
الى  23/7/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 30/7/2015

  

 اقفاالت وتلف :      - أ

شھادات تبین انھ ال یوجد ترخیص وال الشوف،  -فروج الشمعة للسید فرحان توفیق الشمعة في برجا بعد الكشف على     -1
 صحیة وال یوجد واجھة للمحل وتم رؤیتھ یدخل میاه الى اقسام الفروج بواسطة ابرة كبیرة لذلك تم اقفالھ بالشمع االحمر .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة البقاع الغربي،  -مطعم ابو محمد عفیف في جب جنین بعد الكشف على     -2
الشروط الصحیة فالبراد سیئ جدا والنظافة سیئة ویجب تركیب باب للحمام وعزلھ ووضع العمال سیئ وال تتوفر ادنى 

وتركیب رفوف في المطبخ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة والتقید بالنظافة وتلف صاحب المحل مغلفات 
 ماجي، عصیر مجفف، شاي مغلف .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -الشھابیة مطعم الحجار (سندویش وفروج) في بعد الكشف على     -3
وال لباس موحد ویجب تبدیل اواني البالستیك بستانلس ستیل فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة وتم تلف ثوم 

 وكبیس بدون تواریخ صالحیة .

جد ترخیص وال شھادات صحیة ویجب تبدیل اواني تبین انھ ال یوصور،  -فروج الضحى في الشھابیة بعد الكشف على     -4
 10البالستیك بستانلس ستیل وتأمین قفص للدجاج ومذبح فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة وتم تلف حوالي 

 كلغ دجاج مقطع .

ة منتھیة تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیصور،  -فروج رومیة في مفرق معركھ بعد الكشف على     -5
 كلغ رقاب . 5الصالحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة وتم تلف حوالي 

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع صیدا،  -مؤسسة یوسف قاسم یونس في الغازیة بعد الكشف على     -6
لصحیة وتم اقفالھ بالشمع االحمر لحین استیفائھ الشروط الصحیة المفروضة وتلف حوالي العمال سیئ وال تتوفر ادنى الشروط ا

 دجاجات نافقة وتم تسطیر محضر ضبط بحقھ . 3كلغ من الدجاج الفاسد في البرادات و 70

ل وال تبین انھ یوجد شھادة تسجیصیدا،  -مسلخ فروج فضل قاسم فرحات في الغازیة حي البشرون بعد الكشف على     -7
أیام مع توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق  3یوجد شھادات صحیة ووضع العمال سیئ وال تتوفر الشروط الصحیة فتم اقفالھ لمدة 

 الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص ویوجد زغرتا،  -فرن كعك االسمر لصاحبھ السید محمد الزین في كفرحاتا بعد الكشف على     -8
یة واحدة وال یوجد لباس موحد وال یستوفي الشروط الصحیة من حیث النظافة العامة ونظافة المعدات والجدران شھادة صح

 واالرضیة ونظافة العمال فتم اقفال الفرن بالشمع االحمر .

قفالھ تبین انھ ال یستوفي الشروط الصحیة فتم ا، البترون -في شكا  Big Chef Restaurant مؤسسةبعد الكشف على     -9
مؤقتاً لحین تسویة اوضاعھ وتعھد صاحب العالقة بعدم العمل قبل استیفائھ الشروط الصحیة المفروضة وتم تلف البضاعة 

 الموجودة في المؤسسة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة واللباس زحلة،  -فروج االمیر في سعدنایل كسارة بعد الكشف على   -10
والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج استكمال االنارة وتصحیح طریقة التقطیع والتوضیب الموحد غیر مكتمل 

وصیانة البرادات ووضع شفاط وباب ثان مع معقم وتم تلف مواد منتھیة الصالحیة وبدون توارخ صالحیة وھذه المواد ھي: 
 رؤوس .كلغ رقاب و 50كلغ عظام و 87كلغ فخاذ دجاج،  9كلغ قصبة دجاج،  30

تبین انھ ال یوجد ترخیص ووجد بداخلھ زحلة،  -ھنغار للمخالالت للسید جھاد احمد نجدي في تعنایل بعد الكشف على   -11
برامیل كبیرة وصغیرة وسطول بیضاء وبكمیات كبیرة موضبة بشكل عشوائي وغیر مطابقة للمواصفات، وفتحت بعض ھذه 

خ وظھر علیھا العفن والدود االبیض وعثر على كمیة من البرامیل موجودة داخل البرامیل المتسخة من الخارج وعلیھا تواری
سلل وخزانا للمازوت وآخر للمیاه. ویوجد كمیات كبیرة من المراطبین الفارغة بأحجام  4غرفة معدة للتقطیع اضافة الى وجود 



م حجز البرامیل والسطول. وبعد اعادة الكشف وأخرى ملیئة بالكبیس والمخالالت وبدون تواریخ. وبناء على ما تقدم ت  مختلفة
وجدت البرامیل والسطول تحوي تواریخ جدیدة والبرامیل التي علیھا عفن ودود ابیض قد اختفت لذلك تم اقفال الھنغار بالشمع 

 االحمر. الكمیات التي حجزت ھي :

 كلغ خیار مقطع 10000        ·

 كلغ كبیس باذنجان 1690        ·

 برمیل ورق عنب 75        ·

 كلغ ورق عنب 250        ·

 برمیل خیار مع ورق عنب 90        ·

 برامیل زیتون 10        ·

 كلغ كبیس مقتى 72        ·

 كلغ كبیس خیار 72        ·

 كلغ كبیس لفت 6        ·

 برمیل كبیس مشكل  35        ·

 كلغ خیار  2400        ·

 انذارات خطیة :   - ب

تبین ان وضع المحل غیر مقبول من الشوف،  -محل سمانة لصاحبھ سمیر بو ذیاب في عین وزین عد الكشف على ب    -1
حیث النظافة العامة والمواد الغذائیة غیر مرتبة واالرض غیر نظیفة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة والتقید 

 بالنظافة.

