
 2015-09-10استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من  في إطار
 واھمھا: 2015-09-17إلى 

  

 اقفاالت وتلف : - أ

تبین أنھا غیر مرخصة، الشھادات الصحیة بحاجة  زحلة، -ملحمة الغنى في المدینة الصناعیة بعد الكشف على  -1
 كلغ. 23للتجدید والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم ضبط وتلف لحوم بقر فاسدة وھي عبارة عن 

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال البقاع الغربي -فروج الوسام في الصویري بعد الكشف على  -2
الشروط الصحیة غیر متوفرة. وبعد اعطائھ مھلة كافیة للقیام بما ھو مطلوب ، تبین أنھ لم یقوم بتطبیق ووضعھم سيء و

كافة الشروط الصحیة وبعد إجراء الكشف للمرة الثانیة قام صاحب المؤسسة بإقفالھا طوعاً، وعلیھ یكون قد تم اقفال 
 المؤسسة بشكل طوعي من قبل صاحبھا. 

، تبین أنھ قد تقدم بطلب الترخیص في المرحلة األولى لكن  المتن-مطعم الكركي في الجدیدة الكشف على  بعد -3
الشھادات الصحیة غیر مؤمنة والشروط الصحیة غیر متوفرة. األرض غیر مبلطة، األواني غیر صالحة لإلستعمال، 

حیة وحرارة البراد غیر صحیحة. فتم إقفال األطعمة موضبة بطریقة غیر سلیمة، وجود أطعمة فاسدة ومنتھیة الصال
   المطعم وختمھ بالشمع األحمر لحین إعادة التأھیل من الناحیة الصحیة والھندسیة.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال  صیدا -فرن معجنات زبیب في الغازیة بعد الكشف على  -4
تطبیق جمیع الشروط غیر متوفرة. فتم إقفال الفرن وختمھ بالشمع األحمر لحین ووضعھم سيء والشروط الصحیة 

 الصحیة المطلوبة.

، تم توجیھ إنذار خطي بسبب التبرید السیئ وعدم  النبطیة -ملحمة اإلنشراح في بلدة كفرصیر بعد الكشف على  -5
 الغیر مطابقة وتم تحریر محضر تلف. كلغ من اللحوم 2اإللتزام بالزي الرسمي وتم تلف حوالي 

، تم ضبط و تلف كمیة من اللحوم الفاسدة. فتم توجیھ إنذار خطي بحقھ  النبطیة -ملحمة إبن البلد بعد الكشف على  -6
 لتجدید البطاقات الصحیة للعمال المنتھیة الصالحیة ولتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

  

 انذارات خطیة : - ب

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة  البقاع الغربي -مطعم السلطان في یعقوب التحتا بعد الكشف على  -1
من المواد المنتھیة الصالحیة وتم للعمال وھم ال یعتمدون اللباس الموحد والشروط الصحیة غیر متوفرة. تم تلف كمیة 

توجیھ إنذار خطي لھ إلعادة تأھیل المطعم بشكل كامل، إزالة األواني والمعدات الغیر ضروریة والغیر صالحة لإلستعمال 
 وتغییر البرادات السیئة.

بین أنھ غیر مرخص ، ووضع ت  ،المنیة الضنیة -مصنع طحینة وحالوة لصاحبھ مجدي علم الدین بعد الكشف على  -2
العمال سیئ من جھة اللباس ، ال یوجد شھادات صحیة وال إطفائیات للحرائق ، فتم توجیھ إخطار خطي لھ لتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة المطلوبة .

من الشروط الصحیة  ، تبین أنھ غیر مرخص وال تتوفر فیھ أيالبقاع الغربي -مطعم راجي في غزة بعد الكشف على  -3
المطلوبة. وبعد اعطائھ مھلة كافیة للقیام بما ھو مطلوب ، تبین أنھ لم یقوم بتطبیق كافة الشروط الصحیة وبعد إجراء 

 الكشف للمرة الثانیة قام صاحب المؤسسة بإقفالھا طوعاً، وعلیھ یكون قد تم اقفال المؤسسة بشكل طوعي من قبل صاحبھا. 

، تبین أنھ ال یوجد ترخیص، یوجد شھادات صحیة للعمال فروج سعید (فروج نیئ) في المنیةعد الكشف على ب -4
ووضعھم مقبول. أما بالنسبة للشروط الصحیة، فلم تكن بالوضع المطلوب فوجھ لھ إنذار خطي للقیام بحملة نظافة شاملة 

 للمؤسسة بكاملھا و تنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.



، تبین أن المطعم دون الكورة -مطعم فالفل أبو أندریھ لصاحبھ جوزیف عون في كفرصارونبعد الكشف على  -5
ترخیص قانوني كما یوجد بعض النواقص في إتمام الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بترتیب وضع األطعمة 

ارة لمراقبة الحرارة یومیاً، تجدید البطاقات الصحیة وتطبیق جمیع في البرادات، تجھیز البرادات والثالجات بقیاس للحر
   أیام من تاریخ االنذار. 10الشروط الصحیة وذلك ضمن مھلة 

، تبین أن ھناك بعض النواقص الكورة -محل لبیع الدجاج لصاحبتھ سوزان كوسى في كفرصارونبعد الكشف على  -6
وجھ لھا إنذار خطي یقضي بتجھیز البرادات بقیاس للحرارة لمراقبة الحرارة یومیاً، تجدید في إتمام الشروط الصحیة. ف

   أیام من تاریخ االنذار. 10البطاقات الصحیة وتطبیق جمیع الشروط الصحیة وذلك ضمن مھلة 

ین أنھ دون ترخیص قانوني كما ، تبالكورة -فرن معجنات لصاحبھ جورج اسعد الحلو في كفرصارونبعد الكشف على  -7
یوجد بعض النواقص في إتمام الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتركیب شبك منخلي لألبواب والنوافذ، 

تغطیة اإلضاءة، تجھیز البرادات بقیاس للحرارة لمراقبة الحرارة یومیاً، تجدید البطاقات الصحیة وتطبیق جمیع الشروط 
   أیام من تاریخ االنذار. 10 الصحیة وذلك ضمن مھلة

، تبین أنھ دون ترخیص قانوني كما یوجد بعض الكورة -ملحمة لصاحبھا آمیل التوم في كفرصارونبعد الكشف على  -8
النواقص في إتمام الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بإستبدال لوح الخشب، حمایة اإلضاءة، دھن الحمام 

إصالح الشفاط ، تغییر مستوعب النفایات، وضع قبعة على الرأس وتطبیق جمیع الشروط الصحیة وذلك ضمن بكاملھ ، 
   أیام من تاریخ االنذار. 10مھلة 

، تبین أنھ دون ترخیص قانوني كما یوجد بعض الكورة -فرن صاج لصاحبھ جان مجلي في امیون بعد الكشف على  -9
الحمام وجدرانھ، وضع المواد   في إتمام الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بحمایة اإلضاءة، تبلیطالنواقص 

الكیماویة في مكان خاص بعیداً عن المواد المستھلكة، اإلھتمام بالنظافة الشخصیة وإرتداء المالبس الخاصة والمحافظة 
   ع الشروط الصحیة وذلك ضمن مھلة شھر من تاریخ االنذار.وتطبیق جمی على نظافة الفرن، تجدید البطاقات الصحیة 

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد صور -مطعم قریدس للمأكوالت البحریة في الكورنیش البحري بعد الكشف على  -10
تجھیز  شھادات صحیة للعمال، والشروط الصحیة في المؤسسة جیدة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتركیب قاتلة الحشرات،

وضع التواریخ على المأكوالت واالستحصال على الشھادات الصحیة  البرادات بمیزان حرارة لمراقبة الحرارة یومیاً، 
 أیام من تاریخ االنذار.  10وذلك ضمن مھلة 

لعمال، ، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة لبعلبك -فرن مرتضى في تمنین التحتا بعد الكشف على  -11
والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لتقدیم بطلب ترخیص، استحصال على شھادات صحیة وتطبیق 

 یوم من تاریخ االنذار. 15جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة 

، تبین أنھ غیر زغرتا -لفوار معمل الودیان لاللبان واألجبان لصاحبھ طالل طمان طالب في ابعد الكشف على  -12
مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال كما یوجد بعض النواقص في إتمام الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي 

یقضي باالستحصال على الرخصة والشھادات الصحیة للعمال، إستبدال المعدات بأخرى من الستانلس ستیل، وضع شبك 
 یوم من تاریخ االنذار.  15یق جمیع الشروط الصحیة وذلك ضمن مھلة منخلي على األبواب والشبابیك وتطب

، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة  البقاع الغربي – West Bekaa Country Clubبعد الكشف على  -13
البرادات والمخازن، للعمال ولكنھم دون لباس واقي والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتنظیف 

تغییر أواني الطبخ القدیمة، تغییر مستوعبات البھارات ، حمایة اللمبات وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك 
 ضمن مھلة اسبوعین من تاریخ اإلنذار.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد زغرتا -معمل البان وأجبان لصاحبھ حافظ سعادة في العیرونیة بعد الكشف على  -14
شھادات صحیة للعمال كما یوجد بعض النواقص في إتمام الشروط الصحیة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي باالستحصال 

على الرخصة والشھادات الصحیة للعمال، تنظیف المعمل والمعدات، تبلیط األرضیات والبراد ، معالجة المجرور العام 
 یوم من تاریخ االنذار.  15ة وذلك ضمن مھلة وتطبیق جمیع الشروط الصحی

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات البقاع الغربي  -صاج میشال الزرزور في خربة قنافار بعد الكشف على  -15
صحیة للعمال والشروط الصحیة غیر متوفرة. تبین أن المعدات سیئة، المحل فیھ رطوبة ، الجدران، األرض واألسقف 



فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط   ئة جداً، تتراكم األوساخ في كل مكان والواجھة مفتوحة على الشارع العام.سی
 الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة اسبوعین من تاریخ اإلنذار.

