
الى  2015-10-08في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 15-10-2015

  

 تصحیح: - أ

تبین أنھ مرخص، لدیھ شھادات صحیة وھو مستوفي لجمیع الشروط الصحیة   ،البترون -  Biomass بعد الكشف على
 المطلوبة من قبل وزارة الصحة العامة.

 : اقفاالت وتلف -ب

، تبین أنھ غیر كسروان -محل لبیع وقلي األسماك لصاحبھ عقد كنعان أبي شدید في العقیبة اعادة الكشف على  بعد  -1
الشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم إقفال المحل وتسطیر محضر ضبط بحقھ وذلك مرخص، ال یوجد لدیھ شھادات صحیة و

 .2015-08-27لعدم تنفیذ اإلنذار الخطي الذي كان قد وجھ لھ بتاریخ 

في بلدة رأس نحاش في قضاء البترون، تمت مصادرة كمیة من علب اللبنة واللبن،  سوبرماركت بلدي خالل الكشف على  -2
یلي، باإلضافة إلى وجود سبعة عبوات من العصیر المتنوع النكھات ماركة نادك أیضاً فتم تلفھا فوراً ماركة نادك وماركة د

 وتوجیھ إخطار إلى صاحب المحل.

  

 انذارات خطیة : -ت

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة والشروط راشیا  -ملحمة فایز ناجي في السوق األثري بعد الكشف على   -1
 مقبولة.  فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتحسین وضع الملحمة العام واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.الصحیة 

، تبین  كسروان - مطعم أبو طوني العقیبة (سمك) لصاحبھ إبراھیم موسى في العقیبة الطریق البحریةبعد الكشف على   -2
أنھ مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي بضرورة تركیب سقف مستعار، 
حمایة اإلنارة، إستبدال مستوعبات النفایات، وضع مكنة إللتقاط الحشرات، وضع میزان حرارة للبرادات، االستحصال على 

 ة المطلوبة.الشھادات الصحیة وتطبیق كافة الشروط الصحی

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد لدیھ كسروان -مطعم السمكة الضاحكة لصاحبھ حنا القزي في العقیبة بعد الكشف على   -3
شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة.  فوجھ لھ إنذار خطي لصیانة األسقف، إستبدال ألواح التقطیع بحسب إختالف 

البرادات بمیزان حرارة، إستبدال مستوعبات النفایات، وضع أجھزة التقاط الحشرات،  األطعمة، حمایة اإلنارة، تجھیز
 االستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مستوفي لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة.  الكورة -فرن لصاحبھ أدیب عودة في انفة بعد الكشف على   -4
ستوعبات النفایات، ترتیب وتنظیف الحمام والبرادات، حمایة اإلنارة، تجھیز النوافذ فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بإستبدال م

 یوم. 15بالشبك وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید  الكورة -فرن لصاحبھ جان مجلي في امیون بعد الكشف على   -5
قص في الشروط الصحیة المطلوبة. فوجھ لھ إنذار خطي لحمایة اإلنارة، تبلیط أرض وجدران الحمام، دھن ویوجد نوا

األسقف، وضع المواد الكیمائیة في مكان خاص بعید عن المواد الغذائیة المستھلكة، اإلھتمام أكثر بالنظافة الشخصیة وتجدید 
 ر.الشھادات الصحیة وذلك ضمن مھلة شھر من تاریخ اإلنذا

، تبین أنھ غیر مرخص، والشروط الكورة -لصاحبھ جوزان العجمي في امیون   Black Horse مطعمبعد الكشف على   -6
الصحیة غیر متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لحمایة اإلنارة، ترتیب المواد الغذائیة في البرادات والثالجات، إعتماد اللباس 

 المطلوبة. الموحد وتنفیذ جمیع الشروط الصحیة

خالل حملة كشف على المالحم في قضاء الكورة تم توجیھ ثالث اخطارات لثالث مالحم لعدم استیفائھا عدداً من الشروط   -7
 ملحمة السید ابراھیم جحا، ملحمة السید میشال جحا، وملحمة السید اسكندر جحا.الصحیة: 



ھ إخطار خطي لصاحب الملحمة لعدم استیفائھا الشروط في قضاء المنیة تم توجیملحمة الرحمة  خالل الكشف على  -8
 الصحیة المطلوبة.

خالل الكشف على عدد من المالحم في قضاء بعلبك، تم توجیھ إخطارین خطیین لملحمتین لعدم استیفائھم الشروط الصحیة   -9
  ملحمة جورج عون وملحمة حسام محمد نزھة . المطلوبة وھما: 

تبین ان بعد الشروط الصحیة غیر متوفرة وتم توجیھ   wooden bakeryكسروان على  خالل كشف مراقبي قضاء  -10
 إخطار خطي الیھ لتسویة األوضاع.

خالل القیام بجولة على المؤسسات الغذائیة في منطقة البقاع الغربي تبین للمراقبین عدم توفر الشروط الصحیة وبناًء   -11
 .حلویات الجراح، محمصة زینة وفرن الحسامتالیة: علیھ تم توجیھ إنذارات خطیة للمؤسسات ال

خالل القیام بجولة على المؤسسات الغذائیة في منطقة كسروان تبین للمراقبین عدم توفر الشروط الصحیة في مطعم   -12
 فیالجوا فتم توجیھ إنذار خطي لھ.

اقبین عدم توفر الشروط الصحیة وبناًء علیھ تم خالل القیام بجولة على المؤسسات الغذائیة في منطقة البترون تبین للمر  -13
، قصر النعیم، مطعم الحلم، مطعم غابة الوادي ومطعم منارة  bread houseتوجیھ إنذارات خطیة للمؤسسات التالیة: 

 .الوادي

خالل القیام بجولة على المؤسسات الغذائیة في منطقة زغرتا تبین للمراقبین عدم توفر الشروط الصحیة وبناًء علیھ تم   -14
 التالیة: معجنات الحجل، فروج الدیك وملحمة الحل.توجیھ إنذارات خطیة ومحاضر ضبط للمؤسسات 

  

 تسویة األوضاع: -ث

، تبین أنھ قد قام بتنفیذ االنذار الكورة -بھ نصري یعقوب في كفرحزیر مطعم اوكتاغون لصاحبعد إعادة الكشف على   -1
 الخطي الذي كان قد وجھ لھ وقام بتنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واستحصل على الشھادات الصحیة والترخیص. 

ًء علیھ تم السماح لصاحب تم التأكد من إستیفائھ للشروط الصحیة وبنا مطعم أبو كمال الدمشقيبعد إعادة الكشف على   -2
 المطعم بإستئناف العمل.

 


