
 الى 7/5/2015 من الحملة خطوات حول أسبوعیاً  تقریراً  الصحة وزارة أصدرت الغذاء، سالمة حملة راراستم إطار في
 :وأھمھا 14/5/2015

 : وتلف اقفاالت

 الصحیة والشھادات ترخیص یملك انھ تبین السوق، العام الطریق – البترون في Petit Gourmet فرن على الكشف بعد -1
 المرافق جمیع جمیع وصیانة ترتیب والى جزري بشكل تحسین الى بحاجة والفرن مقبول غیر العمال وضع ولكن منجزة

 انذر كما المطلوبة الصحیة الشروط واستیفائھ اوضاعھ تسویة لحین العجین مخمر اقفال تم ذلك على بناء والكھربائیة الصحیة
 . الوضع تسویة قبل العمل مباشرة لعدم خطیاً 

 كلغ 30 لدیھ ووجد قانوني ترخیص یوجد ال انھ تبین البوشریة، في الغریب داني لصاحبھا الغریب ملحمة على الكشف بعد -2
 . بحقھ ضبط محضر وتحریر الفور على تلفھا فتم للمواصفات مطابقة والغیر الفاسدة اللحوم من

 ووضع االنارة حمایة الستكمال یحتاج فھو غالبیتھا في متوفرة زحلة، – المریجات في الغدیر مطعم على الكشف بعد -3
 تم. متوفر الموحد واللباس موجودة الصحیة الشھادات ستیل، ستانلس اواني في المنتجات ووضع المنتجات بعض على تواریخ
: ھي المواد وھذه الصالحیة والمنتھیة تواریخ دون المنتجات بعض تلف كما الصحیة الشروط كافة لتنفیذ لھ خطي انذار توجیھ

 كلغ 2.5و فیرمیسال غ 250 صعتر، غ 250 البركة، حبة غ 250 الجبل، اكلیل غ 250 یانسون، غ 200 ماجي، مكعب 48
 . قریشة

 شھادات وال ترخیص دون ان تبین صیدا، – الصرفند في شلھوب مصطفى علي لصاحبھ ومعجنات فرن على الكشف بعد -4
 التأھیل واعادة المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق الفرن اقفال فتم متوفرة غیر الصحیة والشروط موحد لباس وال صحیة
 . اسبوع لمدة خطیاً  انذارا لھ ووجھ

 موحد، لباس وال صحیة شھادات وال ترخیص یوجد ال انھ تبین صیدا، - حمود مشتى في االموي معجنات على الكشف بعد -5
 استیفائھ لحین اسبوع لمدة واقفال اجبان معجنات كمیة وتلف بحقھ ضبط محضر تحریر فتم متوفرة غیر الصحیة والشروط
 . المطلوبة الصحیة الشروط

 شھادات وال ترخیص یوجد ال انھ تبین صیدا، - حمود مشتى طریق صیدون نزلة) الكریم(معجنات فرن على الكشف بعد -6
 استیفائھ لعدم الفرن اقفال فتم متوفرة غیر الصحیة والشروط والشورت، بالبروتیل سیئ العمال ووضع موحد لباس وال صحیة

 . المطلوبة الصحیة الشروط

 من وطلب للمواصفات مطابقتھا لعدم ناعمة قرفة كلغ 3 الى 2 تلف تم غادیر، في) دبوس( حبوش مؤسسة على الكشف بعد -7
 . لالستعمال وصالحة مطابقة لتصبح جدیدة عینات اخذ بعد إال الصنف ھذا بیع او التداول عدم المحل صاحب

 لعدم الدجاج وفخذ الكفتة السجق، المقانق، من كلغ 25 تلف تم مكایل، ذوق في صبیح سوبرماكرت على الكشف بعد -8
 وصالحة مطابقة لتصبح جدیدة عینات اخذ بعد إال المنتجات ھذه بیع عدم المؤسسة صاحب من وطلب للمواصفات مطابقتھم

 . لالستعمال

 - البابلیة منطقة في مبردة نقل شاحنة في محملة كانت ، األسدي مستودع مصدرھا الجبنة من صفیحة 15 نحو إتالف تم -9
 .صاحبھا بحق ضبط محضر تحریر وتم مرتفعة حرارة درجة في محفوظة أنھا تبین حیث طرابلس، من آتیة صیدا،

 : خطیة انذارات

 شھادة یملك انھ تبین الحریري، شفیق فیال مقابل اوتوستراد صیدا في النعماني بھیج ابو وسناك مطعم على الكشف بعد -1
 االصناف وفصل التأھیل لبعض یحتاج المطبخ موجود، الموحد واللباس متوفرة الصحیة والشھادات الصحیة والشروط تسجیل

 . المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم البرادات في بعضھا عن

 متوفرة الصحیة والشروط مرخص غیر انھ تبین السبنیس، مقابل صیدا في) سناك – ساندویش( یودي على الكشف بعد -2
 . المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ تم موجود، الموحد واللباس صحیة شھادات یوجد وال جزئیاً 



 تسجیل شھادة یملك انھ تبین ، صیدا، – بري نبیھ جادة في الزین سامر لصاحبھا الوادي وفرن ملحمة على الكشف بعد -3
 لعدم والكراج الحمام الزالة لھ خطي انذار توجیھ تم موجود، الموحد واللباس متوفرة الصحیة والشھادات الصحیة والشروط
 . ازالتھم یجب حمام طیر 100 حوالي والفرن الملحمة بجانب یوجد الصحیة استیفائھم

 دون انھ تبین الكورة، – فلحات في موسى جرجس فؤاد لصاحبھ) والغاز الكھرباء على فرن( روما بیتزا على الكشف بعد -4
 البراد وتنظیف المجلى وفوق للمطبخ وبورسوالن الدھان العادة الفرن یحتاج موحد، لباس وال صحیة شھادات وال ترخیص

 . اسبوعین بعد الكشف اعادة تموسی المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم والفریزر،

 لباس وال موجودة غیر الصحیة والشھادات ترخیص یملك زحلة، – بوارج في جابر نایف احمد معمل على الكشف بعد -5
 مستقلة غرفة في لالغراض توضیب وال لالنارة وحمایة الفتحات على منخل یوجد فال متوفرة غیر الصحیة الشروط موحد،

 . المختبر في لفحصھا عینات واخذ المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم االنتاج، عن

 موحد، ولباس صحیة وشھادات ترخیص یملك زحلة، – المریجات في مشعالني حبیب جوزف مؤسسة على الكشف بعد -6
 انذار توجیھ فتم ،)الشروط مستوفیة غیر وارضیة جدران مع خشب سقف( غرفتین عن عبارة االخر والقسم حالیا مجھز قسم

 . المختبر في لفحصھا عینات واخذ البناء من االخر القسم وتجھیز المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي

 والفرن موحد لباس وال صحیة شھادات یوجد وال مرخص غیر انھ تبین زحلة، – ابلح في حمدان ابو فرن على الكشف بعد -7
 . المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم كلي تحسین الى بحاجة فالفرن الصحیة الشروط یستوفي ال

 ویوجد االنجاز قید الرخصة ان تبین صیدا، – الظھور الصرفند في حمزة خلیفة محمود فروج مسلخ على الكشف بعد -8
 المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم جزئیاً  متوفرة الصحیة والشروط موحد ولباس صحیة شھادات

. 

 ترخیص دون ان تبین صیدا، – الظھور الصرفند في خلیفة الرحیم عبد محمد الحاج لصاحبھ فالفل مطعم على الكشف بعد -9
 لھ خطي انذار توجیھ فتم جزئیاً  متوفرة الصحیة والشروط مقبول غیر العمال ووضع موحد لباس وال صحیة شھادات وال

 . المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق

 قید الصحیة والشھادات ترخیص دون ان تبین صیدا، – الصرفند في خلیفة محمد لطفي ومعجنات فرن على الكشف بعد -10
 الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم متوفرة غیر الصحیة والشروط موجود الموحد واللباس االنجاز

 . بعضھا عن اللوازم وفصل وحمایة بغطاء الحمام في شفاط ووضع المطلوبة

 شھادات وال ترخیص دون ان تبین صیدا، –الساحة الصرفند في فقیھ عید عباس لصاحبھ الساحة مطعم على الكشف بعد -11
 الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم جزئیاً  متوفرة الصحیة والشروط جزئي الموحد واللباس صحیة

 . العجین مكان وفصل وحمایة بغطاء الحمام في شفاط ووضع المطلوبة

 ضھر في الحج تّمام لصاحبھ البلدیة واالجبان واللبنة اللبن لبیع وبراد والفاكھة للخضار الكوره عروس على الكشف بعد -12
 االجبان على الكفوف یرتدوت وال صحیة شھادات وال ترخیص دون انھ تبین الكورة، – العام الطریق على السامریة – العین

 لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم بكاملھ والتنظیف دھان یلزمھ والحمام والخارج الداخل من لتنظیف البراد یوحتاج وااللبان
 . المطلوبة الصحیة الشروط كافة

 موجود، الموحد واللباس صحیة شھادات وال مرخص غیر انھ تبین جبیل، في كباب جبور ھاشم سناك على الكشف بعد -13
 . المطلوبة الصحیة الشروط كافة لتطبیق لھ خطي انذار توجیھ فتم مبلطة والجدران واالرض متوفرة النظافة