تبین أنھ ال یوجد  ، صیدا -مطعم فالفل وشاورما خلیفة لصاحبھ فضل محمد خلیفة في الغازیة بعد الكشف على  -16
ترخیص وال شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة في المطبخ سیئة. فتم إقفال المطعم لحین تطبیق جمیع الشروط 

   الصحیة المطلوبة.

، تبین أن الرخصة قید اإلنشاء  فرن معجنات عا جبنة لصاحبھ إلیاس عساكر في سوق جبیلبعد الكشف على  -17
ویوجد شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بتغییر الرفوف الخشبیة 

أیام من  10ومستوعبات النفایات باالضافة إلى وضع التواریخ على المواد األولیة من دجاج وغیرھا، وذلك ضمن مھلة 
 تاریخ اإلنذار .

تبین أنھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة للعمال   ، جبیل  -في الشارع الروماني  dip n dip بعد الكشف على  -18
والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للحصول على ترخیص باإلستثمار والحصول على شھادات صحیة 

 وذلك بمھلة أسبوع من تاریخ االنذار.

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد صیدا –فادي حسین خلیفة في الغازیة الزھراني  مؤسسة ومطعمبعد الكشف على  -19
شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة متوفرة. تم توجیھ إنذار خطي لھ لتغییر مستوعبات النفایات، حمایة اإلنارة، 

 والحفاظ على النظافة والمحیط وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ یوجد  المتن -مسمكة الكسرواني (مطعم ومحل لبیع السمك الطازج ) في انطلیاس لكشف على بعد ا -20
شھادات صحیة للعمال والنظافة الشخصیة للعمال غیر مؤمنة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي 

   لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص  المتن -مسمكة ابو طوني (مطعم ومحل لبیع السمك الطازج ) في ضبیھ ى بعد الكشف عل -21
وال یوجد شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة 

   المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص  المتن -مك الطازج ) في انطلیاس مسمكة الجندول (مطعم ومحل لبیع السبعد الكشف على  -22
وال یوجد شھادات صحیة للعمال، النظافة الشخصیة للعمال غیر مؤمنة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار 

   خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص وال یوجد  المتن -زج ) في انطلیاس مسمكة لبنان (محل لبیع السمك الطابعد الكشف على  -23
شھادات صحیة للعمال، النظافة الشخصیة للعمال غیر مؤمنة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق 

   جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص وال  المتن -في انطلیاس  مسمكة المارینا (محل لبیع السمك الطازج )بعد الكشف على  -24
یوجد شھادات صحیة للعمال، النظافة الشخصیة للعمال سیئة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق 

   جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

نذار خطي لھ لعدم توفر الشھادات الصحیة ، تم توجیھ إالنبطیة -إستراحة أبو العز في كفرصیربعد الكشف على  -25
 یوماً من تاریخ اإلنذار. 15وعدم اإللتزام بالزي الموحد، وذلك ضمن مھلة 

، تم توجیھ إنذار خطي لعدم توفر شھادات صحیة للعمال  النبطیة -منتجع األمیر في بلدة أنصاربعد الكشف على  -26
 وسوء التھوئة داخل المستودع.

، تبین أنھ یوجد شھادات صحیة للعمال ولكنھم ال یعتمدون  النبطیة -فرن الملك الطریق العام بعد الكشف على  -27
 اللباس الموحد. فتم توجیھ إنذار خطي بحقھ لالستحصال على شھادات صحیة والمحافظة على النظافة العامة.

تم توجیھ إنذار خطي بحقھ  النبطیة، -موسى شكر في بلدة كفرمان ملحمة األسراء لصاحبھا عليبعد الكشف على  -28
 لالستحصال على شھادات صحیة والمحافظة على النظافة العامة.



، تبین أنھ تتوفر لدیھ البطاقات الصحیة للعاملین وقد تم  مؤسسة صباح تشیكن في بلدة النبطیةبعد الكشف على  -29
 الشروط الصحیة المطلوبة. توجیھ إنذار خطي لتسویة بعض

، تبین أنھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة  النبطیة -مسلخ معنقي وقطایا في بلدة الدویر بعد الكشف على  -30
 بحاجة للتجدید وقد تم توجیھ إنذار خطي لتسویة بعض الشروط الصحیة المطلوبة.

 ، وجھ لھ إنذار خطي لمدة اسبوعین لتسویة الوضع. طیة جادة نبیھ بريالنب -محالت الطیب بعد الكشف على  -31

 تسویة أوضاع:  - ت

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ البقاع الغربي ،  -صاج الضیعة في المنارة  الكشف علىة بعد اعاد -1
 توفي للشروط الصحیة المطلوبة . بعد ان كان وضعھ سيء جداً، واصبح مس

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ من حیث ، النبطیة  –فرن البیك شوكین الكشف على ة بعد اعاد -2
   تأمین الشھادات الصحیة للعمال، اإللتزام بزي نظیف موحد ووضع شفاط داخل الفرن لتحسین التھوئة.

تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ وقام بتسویة ، النبطیة  – مطعم ماجدالكشف على ة بعد اعاد -3
 وضعھ.

 


