
الى  25/6/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
واھمھا: 2/7/2015  

  

  

 اقفاالت وتلف 

، تبین انھ ال یوجد صیدا -حلویات عدنان رفالوي في االوتوستراد الشرقي مقابل مشتل روزیتابعد الكشف على     -1
شھادات صحیة وال لباس موحد ووضع العمال سیئ والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم اقفال المؤسسة لحین ترخیص وال 

 استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة .

، تبین صیدا -حلویات السنیورة للسید عبد الباسط السنیورة واخواتھ في شارع الزعتري مقابل البرید بعد الكشف على     -2
یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد والصالة ال بأس بھا والمعمل تعمھ االوساخ والدخان والصراصیر  انھ یوجد ترخیص وال

 فتم اقفال المعمل لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

 ، تبین انھ الصیدا -معمل حلویات الغیالني للسید علي عز الدین الغیالني في االوتوستراد الشرقي بعد الكشف على     -3
 یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد فتم اقفال المعمل لوجود حفرة صحیة بداخلھ .

تم العثور على بقرة مذبوحة ولون الذبیحة غامقاً موجودة داخل زحلة،  -منزل مروان عبید في سعدنایل بعد الكشف على     -4
ر وفي الیوم التالي تم فض الختم وتلف الذبیحة .براد فتم حجز الذبیحة بداخلھ واقفال البراد بالشمع االحم  

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -فرن بیت جدي في العباسیة الشارع العام بعد الكشف على     -5
 ووضع الفرن سیئ جدا لوجود الجرادین داخلھ فتم اقفالھ لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .

تم اقفالھا بالشمع االحمر لعدم المتن،  -میني ماركت ابي نادر للسید مسعود ابي نادر في برج حمود لى بعد الكشف ع    -6
 استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة .

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات البقاع الغربي -مؤسسة خیراتنا للمونة في خربة قنافار بعد الكشف على     -7
د، والشروط الصحیة متوفرة بغالبیتھا فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة صحیة ووضع العمال جی

 المفروضة وتم تلف كمیة من الیانسون الناعم وبھارات شیش طاووق لعدم مطابقتھا للمواصفات المطلوبة .

، تبین انھ ال یوجد الشوف -سوبرماركت السید للتموین لصاحبھا محمود سالم السید في برجا بعد الكشف على     -8
ترخیص والشھادات الصحیة قید االنجاز للعاملین في قطاع االلبان واالجبان ووضع العمال جید، والشروط الصحیة جیدة فتم 

توجیھ انذار خطي لھ للتدقیق االسبوعي في تواریخ صالحیة المنتجات وعثر في البرادات على بضاعة منتھیة الصالحیة وھي 
كلغ من المقانق موضبین بطریقة سیئة فتم تلفھم على الفور . 1یش طاووق وكلغ من الش 1  

و الضنیة –قضاء المنیة  -محلة البداوي العائد للمدعو فادي محمود حیدرمستودع للمواد الغذائیة في  بعد الكشف على    -9
لصالحیة (حلیب، زیت، دبس بندورة، ھو غیر مستوفي للشروط الصحیة، تم ضبط و تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة ا

ملوخیة، ماء ورد) وكمیة من الحبوب (أرز دون تاریخ وحمص مسوس غیر صالح) واقفال المحل و المستودع بالشمع 
 األحمر.

، تبین أنھ ال یستوفي جمیع الشروط لصاحبھا محمد فرحات ابو عید قضاء زحلة -جود تعنایل في ریاق بعد الكشف على   -10
كلغ لبن دون تواریخ. 360كلغ من األلبان واالجبان و  868لمطلوبة. تم ضبط وتلف الصحیة ا  

، تخص السید احمد اسعد الخطیب ، تبین انھ  قضاء زحلة –میني ماركت فروج ابن البلد في كفرزبد بعد الكشف على   -11
كریھة وھو غیر مستوفي للشروط غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة للعمال . وتبین انھ غیر نظیف تنبعث منھ روائح 

الصحیة ، یعمل على تذویب الدجاج المجلد وبیعھا على انھا طازجة وھي بحالة لزجة . الحمام غیر نظیف وغیر مضبوط ، 
البضاعة غیر منظمة وال یوجد على معظمھا تاریخ صالحیة  والثالجات بحاجة الى صیانة وھي بدون ضابط حرارة بناًء على 

لمحل بالشمع االحمر وتم تلف البضاعة المذكورة ادناه في مكب بلدیة كفرزبد: ذلك تم اقفال ا  



  

· كغ دجاج 238          

· كغ شوكوال 20          

· كغ معكرونة 8          

· كغ بھارات 3          

· كغ قھوة 3          

· كغ قشطة  1          

  

انذارات خطیة    

، تبین انھ ال صیدا -لصاحبھ حمدي سالمة مصري الجنسیة في حي البراد  محل لبیع الفروج النیئبعد الكشف على    -1
یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، االرض والجدران مبلطة فتم توجیھ انذار خطي لھ الزالة المجلى الستانلس 

 من الحمام وتركیب مغسلة وشبك منخلي وشفاط .

، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صیدا -د علي الجمل في شارع الحاج حافظ ملحمة االفص للسید محمبعد الكشف على    -2
شھادات صحیة وال لباس موحد، االرض والجدران مبلطة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتأمین برامیل نفایات وتغییر رف الخشب 

 واطفائیات .

ین انھ یوجد ترخیص والشھادات الصحیة قید ، تبكسروان -مطعم الدلب القدیم في ریفون االوتوستراد بعد الكشف على    -3
االنجاز ووضع العمال جید، والشروط الصحیة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لوضع فالتر للمیاه وترتیب اواني المطبخ والتقد 

 بالنظافة العامة .

ال یوجد ترخیص وال ، تبین انھ زغرتا -مسلخ دجاج ومسمكة العمر للسید شوقي عبوش في مریاطة بعد الكشف على    -4
شھادات صحیة ویوجد لباس موحد، والشروط الصحیة متوفرة اما النظافة العامة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ للتقد 

 بالنظافة العامة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة والنظافة وسط صور،  -ملحمة عون في مفرق العباسیة بعد الكشف على     -5
توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .فتم   

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -ملحمة علي منصور في العباسیة الشارع العام بعد الكشف على     -6
 والنظافة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -وان في العباسیة الشارع العام مطعم الرضبعد الكشف على     -7
 والنظافة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -فروج علي صالح في العباسیة الشارع العام بعد الكشف على     -8
ة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .والنظاف  

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة صور،  -فروج احمد ابراھیم في العباسیة الشارع العام بعد الكشف على     -9
 والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

، تبین انھ یوجد ترخیص كسروان -ملحمة وفرن الوادي للسید منصور بطیش في اوتوستراد فاریا بعد الكشف على   -10
والشھادات الصحیة قید التجدید ووضع العمال وسط، والشروط الصحیة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لوضع فالتر للمیاه 

 وتغییر الواح الخشب والتقید بالنظافة العامة .


