
 ۲۰۱٦-۳-۳في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا ۲۰۱٦-۳-۱۰الى 

  

 :اقفاالت وتلف       - أ

لصاحبیھ أحمد صائب خربوطلي وأحمد كنعان لعدم توفر الشروط  صیدا -فرن المعلم في حي البعاصیريتم إقفال  .۱
 .الصحیة والنظافة العامة

لشركة نادر التابعة  ۲۰۱٤كمیات كبیرة من الزعتر المنتھیة الصالحیة منذ  صیداأتلف مراقبو وزارة الصحة في  .۲
 .في صیداوالتي توزع عبر مندوبین في المناطق وسطروا محضر ضبط بحق الشركة ومندوبھا  تشیكن

لعدم وجود رخصة قانونیة صیدا  -حورة النجاصة -مسلخ فروج لصاحبھ حسین علي طبل في الخرایب تم إقفال  .۳
 .وعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

 .وذلك لعدم توفر أدنى الشروط الصحیة صیدا -فرن یوسف عنتر الكائن في تعمیر عین الحلوة تم إقفال  .٤
وذلك لعدم توفر  صیدا -نات األصیل لصاحبھ ابراھیم الصیاد في تعمیر عین الحلوة فرن مناقش ومعجتم إقفال  .٥

 .شروط النظافة العامة وتلف كمیة من الجبنة والمرتدیال والعجین لعدم مطابقتھا المقاییس الحراریة المناسبة
یوجد شھادات صحیة تبین أنھ غیر مرخص، ال  المتن -افران فرحات في انطلیاس الطریق العام بعد الكشف على  .٦

 .فتم توقیفھ عن العمل لحین تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة. للعمال وھو ال یستوفي ألدنى الشروط الصحیة

 :انذارات خطیة   - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم المنیة الضنیة قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۱
 :وجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتقدیم طلب ترخیص وھيیقضي ب

 اوتستراد المنیة –ملحمة الولید         ·

 ماجد المبیض –ملحمة المبیض         ·

 المنیة  –ملحمة عبود اآلغا         ·

 المنیة –فروج العتر         ·

 بحنیھ –مسلخ فروج كامل طھ         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم المنیة الضنیة قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۲
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ,یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 سیر الضنیة -ر ملحمة ومطعم الرحاب لصاحبھا محمد ھوش        ·

 سیر الضنیة -ملحمة عمر ھوشر         ·

 بیت جیدة -ملحمة بیت جیدة لصاحبھا خالد دّال         ·

 )الشھادات الصحیة متوفرة(مراج السراج -ة نّدة تشیكن لصاحبھ فؤاد ندّ   مسلخ دجاج        ·

 البیاض –افران القصر لصاحبھ جمال الخیر         ·

 دیر عمار  –ندي فروج الج        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي عكار قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۳
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع بوجوب تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ

 مفرق المحّمرة  –ملحمة محمد سرحان         ·

 )یوجد وصل بالتصریح(مفرق المحّمرة  -ملحمة محمود وھبي         ·

 مفرق المحّمرة - مسلخ فروج السعادة لصاحبھ شادي أحمد         ·

 )ال یوجد شھادات صحیة للعمال(العبدة –ملحمة أبو معروف لصاحبھ معروف علي         ·

 )ال یوجد شھادات صحیة للعمال(العبدة –أفران عكار لصاحبھ فواز المصري         ·



 )ال یوجد شھادات صحیة للعمال(برج العرب  –ملحمة حسین طھ         ·

 )ال یوجد شھادات صحیة للعمال(مشتل الزراعي –ملحمة لصاحبھا محمد ابراھیم ابو ناصر         ·

 )ال یوجد شھادات صحیة للعمال(الشیخ عیاش  –مسلخ فروج لصاحبھ حسن ابراھیم العلي         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم بنت جبیل قضاء ارة الصحة في قام مراقبو وز -   ٤
 :وتقدیم طلب ترخیص وھياالستحصال على شھادات صحیة للعمال  یقضي بوجوب

    عین ابل -لصاحبتھ نادیا صبحي دیاب  SaintMaryمیني ماركت         ·

 عین ابل شارع البلدیة -رج الحصروني لصاحبھ جو TopShopسوبرماركت         ·

 عیتا الجبل -ملحمة عیتا الجبل لصاحبھا حسین محمد بزي         ·

 حداثا –فرن الشقور لصاحبھ نضال صبرا         ·

 خالویة –فروج علیان لصاحبھ حسین علیان         ·

 خالویة -ملحمة الضیعة لصاحبھا محمود محمد حسین         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم بنت جبیل قضاء قبو وزارة الصحة في قام مرا -   ٥
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ، االستحصال على شھادات صحیة للعمال یقضي بوجوب

 الویةخ –فرن البتول لصاحبھ خلیل عبدهللا علیان         ·

 عیتا الجبل -فرن الجواد لصاحبھ أحمد سعد         ·

 عین ابل -فرن جوزیف بركات         ·


