
الى  9/4/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 وأھمھا: 16/4/2015

 اقفاالت وتلف :

اخذ عینات شیش طاووق ولحم بقر مفروم بلدي   الكورة، –الكشف على ملحمة شّما لصاحبھا خضر شّما في سربا بعد      -1
لفحصھا وجاءت النتیجة غیر مطابقة للمواصفات بناء على ذلت تعھد صاحب الملحمة بإقفال نھائي لحین اعادة فحص العینات 

 ومطابقة نتائجھا .

م للمخالالت في البترون، تبین انھ قام بشراء مستوعبات جدیدة ولكن وجد لدیھ حوالي بعد الكشف على محل سامي كر     -2
 برامیل زرقاء اللون غیر مستوفیة الشروط الصحیة وبناء على ذلك تم تلف البضاعة الموجودة بداخلھا . 8

زرقاء اللون وھي غیر مستوفیة برامیل بالستیكیة  4بعد الكشف على محل عبدهللا جورج زخریا في البترون، عثر على      -3
الشروط الصحیة لذلك تم تلف البضاعة الموجودة داخل ھذه البرامیل باالضافة الى تلف عدة عبوات زجاجیة من مادة دبس 

برامیل بالستیكیة زرقاء اللون  7الرمان . وبجولة على المكان تبین ایضاً وجود مستودع آخر وھو مقفل ویوجد بداخلھ حوالي 
 مستوفیة للشروط الصحیة وبناء على ذلك تم تلف البضاعة الموجودة بداخلھا .وھي غیر 

مفرق اللوبیة، تبین انھ ال یستوفي ادنى الشروط الصحیة ویوجد  –بعد الكشف على مستودع للمخالالت في الصرفند      -4
ار خطي لصاحب المستودع لنقل برمیل غیر مطابقین للمواصفات الصحیة والمخالالت مغلفة بالنیلون فتم توجیھ انذ 50

 البضاعة الى مستودع آخر مناسب وقد اقفل المستودع المذكور .

بعد الكشف على مطعم السبكي في صیدا، تبین انھ ال یستوفي الشروط الصحیة من الجدران واالرضیة والتھوئة      -5
 ق المحل لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة .والكھرباء لحفظ المواد مما استدعى تلف المواد الموجودة في البراد واغال

تم ضبط وتلف بعض المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة وبعض أنواع الصبغة في معمل السیدة نسب جمال ناصر الدین      -6
 في بلدة سعدنایل ، وھي:

 غرام. المصدر: شركة حقول شتورة ۱۸۰۰، وزن العبوة ۱٥رب البندورة عدد        •

 غرام. المصدر: شركة حقول شتورة ٤۰۰وزن الواحدة  ٥۳بازیال (مجمع حب) عدد        •

 غرام. ۷۰۰وزن الواحدة  ۲۲مربى الفریز (مجمع زجاج) عدد        •

 غرام. المصدر: مارون عبدهللا زحلة Soda Sanayil  ۱٦أكیاس        •

 كلغ من السكر الناعم ٥       •

 كلغ یانسون ناعم ۳       •

 كلغ جوز الھند مجفف ۲       •

 كیلو بوملي 1       •

  Vermillelles  كیلو ونصف فیرمیسال       •

 غرام بھار كمون ۸۰۰كیلو و  ۳       •

 علبة حنة للشعر ۱۱۷       •



عم علبة عائدة لمط ۲٦٤) المنتھیة الصالحیة عدد Seven-Upقفص من المشروبات الغازیة سفن آب ( ۱۱تم تلف      -7
Quick Meal .في بلدة ثعلبایا، وقد تم تنظیم محضر ضبط بحق صاحب المطعم بالل أحمد الجراح 

  

 انذارات خطیة :

بعد الكشف على ملحمة انطوني جوزف كرم في ضھر العین، تم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة      -1
 المطلوبة .

طریق وادي الحجیر، تبین انھ بدون  –ید فیاض احمد فیاض في الغندوریة بعد الكشف على مسلخ للدواجن یخص الس     -2
ترخیص ومیاه الصرف الصحي تصب في واد مجاور في الصحراء وال یوجد سلك معدني على النوافذ، لذلك تم توجیھ انذار 

 خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .

لصاحبتھ ریتا اسحق في البترون، تیبن انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات  Gout Fraisبعد الكشف على محل      -3
 وال یوجد شبك منخلي للنوافذ، لذلك تم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة .  صحیة

جد ترخیص البترون، تیبن انھ ال یو -لصاحبھ بیار طنوس في تحوم  Pierre & Friendsبعد الكشف على محل      -4
 تجدید لذلك تم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة .  والشھادات الصحیة بحاجة الى

تیبن انھ ال   ثعلبایا (الطریق العام)، -بعد الكشف على ملحمة اإلیمان لصاحبھ علي سلیمان الحمصي في بلدة سعدنایل     -5
جیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة و االستحصال على یوجد ترخیص و ال شھادات صحیة و تم تو

 ترخیص و شھادات صحیة.

ثعلبایا (الطریق العام)، تبین أن الشروط الصحیة غیر متوفرة  -بعد الكشف على ملحمة مصطفى دیاب في بلدة سعدنایل     -6
محضر ضبط بسبب وجود رائحة كریھة داخل البراد وعدم بالكامل و انھ ال یوجد ترخیص و ال شھادات صحیة. تم تنظیم 

 توفر النظافة العامة داخل الملحمة ومكینات اللحوم غیر نظیفة.

 تسویة اوضاع :

بعد الكشف على مستودع ریشارد خوري للمخالالت في البترون، تبین وجود مستوعبات جدیدة كما قام باظھار وثیقة      -1
 واستیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة .تؤكد صالحیة ھذه المستوعبات 

 


