
-8الى  2015-10-1في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :واھمھا 10-2015

  

 اقفاالت وتلف :     - أ

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد صور  -ملحمة أبو وائل لصاحبھ مروان حسین شاھین في البصبعد الكشف على     -1
الغیر صالحة و تم إقفال كیلوغرام من اللحمة والمقانق  10شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم تلف حوالي 

 الملحمة لحین استیفائھا للشروط الصحیة المطلوبة.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة  صور، -فرن أیام زمان في البص بعد الكشف على     -2
رن لحین استیفائھ للشروط غیر متوفرة. و تم تلف أكیاس طحین مع وجود أكیاس تعبئة بإسم افران شمسین، فتم إقفال الف

 الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة صور –محمصة البص (الفرع الثاني) في البص بعد الكشف على     -3
والشروط الصحیة غیر متوفرة. تم تلف كمیة من جبنة (سمدس) و تلف كمیات من البضائع المنتھیة الصالحیة و تم إقفال 

 حین استیفائھا للشروط الصحیة المطلوبة.المحمصة ل

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة والشروط صور –مسمكة محمد سكیكي في عین رمالبعد الكشف على     -4
 الصحیة غیر متوفرة. فتم اقفالھا لحین بناء مسمكة جدیدة بدل الحالیة.

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط صیدا -اففرن خیرات الممیزة في شارع االوقبعد الكشف على    -5
 لمدة یومین لحین تنظیف الفرن. 2015-10-1الصحیة غیر متوفرة. فتم اقفالھ في تاریخ 

تبین أنھ غیر مرخص، صیدا -محل كوكتیل العیالني لصاحبھا ھدیة الحلبي وشركائھا في شارع االوقافبعد الكشف على    -6
لمدة یوم لحین تطبیق الشروط  2015-10-1صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم اقفالھ في تاریخ ال یوجد شھادات 

 الصحیة المطلوبة.

لصاحبھ مصطفى محمد البیالني في شارع غسان حمود (Broasted House)مطعم بروستد ھاوس بعد الكشف على    -7
 2015-10-1الصحیة غیر متوفرة. فتم اقفالھ في تاریخ  تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروطفي صیدا

 لحین استیفائھ للشروط الصحیة المطلوبة.

  

 انذارت خطیة :   - ب

الشھادات ، تبین أنھ غیر مرخص ، الكورة -لصاحبھ عمر زغلول في امیون Fruitopiaمحل كوكتیل بعد الكشف على      -1
 الصحیة بحاجة للتجدید. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتجدید الشھادات الصحیة للعمال واالستحصال على الترخیص المطلوب. 

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد شھادات الكورة -لصاحبھ جورج عبود في امیون Moulin D’orفرن بعد  الكشف على     -2
بالكامل.فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتبلیط األرض، مراقبة و تسجیل حرارة  صحیة للعمال والشروط الصحیة غیر متوفرة

 البرادات والثالجة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال و ذلك ضمن مھلة عشرون یوم من تاریخ اإلنذار.

ة غیر تبین أنھ غیر مرخص، دون شھادة صحیة والشروط الصحی في جبیل Shawarmaholicمطعم بعد الكشف على     -3
متوفرة و تبین أن المعدات والبرادات غیر نظیفة و درجة حرارة المطبخ مرتفعة جداً. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة المطلوبة و ذلك ضمن مھلة أسبوع من تاریخ اإلنذار.

والشروط الصحیة متوفرة. تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة  مطعم المائدة في جبیلبعد الكشف على     -4
فوجھ لھ إنذار خطي یقضي باالستحصال على شھادات صحیة للعمال وال تقدیم بطلب ترخیص و ذلك ضمن مھلة أسبوع من 

 تاریخ اإلنذار.



تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والنظافة متوفرة.   فیجبیل Café New Yorker Cupبعد الكشف على     -5
لھ إنذار خطي یقضي باالستحصال على شھادات صحیة للعمال وال تقدیم بطلب ترخیص و ذلك ضمن مھلة أسبوع من فوجھ 

 تاریخ اإلنذار.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط محل كعكتنا لصاحبھ دیغول صلیبا في جبیلبعد الكشف على     -6
تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة و تنظیف المكان والمعدات و تنظیم الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي ل

 البرادات.

، تبین أنھ مرخص، یوجد شھادات صحیة والشروط فرن الساحة لصاحبھ حنا أبي حنا في سوق جبیلبعد الكشف على     -7
اد لباس موحد وإستبدال مستوعبات الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتنظیف الفرن، تنظیم البرادات ، إعتم

 النفایات.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر فرن العوافي في جبیلبعد الكشف على     -8
متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتنظیف المعدات والبرادات و تأمین لباس خاص بالعمل واالستحصال على شھادات 

 صحیة للعمال.

، تبین أن الترخیص قید اإلنجاز، یوجد الكورة -مطعم الریس لصاحبھ فایز ابراھیم في كفرصارونبعد  الكشف على     -9
شھادات صحیة و انما یوجد نواقص في الشروط الصحیة المطلوبة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتبلیط قسم من المطبخ، تغییر 

المطبخ و ترمیمھ، تبلیط المخزن و وضع المواد األولیة المستھلكة بطریقة  الطاوالت التي تستخدم لتحضیر الطعام، صیانة
 یوم من تاریخ اإلنذار. 20منظمة، تغطیة األسالك الكھربائیة وذلك ضمن مھلة 

، الشھادات تبین أنھ مرخص الكورة -لصاحبھ جورج نخول في انفة(Pasta Fruitti)باستا فروتيبعد الكشف على فرن   -10
الصحیة بحاجة للتجدید، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتنظیف المحل بشكل عام، تغییر مستوعبات 

النفایات، تسكیر و تنظیف تحت المجلى ، تنظیف و ترتیب مكان تحضیر الطعام، لبس المریول و تغطیة الشعر و تجدید 
 م من تاریخ اإلنذار.یو 15الشھادات الصحیة و ذلك ضمن مھلة 

، تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید والشروط الصحیة حلویات ریمة في المنیةبعد الكشف على   -11
غیر متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، تجدید الشھادات الصحیة و تقدیم بطلب 

 رخیص.ت

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة ، والشروط الصحیة  معجنات السید أحمد في المنیة،بعد الكشف على   -12
متوفرة جزئیاً. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة للعمال 

 والترخیص.

بالكشف على مؤسسات غذائیة و تم توجیھ إنذارات خطیة التي من شأنھا  قضاء البترونقام مراقبو وزارة الصحة في   -13
 تحسین المستوى لصحي في المؤسسة و تضمن جودة العمل والنوعیة و ھي:

·        BioMass 

 مطعم الحلم لصاحبھ ملحم كرم في بلدة كفیفان        ·

 مطعم قصر النعیم لصاحبھ نعیم خلیفة في بلدة كفیفان        ·

 مطعم غابة الجوز لصاحبھ ریاض خوري في بلدة جران        ·

 مطعم منارة الوادي لصاحبھ باز طانیوس جرجس في بلدة جران        ·

  

مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط تبین أنھ  كسروان –في فاریا  Hotel Tamer Landبعد الكشف على   -14
الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، صیانة األسقف والبرادات واالستحصال 

 على الشھادات الصحیة للعمال.



، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد كسروان –(مستودع مواد غذائیة) في العقیبة مؤسسة العونیھ بعد الكشف على   -15
شھادات صحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي بضرورة إستبدال الطبالي بأخرى بالستیكیة، وضع 

المواد الغذائیة، صیانة البالط  تواریخ لكافة المواد الغذائیة داخل البرادات و تجھیزھا بمیزان حرارة، فصل مواد التنظیف عن
 داخل المستودع واإلسحصال على الشھادات الصحیة و ذلك ضمن مھلة اسبوعین من تاریخ اإلنذار.

تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة متوفرة والشروط الصحیة  كسروان –ملحمة الوادي في فاریا بعد الكشف على   -16
 لھ انذار خطي یقضي بتنظیف البرادات وصیانة المؤسسة بشكل عام. غیر متوفرة. فوجھ

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال و ھم ال  بیتزا و معجنات الحوراء في النبطیةبعد الكشف على  -17
نة الفارغة و أدوات تقطیع الجبنة داخل الحمام، یعتمدون اللباس الموحد والشروط الصحیة غیر متوفرة. تبین وجود أوعیة الجب

تواجد الذباب في المحل، الحرارة غیر مطابقة وال یوجد واجھة للمحل. فتم توجیھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة 
 یوم من تاریخ اإلنذار. 15المطلوبة و ذلك ضمن مھلة 

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة في كفررمان لبیع الحبوب والبھارات في النبطیة محل أبو وسامبعد الكشف على   -18
للعمال، ال یوجد تاریخ صالحیة على علب البھارات، سوء في النظافة العامة داخل البرادات، وضع أكیاس الحبوب مباشرًة 

ستحصال على الشھادات الصحیة وذلك على األرض. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واال
 یوم من تاریخ توجیھ اإلنذار. 15ضمن مھلة 

، تبین أنھ مرخص ، ال یوجد  زغرتا -برادلحفظ التفاح لصاحبھ بادواني كامل جبور في الجدیدة بعد الكشف على   -19
طي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال شھادات صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرة . فوجھ لھ إنذار خ

 یوم من تاریخ توجیھ اإلنذار. 15على الشھادات الصحیة وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات صحیة ، زغرتا –الذ فروج لصاحبھ احمد اسیر في مجدلیا بعد الكشف على  -20
متوفرة .فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات  والشروط الصحیة غیر

 یوم من تاریخ توجیھ اإلنذار. 15الصحیة والترخیص وذلك ضمن مھلة 

یوجد شھادات تبین أنھ غیر مرخص ، ال زغرتا –معجنات المنى لصاحبھ أحمد یریص في مجدلیا بعد الكشف على  -21
صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرةجزئیا . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال 

 على الشھادات الصحیة والترخیص وذلك ضمن مھلة شھر من تاریخ توجیھ اإلنذار.

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات صحیة ، والشروط زغرتا –میني ماركت المھتدیفي مجدلیا بعد الكشف على  -22
الصحیة غیر متوفرة جزئیا . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات 

 یوم من تاریخ توجیھ اإلنذار. 15الصحیة والترخیص وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات الكورة –مطعم السادات لصاحبھ جورج ساسین في كوسبا بعد الكشف على  -23
صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لصیانة البرادات وتجھیزھا بمیزان للحرارة ، حمایة اإلنارة ، 

تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبةواالستحصال على ,ترتیب و تنظیف المخزن، إزالة أكیاس الحبوب عن األرض 
 یوم من تاریخ توجیھ اإلنذار. 15الشھادات الصحیة والترخیص وذلك ضمن مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات صحیة الكورة –مسلخ للدجاج لصاحبھ جوزیف حداد في أنفة بعد الكشف على  -24
صحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لوضع منخل للنوافذ، إزالة المشروبات من الحمام، تنظیف المسلخ ، والشروط ال

بشكل عام، تطبیق جمیع الشروط المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص وذلك ضمن مھلة اسبوعین من 
 تاریخ توجیھ اإلنذار.

تبین أنھ غیر مرخص ، الشھادات الصحیة بحاجة الكورة –فرن الحریة لصاحبھا ھیفا متري فیكوسبا بعد الكشف على  -25
للتجدید ، والشروط الصحیة غیر متوفرة جزئیا. فوجھ لھا إنذار خطي لدھن األسقف، تبلیط األرض ، تغطیة الشعر، تغییر 

 تاریخ توجیھ اإلنذار. المستوعبات، تجدید الشھادات الصحیة وترخیص وذلك ضمن مھلة شھر من



تبین أنھ غیر مرخص ، یوجد شھادات صحیة ، الكورة –لصاحبھ ایلي موسىفي كوسبا Gateمطعم بعد الكشف على  -26
والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على ترخیص وذلك ضمن 

 ن تاریخ توجیھ اإلنذار.یوم م 20مھلة 

تبین أنھ غیر مرخص ، یوجد شھادة صحیة ، الكورة –فرن معجنات لصاحبھ میالد جریجفي كوسبا بعد الكشف على  -27
الجدران واألرض وتأمین والشروط الصحیة غیر متوفرة.فوجھ لھ إنذار خطیلفصل الحمام عن مكان غسل األواني، تنظیف 

 .مكان تحضیر صحي

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد لصاحبھ احمد محفوظ في سوق ضیعة الھرمل  Fast Foodمطعم بعد الكشف على  -28
حصال شھادات صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطیلتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالست

 على ترخیص وذلك ضمن مھلة اسبوعین من تاریخ توجیھ اإلنذار.

وتم توجیھ إنذارات خطیة عدد من المؤسسات الغذائیة، بالكشف على قضاء صور قام مراقبو الصحة العامة في   -29
 مل والنوعیة. و ھي:بالتصلیحات الواجب تنفیذھا لتحسین المستوى الصحي في المؤسسات وضمان جودة الع

 محمصة البص         ·

 فرن العائلة لصاحبھ حسن یوسف عبد الرضا         ·

 فروج ابو علي فاضل في الحوش        ·

 مطعم علي حاجو (فول وحمص) في سوق العباسیة        ·

 فروج احمد عطایا في البص         ·

 لعباسیةفرن ابو علي دھیني لصاحبھ حسن دھیني في ا        ·

 فرن الضیعة لصاحبھ ابراھیم مسلماني في العباسیة        ·

 فادي ھویدي للمواد الغذائیة في سوق العباسیة        ·

 فرن فرحات لصاحبھ ھیثم زكي فرحات في عین رمال        ·

 فرن محمد الكردي في عین رمال        ·

 فروج البلدي لصاحبھ فیاض الصفدي في البص        ·

تبین أن بالط المطبخ قدیم و ال یفي بالشروط بشري  -لصاحبھ ندیم سكر في األرز  Hotel Cortinaبعد الكشف على  -30
یوم من تاریخ توجیھ  15الصحیة والھندسیة.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وذلك ضمن مھلة 

 اإلنذار.

، تبین أنھ غیر مرخص ، ال  كسروان –في بلونة   Le Charcutier مستودع و مصنع اللحوم خاصبعد الكشف على  -31
یوجد شھادات صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

 توجیھ اإلنذار.واالستحصال على ترخیص وذلك ضمن مھلة اسبوعین من تاریخ 

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات الھرمل –مطعم الغدیر لصاحبھ رامي ناصرالدین في القصر بعد الكشف على  -32
صحیة ، والشروط الصحیةمتوفرة ولكن الفنیة غیر متوفرة.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة المطلوبة 

 لى الشھادات الصحیة والترخیص.واالستحصال ع

تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات الھرمل –فرن الھادیلصاحبھ حسین ناصرالدین في القصر بعد الكشف على  -33
صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرة.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على 

 ھادات الصحیة والترخیص.الش



عدم اإللتزام ,تم توجیھ إنذار خطي لھ لعدم توفر الشھادات الصحیة النبطیة –محالت یاسین تشیكین بعد الكشف على  -34
 باللباس الموحد والتبرید سيء. 

تبین ان البطاقات الصحیة منتھیة الصالحیة واالضائة  لنبطیةا –مطعم ابو خدود لبیع الفول والحمص بعد الكشف على  -35
والتھوئة سیئة . فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة والصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات 

 –لقصر فرن الھادیلصاحبھ حسین ناصرالدین في ابعد الكشف على                       -line-height:150%<"33الصحیة
تبین أنھ غیر مرخص ، ال یوجد شھادات صحیة ، والشروط الصحیة غیر متوفرة.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الھرمل

 الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

عدم اإللتزام ,تم توجیھ إنذار خطي لھ لعدم توفر الشھادات الصحیة النبطیة –محالت یاسین تشیكین بعد الكشف على  -34
 باللباس الموحد والتبرید سيء. 

تبین ان البطاقات الصحیة منتھیة الصالحیة واالضائة  النبطیة –مطعم ابو خدود لبیع الفول والحمص بعد الكشف على  -35
 تطبیق جمیع الشروط الفنیة والصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة.والتھوئة سیئة . فوجھ لھ إنذار خطي ل

، تبین ان البطاقات الصحیة منتھیة الصالحیة والتھوئة سیئة . فوجھ النبطیة سنتر مروة –فرن فرحات بعد الكشف على  -36
 وبة واالستحصال على الشھادات الصحیة.لھإنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة والصحیة المطل

تبین ان البطاقات الصحیة منتھیة الصالحیة، یوجد ذباب النبطیة –ملحمة احمد میداني في سوق اللحم بعد الكشف على  -37
المطلوبة واالستحصال بكثرة، الشروط الصحیة غیر متوفرة كلیا. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة والصحیة 

 یوم من تاریخ االنذار. 15على الشھادات الصحیة وذلك ضمن مھلة 

، تبین انھ غیر خاضع المتن –في بیت مري (Whatsapp Chicken)سناك واتساب تشیكن بعد الكشف على  -38
إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة  للترخیصو ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ

 المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص ،یوجد شھادات صحیة ، والشروط الصحیة غیر مطعم زھرة لبنان في بعلبكبعد الكشف على  -39
 الفنیة والصحیة المطلوبة واالستحصال على ترخیص. متوفرة جزئیا.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط

تبین أنھ غیر مرخص ،ال یوجد شھادات صحیة ، والشروط البقاع الغربي -مطعم الدمشقي في المرج بعد الكشف على  -40
تحصال على الشھادات الصحیة غیر متوفرة.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة والصحیة المطلوبة واالس

 الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص ،ال یوجد شھادات صحیة ، والشروط الصحیة الھرمل -فرن الدورة في الدورةبعد الكشف على  -41
شھادات الصحیة متوفرة والفنیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة المطلوبة واالستحصال على ال

 والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار  الھرمل -فرن الزھراء في الدورةبعد الكشف على   -42
 خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص ،یوجد شھادات صحیة ، الشروط بعلبك –مطعم ابو الحسنین في تل األبیض بعد الكشف على  -43
الصحیة متوفرة والفنیة غیر متوفرة.فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات 

 الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص ،یوجد شھادات صحیة ، الشروط  بعلبك –ملحمة محمد محي الدین في الفاكھة لكشف علىبعد ا  -44
الصحیة متوفرة والفنیة غیر متوفرة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الفنیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات 

 الصحیة والترخیص.

تبین أنھ غیر مرخص ،الشھادات الصحیة بحاجة للتجدید ، الشروط الصحیة معجنات شھرزاد في المنیةعلى بعد الكشف  -45
 متوفرة جزئیا. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.



تبین أنھا غیر مرخصة ،ال یوجد شھادات صحیة  البقاع الغربي -عبس في المرج ملحمة اإلخالص أبوبعد الكشف على  -46
والشروط الصحیة غیر متوفرة. فوجھ لھا إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على الشھادات 

 الصحیة والترخیص.

تبین أنھا غیر مرخصة ، ال یوجد شھادات صحیة  البقاع الغربي -رج ملحمة و فرن الربیع في المبعد الكشف على  -47
والشروط الصحیة غیر متوفرةجزئیا. فوجھ لھا إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على 

 الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھغیر مرخصال صیدا     -ھ عبد الكریم العوجي في الشاكریة سندویشات و بوظة العوجي لصاحببعد الكشف على   -48
یوجد شھادات صحیة  والشروط الصحیة غیر متوفرةجزئیافوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

 واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة و تبین أنھا ال تستوفي الشروط الصحیة  رتاقضاء زغقام مراقبو الصحة في   -49
تم توجیھ إنذارات خطیة بالتصلیحات الواجب تنفیذھا لتحسین المستوى الصحي في المؤسسات وضمان جودة العمل المطلوبة. ف

 والنوعیة. و ھي:

·        Pizza El Padrinoفي التل 

 حبھ قبالن یمنى في التلسناك بودي لصا        ·

·        Supermarket White Shop لصاحبھا جورج دحدح في العقبة 

 محمصة لصاحبھا رشاد القادري في مجدلیا        ·

 سوبرماركت یاغي في مجدلیا        ·

 