 صحیة شھادات یوجد وال رخصة طلب انھ تبین زحلة، - شتورة في) الحلو قصر( ستریت شتورة شركة على الكشف بعد -14
 المنتجات بعض على تواریخ ووضع البراد في الحلویات عن الخضار لفصل لھ خطي انذار توجیھ فتم موجود، الموحد واللباس
 . المختبر في لفحصھا عینات اخذ وتم الخلفي الباب على منخل ووضع

 یوجد و مرخص غیر انھ تبین صیدا، -الشھداء ساحة صیدون نزلة في االسود السالم عبد حلویات على الكشف بعد -15
 وفصل المعمل ارض لتبلیط لھ خطي انذار توجیھ فتم جزئیة الصحیة والشروط متوفرة النظافة موحد، ولباس صحیة شھادات
 . ستیل بستانلس الخشب رف وتغییر منخل ووضع بعضھا عن اللوازم



 انھ تبین صیدا، - صیدون زلةن الفوقا البوابة صیدا في سمھون الدین سعد نعمات لصاحبتھا الھدى افران على الكشف بعد -16
 انذار توجیھ فتم متوفرة غیر الصحیة والشروط موحد، لباس وال صحیة شھادات وال بالتصریح وصل انما ترخیص یوجد ال

 . المطلوبة الصحیة الشروط استیفائھ لحین الفرن في العمل وتوقیف ونصف شھر مھلة الفرن لتأھیل خطي

 الشھادة على للحصول لھ خطي إنذار توجیھ تم الشمالي، البقاع – العین في یاسین عباس محمد ملحمة على الكشف بعد -17
  . المتوفرة الغیر الصحیة الشروط بعض وتنفیذ الصحیة

 واعطائھ لھ خطي إنذار توجیھ تم الشمالي، البقاع - العین في الشیخ علي لصاحبھ طازج دجاج بیع محل على الكشف بعد -18
 . المحل اقفال طائلة تحت والفنیة الصحیة شروطھ لتحسین یوما 15 مھلة

 لتحسین یوما 15 مھلة واعطائھ لھ خطي إنذار توجیھ تم الشمالي، البقاع في خلیل علي زیاد ملحمة على الكشف بعد -19
 . المحل اقفال طائلة تحت والفنیة الصحیة شروطھ

 شروطھ لتحسین یوما 15 مھلة واعطائھ لھ خطي إنذار توجیھ تم ، الشمالي البقاع في ھیثم بو فرن على الكشف بعد -20
 . المحل اقفال طائلة تحت والفنیة الصحیة

 لتحسین یوما 15 مھلة واعطائھ لھ خطي إنذار توجیھ تم ، الشمالي البقاع في باقي محمد حسین فرن على الكشف بعد -21
 . المحل اقفال طائلة تحت والفنیة الصحیة شروطھ

 صحیة شھادات على لالستحصال خطي إنذار توجیھ تم الفاكھة، – الزیتون في العید عمر ملحمة على الكشف بعد -22
 . المطلوبة الشروط بعض وتحسین

 صحیة شھادات على لالستحصال خطي إنذار توجیھ تم الفاكھة، – الزیتون في الشھباء حلب مطعم على الكشف بعد -23
  .المطلوبة الشروط بعض وتحسین

 لباس وال صحیة شھادات وال ترخیص یوجد ال انھ تبین بعلبك، – السرایا ساحة في الكیال علي ملحمة على الكشف بعد -24
 . النفایات وحاویة الملحمة ودھن الخشب لوح لتبدیل لھ خطي انذار توجیھ فتم جزئیاً  متوفرة الصحیة والشروط خاص

 صحیة شھادات وال ترخیص یوجد ال انھ تبین بعلبك، – السرایا شارع في عواضة نظیر محمد ملحمة على الكشف بعد -25
 ودھن الخشب لوح لتبدیل لھ خطي انذار توجیھ فتم جزئیاً  متوفرة الصحیة والشروط الشخصیة النظافة من جیدة العامل وحالة

 . النفایات وحاویة الملحمة

 : اوضاع تسویة

 تبین الیھ وجھ قد الذي السابق االنذار وبعد صیدا في الحریري شفیق فیال في Chill & Grill مطعم على الكشف اعادة بعد -1
 . المطلوبة الصحیة الشروط استوفى وقد االنذار بتنفیذ قام انھ

 وقد الیھ وجھ قد الذي السابق باالنذار التزم انھ تبین الشوف، – عانوت في موسى ندیم مناقیش فرن على الكشف اعادة بعد -2
 والشھادات موحد اللباس واصبح الحریق ضد مطافئ وتأمین والدھان االرض بتبلیط فقام المطلوبة الصحیة الشروط استوفى
 . االنجاز قید الصحیة


