
الى  4/6/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 11/6/2015

  

 اقفاالت وتلف 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات ، عالیھ -لصاحبھ ھاني في ساحة قبرشمون  Crepe / Squareبعد الكشف على   -1
العمال جید، الشروط الصحیة غیر مؤمنة في المطبخ فال وجود لطاولة لتحضیر المأكوالت وال مغسلة وال صحیة ووضع 

 خزائن وال یوجد مخزن فتم التوقف عن العمل بالمطبخ وعدم البیع لحین تجھیز المطبخ واستیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ، عالیھ -في ساحة قبرشمون  لصاحبھ زیاد مالعب شاورما وبسمطعم بعد الكشف على   -2
شھادات صحیة ووضع العمال سیئ، النظافة العامة غیر مؤمنة، الحمام بدون باب ومفتوح على المطبخ والمجلى غیر مستوفي 

لعمل لحین تنفیذ للشروط وحالة البرادات سیئة، طریقة صنع الشورما وتحضیرھا قد تسبب التلوث االنتقالي فتم التوقف عن ا
 الشروط الصحیة المطلوبة والنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ، عالیھ -سناك الملك لصاحبھ سمیر ابو ضرغم في ساحة قبرشمون بعد الكشف على   -3
جودة خارج شھادات صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة غیر مؤمنة، الحمام مفتوح على المطبخ والمجلى والمأكوالت مو

 البراد واالواني متسخة وصدأة، فتم التوقف عن العمل لحین تنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة والنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ، عالیھ -میني ماركت للسید حسین الدیب واوالده في ساحة قبرشمون بعد الكشف على   -4
ة غیر مؤمنة، یوجد نش في السقف والبراد مھترئ وغیر فعال، طاولة تقطیع شھادات صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحی

الجامبون والماكینة غیر مستوفیین الشروط ویوجد اجبان فلت في البرادات، فتم التوقف عن بیع المرتدیال والقشقوان واالجبان 
 الفلت لحین تنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة والنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ، عالیھ -مطعم وسناك االمین لصاحبھ رواد الدیب في ساحة قبرشمون ى بعد الكشف عل  -5
شھادات صحیة، الشروط الصحیة غیر مؤمنة، مكان التحضیر والبرادات والمطبخ الكائن في الطابق السفلي والمجالي وبرادات 

ارات والتحضیر تؤدي الى التلوث االنتقالي فتم اقفال المطعم لحین البوظة ال تستوفي معاییر النظافة العامة وطریقة تخزین البھ
 تنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة والنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات ، عالیھ -ملحمة وسناك الكریم في مفرق مستشفى الشحار بعد الكشف على   -6
لخشب وعزل المؤسسة وعدم استعمال الحمام الملغى لتحضیر الطعام قرب صحیة، الشروط الصحیة جزئیة فعلیھ تبدیل الواح ا

 الفرن، فتم اقفال الحمام وتوجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة والنظافة العامة .

یوجد تبین انھ ال ، عالیھ -مطحنة اھال وسھال للسید حاتم حلیم مالعب في طریق مستشفى الشحار بعد الكشف على   -7
ترخیص وال شھادات صحیة، الشروط الصحیة غیر مؤمنة فالحبوب واالعشاب والمواد الغذائیة في اكیاس مفتوحة والمطحنة 

الكبیرة معطلة والمطحنة الصغیرة تعمل من دون التقید بشروط النظافة، فتم وقف العمل لحین تسویة الوضع وتنظیف عام 
 للمطحنة وعزلھا وفق االصول .

تبین انھ ال یوجد ترخیص ، عالیھ -في طریق مستشفى الشحار  فرن خبز على الصاج للسید حسن نصركشف على بعد ال  -8
وال شھادات صحیة والنظافة الشخصیة سیئة، الشروط الصحیة غیر متوفرة، البراد مھترئ، الطحن والخبز على االرض، 

ن وعدم السماح باالستعمال واالنتقال الى مكان آخر لحین السجائر والرماد مع الخبز والنظافة معدومة فتم اقفال تام للفر
 یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال ، عالیھ -في ساحة قبرشمون  King Sweetحلویات بعد الكشف على   -9
ھو غیر مستوفي الشروط، فتم توجیھ انذار لباس موحد، الشروط الصحیة في صالة العرض مقبولة اما في معمل التصنیع ف

 خطي لھ ووقف العمل في المعمل لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات ، عالیھ -في قبرشمون   فرن الصحة في عیناب الطریق العامبعد الكشف على  -10
توجیھ انذار خطي لھ ووقف العمل في الفرن لحین استیفائھ الشروط الصحیة صحیة وال لباس موحد، النظافة العامة مقبولة فتم 

 المطلوبة .



تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ، عالیھ -في قبرشمون  فرن السنابل للمناقیش في عیناب الطریق العامبعد الكشف على  -11
ي لھ ووقف العمل في الفرن لحین استیفائھ شھادات صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة غیر مكتملة فتم توجیھ انذار خط

 الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ یملك وصل بالتصریح وال یوجد شھادات ، عالیھ -في رمحاال طریق عین كور  Sweet Cakeبعد الكشف على  -12
یر جیدة فتم وقف صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة غیر متوفرة فالجدران واالسقف ووصالت الكھرباء والمعدات غ

 العمل في المؤسسة لحین استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة .

تم تلف كمیة من بھار الشیش طاووق الغیر مطابقة بنت جبیل،  –شركة موسى نمر بزي في حي النبیھ بعد الكشف على  -13
اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة  لتسویة توجیھ انذار خطي لھكلغ تقریباً وتم  3للمواصفات المعتمدة وتقدر الكمیة ب 

 المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات البقاع الغربي،  –فرن ابو ابراھیم للمناقیش في جب جنین بعد الكشف على  -14
كلغ من اللحمة المفرومة مع البندورة لعدم  1تم تلف حوالي صحیة ووضع العمال سیئ والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. 

 لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة . توجیھ انذار خطي لھتھا للمواصفات وتم مطابق

 انذارات خطیة 

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد شھادات صحیة ولباس كسروان،  –في درعون  Cool 8 Coolمطعم بعد الكشف على  -1
وضع شبك منخلي ومیازین حرارة للبرادات وحاویات موحد، والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ انذار خطي لھ بضرورة 

 نفایات مناسبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة كسروان،  –في حریصا الطریق العام  Chez Toniمطعم بعد الكشف على  -2
الرض والجدران ویجب قید االنجاز وال یوجد لباس موحد، المطبخ بحاجة الى صیانة عامة كما یوجد اقسام بحاجة الى بالط ل

وضع میازین حرارة للبرادات وضع شبك منخلي ومیازین حرارة للبرادات وحاویات نفایات مناسبة. فتم توجیھ انذار خطي لھ 
 لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

دات صحیة تبین انھ یملك اجازة استثمار وشھاكسروان،  –في حریصا الطریق العام  Best Viewمطعم بعد الكشف على  -3
ولباس موحد، الشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فالسقف بحاجة للصیانة وتبدیل برامیل النفایات والقیام بأعمال النظافة بشكل دائم 

 وتركیب رفوف من الستانلس ستیل بدیل عن الموجود فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یملك اجازة استثمار وشھادات صحیة ولباس كسروان،  –راء في القلیعات الرومیة تاج االم مطعمبعد الكشف على  -4
موحد، الشروط الصحیة متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ بضرورة وضع شبك منخلي ومیازین حرارة للبرادات وصیانة جزء 

 من بالط االرض في المطبخ .

للمناقیش، حمص وفول ومشاوي) الصحابھ سیمون وھبھ وبطرس  واستراحة وال أطیب (فرن مطعمبعد الكشف على  -5
تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ویوجد لباس موحد، النظافة غیر متوفرة وال یوجد الكورة،  -سیده في كفرحزیر 

 المفروضة . بورسوالن فوق المجلى والعجانة واالستراحة غیر مرتبة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس ، البترون -سناك ابو جوزیف في شكا حي السھل بعد الكشف على  -6
 موحد، الشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد ، عالیھ -د في ساحة قبرشمون فرن جبنة وزبدة للسید باسل ابو مجاھبعد الكشف على  -7
شھادات صحیة، الشروط الصحیة غیر مؤمنة فحرارة البراد مرتفعة والمواد الغذائیة من لحوم واجبان موضوعة خارج البراد، 

 فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات ، عالیھ -ة (خبز مرقوق) في ساحة قبرشمون فرن العجینة الفاخربعد الكشف على  -8
صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة غیر مؤمنة، یحتاج لعزل الطحین وتبدیل البراد وصیانة ونظافة عامة في قسم 

 عامة .العجین والمطبخ، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة والنظافة ال



تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات ، عالیھ -فرن الشحار للسید وجیھ نصر في ساحة قبرشمون بعد الكشف على  -9
صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة مقبولة فھو یحتاج لعزل المؤسسة عن المحیط الخارجي وازالة البحص فوق بیت 

 لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة . النار وتأمین صیانة عامة، فتم توجیھ انذار خطي

تبین انھ ال یوجد ترخیص ، عالیھ -في رمحاال طریق عین كور سوبرماركت) ( شركة المتحد لالسواقبعد الكشف على  -10
ویوجد شھادات صحیة وال لباس موحد ووضع العمال مقبول، الشروط الصحیة غیر متوفرة فعلیھ تنظیف البرادات وتبدیل 

واالمتناع عن وضع الكبیس في برامیل الطرش وتجھیز المستودع بطبالي من البالستیك فتم توجیھ انذار خطي  الواح الخشب
 لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات ، صیدا -حلویات ابو فادي للسید محمد ابو غنیم في حي الزھور بعد الكشف على  -11
 موحد، النظافة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتأمین برمیل نفایات وشفاط واطفائیة حریق .صحیة وال لباس 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال ، صیدا -باتیسري رزان للسید خالد احمد ابو بكر في شارع دالعة بعد الكشف على  -12
تبلیط وعزل المتخت بحائط ودھان الفرن شھادات صحیة وال لباس موحد، الشروط الصحیة جزئیة، الحمام یحتاج لشفاط و

 الداخلي وتركیب شبك على النوافذ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص، بنت جبیل،  –للسیدة غادة الصغیر في عیناتا  Golden Chickenمحل بعد الكشف على  -13
ري فجاءتى النتیجة غیر مطابقة للمواصفات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ واجریت فحوص على عینة بھارات الكا

 وتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات بنت جبیل،  –في السلطانیة  فرن االصیل للسید احمد خواجةبعد الكشف على  -14
ى فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتنفیذ الشروط الصحیة صحیة وال لباس موحد ومستوعب النفایات غیر مغط

 المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة بحاجة للتجدید ، الشوف -مطعم نعمة للعائالت في داریا بعد الكشف على  -15
 روط الصحیة المطلوبة .ویوجد لباس موحد، النظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتنفیذ الش

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ، البقاع الغربي –صاج الضیعة في المنارة الطریق العام بعد الكشف على  -16
 ویوجد لباس موحد، ویحتاج لبعض االصالحات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة.

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد شھادات صحیة ووضع ، البقاع الغربي –فرن الھالل في القرعون بعد الكشف على  -17
العمال جید، ویحتاج لدھان االسقف والجدران والتقید بالنظافة العامة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتنفیذ الشروط 

 الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص ، صیدا -لي) مقابل السبینس في سھل الصباغ مسكمة الریس (ني + قبعد الكشف على  -18
والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید ووضع العمال جید، ویحتاج لرفع الداخون الى االعلى ووضع برامیل نفایات مناسبة 

 لوبة .والتقید بالنظافة العامة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتنفیذ الشروط الصحیة المط

 تسویة اوضاع  

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ ، الشوف  -سوبرماركت العماد في بشتفین  الكشف علىة بعد اعاد -1
فاالرض مبطلة والجدران سھلة التنظیف، البرادات نظیفة واالنارة والتھوئة مؤمنتان ونظافة العمال واللباس الموحد مؤمنان 

 المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .وازال 

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ فاالرض ، الشوف  -معجنات السعد في داریا  الكشف علىة بعد اعاد -2
موحد مؤمنان وازال مبطلة والجدران سھلة التنظیف، البرادات نظیفة واالنارة والتھوئة مؤمنتان ونظافة العمال واللباس ال

 المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي ، الشوف  -مطعم واستراحة ابو علي عبدو حناوي في جدرا  الكشف علىة بعد اعاد -3
عدنیة على النوافذ وترمیم الحمامات قد وجھ الیھ، قام بتركیب شبكة تصریف للمیاه في ارض المطعم وتبلیطھ ووضع اسالك م

 ونقل براد االسماك الى غرفة خاصة وازال جمیع المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .



تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق ، الشوف  -فرن وملحمة اطیب اكلة للسید ابراھیم الحداد في برجا  الكشف علىة بعد اعاد -4
 لیھ فاالرض والجدران مبطلة، البرادات والمعدات جیدة واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .الذي قد وجھ ا

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ ، الشوف  -فرن مناقیش للسید محمد دیب في جون  الكشف علىة بعد اعاد -5
 الیھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ ، الشوف  -فرن االمیر للسید علي دقدوق في جون  الكشف على ةبعد اعاد -6
 الیھ فالنظافة والمعدات جیدة واستحصل على الشھادات الصحیة والمجلى وسط واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .


