص وشربل ( شركة الملك التجاریةالكشف على بعد     -2
. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة تبین انھ یضع تنكات الجبنة والزیتون على االرض خارج البراد 

 المفروضة و وضع المواد الغذائیة في البراد لحفظھا .

، تبین ان الشروط الصحیة غیر  قضاء المتن -  BREAD CORNERمصنع حلویات و خبز افرنجي ف على بعد الكش    -3
 متوفرة وال یوجد نظافة شخصیة و ال لباس موحد للعمال فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

الشروط الصحیة غیر  و انھ ال یوجد ترخیص، تبین  قضاء المتن -مسمكة السید فادي غنام مطربعد الكشف على     -4
 متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة و النظافة العامة، و اجراء صیانة تامة و كاملة للمؤسسة.

انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد ، تبین  قضاء النبطیة -ملحمة وفرن الھادي لصاحبھا وسام بحمد بعد الكشف على     -5
كلغ من  30حیة ولباس موحد للعمال فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة و تم تلف شھادات ص

 السجق و المقانق بسبب سوء التبرید.

انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة  ، تبین قضاء النبطیة –البیك لصاحبھ محمد حرب بعد الكشف على فرن     -6
ع الفرن مقبول و لكن التھوئة سیئة و یلزمھ وضع شفاط  فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق جمیع ولباس موحد للعمال. وض

 الشروط  الصحیة المفروضة .

انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة ولباس موحد تبین   قضاء حاصبیا –فروج الضیعة  بعد الكشف على    -7
انذار خطي لھ لوضع تاریخ صالحیة على المنتج، استبدال مستوعبات النفایات  للعمال، والشروط الصحیة غیر كافیة فتم توجیھ

 بأخرى مناسبة و تأھیل الحمام و تركیب باب مع شفاط  .

، تبین ان الطبالي خشبیة واالسالك الكھربائیة غیر معزولة وال  قضاء حاصبیا -مطعم فواز الحاصباني بعد الكشف على     -8
وال یوجد شھادات صحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط   یوجد لباس موحد للعمال یوجد ساعات للبرادات وال

 الصحیة المفروضة كون المؤسسة تقوم بالصیانة  .

انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة ولباس موحد ، ، تبین  قضاء حاصبیا –حلویات االمین  بعد الكشف على    -9
 الشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة . وللعمال 



، تبین ان الرخصة والشھادات الصحیة متوفرة ، والنظافة العامة ونظافة قضاء جبیل –كوكتیل ھاواي بعد الكشف على   -10
نذار خطي للتوقف عن بیع القشطة والبوظة لعدم مطابقتھا جرثومیا لحین تم توجیھ ا العمال متوفرة كما یرتدون لباس موحد ،

 اعادة أخذ العینة من قبل وزارة الصحة و مطابقتھا.

، تبین انھ مرخص والنظافة فیھ متوفرة ویوجد شھادات صحیة ولباس موحد قضاء جبیل -مطعم القدومبعد الكشف على   -11
 خطي بوجوب التوقف عن بیع البوظة بنكھة الشمام لعدم مطابقتھا جرثومیا . توجیھ انذار، فتم 

انھ ال یوجد ترخیص وال یوجد شھادات تبین ،   قضاء كسروان -  GREEN BEACHمسبح وسناك بعد الكشف على   -12
ي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة صحیة ولباس موحد للعمال و الشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خط

 المفروضة .

انھ ال یوجد شھادات صحیة وھو بشكل عام بحاجة إلى إعادة تبین ، ، قضاء كسروان  -فرن الشایببعد الكشف على   -13
 فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المفروضة .. تنظیم

  

 تسویة اوضاع :

ُسمح لھ بتجارة الزیوت المعبئة من  قضاء زحلة -زیوت االمیر لصاحبھ ابراھیم یوسف حسیان  بعد الكشف على    -1
شركات خاصة وُمنع من تعبئة الزیت داخل المحل اال بعد االستحصال على ترخیص، وتم اعطائھ مھلة ثالثة اشھر لتطبیق 

 الشروط الصحیة المتعلقة بالخزانات .

  

، قام مراقبو الصحة بفض  قضاء زحلة -محل فروج ابن البلد لصاحبھ أحمد أسعد الخطیب في كفرزبد على بعد الكشف     -2
االختام واعطائھ مھلة زمنیة الستیفاء الشروط الصحیة حیث تبین ان المدعو نفذ الشروط التي طلبت منھ على ان ال یبیع 

                                       الفروج المثلج ومشتقاتھ .                               

  

،تعھد صاحب المسلخ بعدم المباشرة  قضاء الشوف -مسلخ فروج الشمعة لصاحبھ فرحان توفیق الشمعةبعد اقفال     -3
بالعمل اال بعد استیفاء الشروط الصحیة المطلوبة من وزارة الصحة و قد تم فض األختام للتمكن من القیام باالصالحات 

 لوبة .المط

 