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ووضع البقاع الغربي،  -جب جنین  فرن زیاد موسى فيبعد الكشف على     -2
العمال سیئ وال تتوفر ادنى الشروط الصحیة فاالوساخ متراكمة ویوجد براد معطل ویلزم دھان االسقف والجدران وتنظیف 

خضار عن الفرن فتم توجیھ انذار االرضیات وازالة جمیع االواني في غرفة المجلى واصالح المجلى في الحمام ویجب فصل ال
 خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة والتقید بالنظافة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة النبطیة،  -معجنات عالماشي في طریق مرجعیون بعد الكشف على     -3
والجدران نظیفة واالنارة جیدة ولكن التھوئة منتھیة الصالحیة ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فاالرض 

 سیئة جدا والحرارة مرتفعة مكان تحضیر العجین فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

تم توجیھ انذارات خطیة لھم بعدم بیع احشاء الدواجن بعلبك،  -مسالخ على ضفاف نھر العاصي في الھرمل الكشف على     -4
ك الستعمالھا كعلف لالسماك والتخلص من ھذه االحشاء بطریقة سیئة وذلك تحت طائلة اتخاذ االجراءات القانونیة للمسام

 الالزمة وھذه المسالخ ھي :

 بعلبك -مسلخ طھ         ·

 بدنایل -مسلخ الضیعة         ·

 تل االبیض -مسلخ الطحان         ·

 الفاكھة -مسلخ بدر الدین المصري         ·

 الفاكھة -مسلخ شفیق المصري         ·



تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس صور،  -فرن الشریف (معجنات) في الشھابیة بعد الكشف على     -5
 موحد ویجب تبدیل اواني البالستیك بستانلس ستیل فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -روج الحارة للسید حسن كیكي في الشھابیة فبعد الكشف على     -6
 وال لباس موحد فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال البقاع الغربي،  -فرن ابو خلیل (مناقیش صاج) في غزة الطریق العام بعد الكشف على     -7
ادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة تتوفر معظمھا فیجب دھن االسقف والجدران واقفال الشاروق للمحل الثاني شھ

 وإقفال المتخت وتنظیف االرضیات والمعدات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال الھرمل،  -عاصي مطعم العاصي لصاحبھ عبد المنعم عابدین في جسر البعد الكشف على     -8
شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة والنظافة العامة سیئة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط 

 الصحیة المفروضة .

نیة قرب مستشفى (مستودع لتعبئة الحبوب وطحن البھارات وتعبئتھا) في جو All Foodمؤسسة بعد الكشف على     -9
تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد واالرض واالسقف والجدران ال تستوفي ، كسروان -باستور 

الشروط الصحیة والمعدات واالواني صدأة وال یوجد میزان حرارة ویوجد رطوبة داخل المخزن فتم توجیھ انذار خطي لھ 
 لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

 -مارشة نھر ابراھیم لصاحبھا فارس شمعون في نھر ابراھیم الطریق العام في سوق الخضار القدیم بعد الكشف على   -10
تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد والنظافة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق جبیل، 

 لحین تسویة االوضاع .الشروط الصحیة المفروضة واقتراح باالقفال 

تبین انھ ال جبیل،  - للسیدة نوال یوسف القصیفي شارع مار یعقوبSaveur Du Monde مؤسسة بعد الكشف على   -11
یوجد ترخیص ویوجد شھادات صحیة ولباس موحد والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنظیم 

 تطبیق الشروط الصحیة المفروضة .البرادات والمخزن وتنظیف المكان و

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال حاصبیا،  -حلویات االمین في حاصبیا الشارع العام بعد الكشف على   -12
لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فیجب تبدیل الواح الخشب ووضع كافة المواد في البرادات وتأمین النظافة العامة 

 اویة نفایات مناسبة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .ووضع ح

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد حاصبیا،  -مطعم فوار الحاصباني بعد الكشف على   -13
وتأمین میازین حرارة للبرادات والتقید والشروط الصحیة غیر متوفرة فیجب تبدیل الواح الخشب وعزل االسالك الكھربائیة 

 بالنظافة العامة والشخصیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال حاصبیا،  -فروج الضیعة (لبیع الفروج الطازج) في كوسبا الشارع العام بعد الكشف على   -14
حد والشروط الصحیة جزئیة فعلیھ وضع تواریخ على المنتجات وتبدیل حاویات النفایات یوجد شھادات صحیة وال لباس مو

وتأھیل الحمام وتركیب باب مع شفاط وفصل غرفة التقطیع عن المذبح عن صالة العرض فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق 
 الشروط الصحیة المفروضة .

 تسویة اوضاع :   - ت

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق ، (معمل دبس سلوم) في البترون Petit gourmetیسري باتبعد اعادة الكشف على     -1
 الذي قد وجھ الیھ وقام بصیانة المعمل واعادة تأھیلھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .


