
 2/7/2015أسبوعیاً حول خطوات الحملة من في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً 
 واھمھا: 9/7/2015الى 

  

 اقفاالت وتلف 

تبین انھ ال یملك رخصة وال شھادات صحیة ووضع العمال غیر افران ایام زمان في صور، بعد الكشف على     -1
 غیرمتوفرة لذلك االقتراح باالقفال .مطابق فال یوجد لباس موحد وال نظافة شخصیة، والشروط الصحیة 

تبین انھ ال زحلة،  -محل سمانة للسید ابراھیم یوسف حسیان فلسطیني الجنسیة في تعلبایا بعد الكشف على     -2
یملك ترخیص وھو عبارة عن غرفتین احداھما كبیرة والثانیة صغیرة، في الغرفة الكبیرة یوجد فریزر وبضاعة 

دد من غالونات الزیت المعبأة والتي تم تعبئتھا في الغرفة الصغیرة حیث یوجد خزان كبیر (معلبات وغیرھا ...) وع
لیتر ویوجد على الغالونات ماركة "زیوت فاخرة" دون اذاعة تجاریة وبدون تواریخ صالحیة ویوجد  1000سعتھ 

 بعض البضائع منتھیة الصالحیة. فبناء على ذلك تم اقفال المحل بالشمع االحمر .

تبین انھ ال یملك رخصة وال شھادات صحیة وال لباس موحد، زحلة،  -فروج االمیر في تعلبایا بعد الكشف على     -3
والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فال یوجد میزان حرارة  وال تواریخ على البضاعة وال حمایة لالنارة ویجب 

كلغ  50كافة الشروط الصحیة المطلوبة وتم تلف حوالي  تسكیر الفتحات فوق االبواب فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ
 من الدجاج .

تبین انھ ال یملك رخصة ویوجد شھادات فرن مناقیش وخبز مرقوق یاسمین الشام في صور، بعد الكشف على     -4
 صحیة ووضع العمال سیئ والشروط الصحیة غیرمتوفرة لذلك االقتراح باالقفال .

تبین انھ ال یملك رخصة وال ناقیش المالك الفاخرة في مفرق العباسیة في صور، فرن مبعد الكشف على     -5
دزینات معجنات لذلك  3تنكة جبنة و 0.5شھادات صحیة ووضع العمال سیئ والشروط الصحیة غیرمتوفرة  وتم تلف 

 االقتراح باالقفال .

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال النبطیة -ملحمة السید موسى لبیع المعالیق في سوق اللحم بعد الكشف على     -6
شھادات صحیة وال لباس موحد والنظافة الشخصیة غیر متوفرة، والملحمة وضعھا سیئ جدا وال تتوفر فیھا ادنى 

الشروط الصحیة ویوجد لحوم فاسدة فتم اقفال الملحمة على الفور لحین استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة وتلفت 
 كلغ . 20ب اللحوم الفاسدة قدرت

وھو غیر الضنیة،  المنیة -البداوي  مستودع للمواد الغذائیة للسید فادي محمود حیدر في بعد الكشف على    -7
 مستوفي للشروط الصحیة، تم اقفالھ بالشمع األحمر وتلف كمیة من المواد الغذائیة :

 . 2014لیتر زیت السلیم معبأة ومنتھیة الصالحیة منذ  44       ·

  . 2014كلغ حلیب نیدو منتھیة الصالحیة منذ  45       ·

  . 2014منتھیة الصالحیة منذ كلغ قمر الدین ماركة عیناء الشام  115       ·

 كلغ ارز بداخلھ سوس وآثار براز القوارض . 75       ·

 كلغ حمص حب بداخلھ سوس . 125       ·



 . 31/1/2015منتھیة الصالحیة منذ مكعب ماجي  216       ·

 .  2014منتھیة الصالحیة منذ علبة شامبو ماركة ھید اند شولدرز  30       ·

 غیر مقروء التاریخ . Lobasكلغ ارز ماركة  580       ·

 كلغ برغل مفتوح یحتوي على آثار قوارض . 25       ·

 شوال سكر وعدس احمر وارز مفتوحین علیھم آثار براز قوارض .       ·

 ویوجد بداخلھا بقایا زیت . 2014لیتر منتھیة الصالحیة منذ  2عبوة فارغة من زیت السلیم سعة  167       ·

آالف من عبوات البالسیتك الفارغة المفتوحة والتي ال تملك اي تاریخ وجاھزة للتعبئة وملصقات بإسم الملوك        ·
 . 30/8/2016(زیت صویا) ویوجد علیھا تاریخ انتھاء 

المتن وھو مخصص لبیع البھارات والسكاكر  –في برج حمود  .Babu Estمؤسسة الكشف على بعد     -8
تبین انھ ال یستوفي الشروط الصحیة لحفظ ھذه المواد وبعد اخذ عینات لفحصھا تبین ان بھار الكاري والمخالالت، 

  كلغ من ھذا النوع من البھارات . 15واالعفان فتم تلف حوالي غیر مطابق جرثومیا وھي تحتوي على الخمائر 

 انذارات خطیة  

تبین انھ یملك رخصة وشھادات صحیة و زحلة،  –مؤسسة مراعي شتورة في قاع الریم بعد الكشف على     -1
وتسكیر  اللباس الموحد غیر مكتمل، والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لفصل االنتاج عن التصنیع

الفتحات وعزل المواسیر ووضع باب ثاني على المدخل وشفاط واستكمال تجھیز الغرف للعمال فتم توجیھ انذار خطي 
 لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ یملك رخصة وشھادات صحیة ولباس موحد، زحلة،  –كازینو قریطم في البردوني بعد الكشف على     -2
متوفرة بغالبیتھا فھو یحتاج لفصل اللحوم وترتیب البرادات وتصلیح السقف في المطبخ ووضع والشروط الصحیة 

 تواریخ على اللحوم فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

 تبین انھ یملك رخصة والشھادات الصحیة بحاجةزحلة،  –مطعم وكازینو عرابي في البردوني بعد الكشف على     -3
الى تجدید والنظافة الشخصیة جیدة، والشروط الصحیة وسط فعلیھ تغییر المناخل على الشبابیك ورفوف جدیدة 

للبرادات وحمایة لالنارة وابقاء المؤسسة مغلقة اثناء العمل وااللواح الخاصة بالطعام یجب ان تكون نظیفة فتم توجیھ 
 انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ ال یوجد رخصة والشھادات الصحیة منتھیة محل مرعي لبیع الدجاج في صور، بعد الكشف على     -4
 الصالحیة والشروط الصحیة غیر مقبولة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

رخصة وال شھادات صحیة  تبین انھ ال یوجدمسلخ الفروج البلدي لبیع الدجاج في صور، بعد الكشف على     -5
 والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة .

تبین انھ یسبب بروائح كریھة مما یؤدي الى امراض الشوف،  -معمل بالستیك في برجا بعد الكشف على     -6
 ة .خطیرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوب



ال یوجد ترخیص  تین انھعكار،  -ملحمة الساھر لصاحبھا ساھر ابراھیم في مفرق الحصنیة بعد الكشف على     -7
وال شھادات صحیة وال تتوفر شروط النظافة لدى العمال والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ تحریر محضر 

 ضبط بحقھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

یملك ترخیص  تین انھجبیل،  -مطعم السمر لصاحبھ دایفید مسوح في البریج طریق عنایا ف على بعد الكش    -8
وشھادات صحیة ولباس موحد وشروط النظافة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنظیف المطبخ والمعدات 

 واالرضیات وتغییر حاویات النفایات .

یملك  تین انھجبیل،  -مطعم الجبل لصاحبھ بطرس سلوم واوالده في البریج طریق عنایا بعد الكشف على     -9
ترخیص وشھادات صحیة ولباس موحد وشروط النظافة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنظیف المطبخ 

 والمعدات واالرضیات وتغییر حاویات النفایات .

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات كسروان -م طوني بطیش في فاریا الساحة مطعبعد الكشف على   -10
صحیة  وال لباس موحد، والشروط الصحیة وسط فالمطبخ غیر صالح النھ یوجد تشققات في السقف والحیطان وال 

 مطعم بشكل كامل .یوجد اي آلة صناعیة للمواد الغذائیة مطابقة للشروط الصحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لترمیم ال

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال زحلة -فرن مارجرجس في حوش االمراء بعد الكشف على   -11
لباس موحد، والشروط الصحیة وسط فیجب علیھ وضع قاطع ھواء ومناخل على الفتحات وحمایة لالنارة وتبدیل 

فایات وعدم وضع البائع على االرض مباشرة وتنظیف ودھن الطاوالت مع الفرن فتم االلواح الخشبیة وحاویات الن
 توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

، تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة صور -سناك بواب في مفرق العباسیة بعد الكشف على   -12
 ف، والنظافة غیر كافیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .ووضع العمال غیر كا

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صور -ملحمة وفرن حمدو الدیب في دیر قانون النھر بعد الكشف على   -13
ن عن االرض ووضع البھارات في اوعیة صحیة، والشروط الصحیة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لرفع العجی

 زجاجیة وحاویات النفایات مع غطاء ووضع التواریخ على اللحوم في البراد .

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات النبطیة -ملحمة منصور في القصیبة الطریق العام بعد الكشف على   -14
ظام ودم وجرائد في ارضیة البراد ووضعھ سیئ جدا والواح التقطیح خشبیة صحیة وال لباس موحد، ویوجد بقایا ع

 وحاویة النفایات بدون كیس وال غطاء فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

، تبین انھ یوجد ترخیص وشھادات جبیل -سوبرمارمت ادیكو في نھر ابراھیم الطریق العام بعد الكشف على  -15
صحیة ولباس موحد، وعلیھ تنظیف المعدات والبرادات وتم اخذ عینات من قصبة دجاج، شیش طاووق، صدر دجاج، 

 لحمة مبردة، مقانق، سجق وحمص متبل وتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة.

 -لصاحبھ بیار روحانا في عین سعادة  Chico Chickenلبیع الفروج والسندویشات محل بعد الكشف على   -16
، تبین انھ ال یوجد ترخیص وشھادات صحیة ولباس موحد، وال یستوفي الشروط الصحیة، النھ یحتاج لتغلیف المتن

ضع تواریخ صالحیة االسالك الكھربائیة وابقاء باب المدخل مغلق وتوضیب كافة الماود الغذائیة في علب اغطیة وو
علیھا واستعمال معدات واواني مصنوعة من الستانلس ستیل وتغییر مكان تواجد الفحم ووضعھا داخل برمیل 

مخصص لھا ومغلق وتأمین حاویات للنفایات مناسبة وعدم وضع اي من المواد الغذائیة او غیر غذائیة مباشرة على 
شخصیة والعامة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة االرض والمحافظة على حرارة البراد والنظافة ال

 المفروضة وسیعاد الكشف بعد انتھاء المھلة .

، تبین انھ ال یوجد المتن -ملحمة كالب ماركت لصاحبھا روبیر كالب في عین سعادة بعد الكشف على    -17
ادنى الشروط الصحیة، علیھ المحافظة على النظافة الشخصیة ترخیص وشھادات صحیة ولباس موحد، وال تستوفي 



والعامة وتغلیف كافة اللحوم ووضع تواریخ صالحیة علیھا وعدم استعمال نشارة الخشب ووضع الكرتون في الملحمة 
 ویجب استعمال معدات واواني غیر قابلة للصدأ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد

 الكشف بعد انتھاء المھلة .

، تبین انھ ال یوجد المتن -لصاحبھ بیار سمعان في عین سعادة  للمناقیش Pranzo'sفرن بعد الكشف على   -18
ترخیص وشھادات صحیة ولباس موحد، وال یستوفي ادنى الشروط الصحیة، یجب تبیلط الجدران او دھنھا بمادة 

ت لون فاتح والمحافظة على النظافة الشخصیة والعامة وفصل االغذیة داخل البراد وخارجھ في سھلة التنظیف وذا
علب مع اغطیة ووضع تواریخ صالحیة علیھا وعدم وضع او تخزین االغذیة في اكیاس غیر مخصصة لتوضیب 

المواد الغذائیة او  االطعمة واستعمال میاه صالحة ووضع فلتر وتأمین حاویات للنفایات مناسبة وعدم وضع اي من
غیر غذائیة مباشرة على االرض فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة وسیعاد الكشف بعد 

 انتھاء المھلة .

 تسویة اوضاع  

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ صیدا،  -فرن بربر باشا في عین الدلب بعد اعادة الكشف على     -1
 الیھ فتم تبلیط االرض والجدران والبرادات نظیفة واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة .

تبین ، المتن -للسید یوسف ھنداوي في البوشریة  Le Petit Gourmandباتیسري بعد اعادة الكشف على     -2
الذي قد وجھ الیھ فتم تغییر العجانة والبالط وازال المخالفات واصبح مستوفي للشروط  انھ قام بتنفیذ االنذار السابق

 الصحیة المطلوبة .

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق كسروان،  -سناك سمعان مدور في ساحة القلیعات بعد اعادة الكشف على     -3
 مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة . الذي قد وجھ الیھ فتم تبلیط االرض وازال المخالفات واصبح

 


