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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر أوت مـن سنـة 2019

من خالل حنفيذ بزنامج الخحسيس والخىعيت من طزف اإلدارة المزكزيت وحنفيذ حعليماث السلطاث المحليت المخعلقت
بقطاع الخجارة ،حققج مصالح الخحسيس لمذيزيت الخجارة الحصيلت الخاصت بشهز أوث من سنت  9102كالخالي:

حصيلة عمليات التحسيس:
 – 1المتعاملين اإلقتصاديين :
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  583متعامل ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
اإلنتــاج:
 حلوٌات 36 : مخابز 46 :التوزٌع بالتجزئة :
 موزع الحلٌب 25 : تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة 363 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه 35 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن 64 : مقشدة و مثلجات 32 : تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجمٌل 25 :الخدمـــات :
 -مقاهً:

62

 -إطعام سرٌع 65 :

 -مكتبة ووراقة 24 :

 حالقة الرجال 23 : قاعات الحفالت 29: قاعات الحفالت :تمحورت هذه العملٌة حول موضوع منع عرض للبٌع المواد الغذائٌة خارج المحالت التجارٌة وعلى الرصٌف
واحترام شروط النظافة و تقدٌم نصائح و إرشادات وتم توزٌع  4222مطوٌة .
كما تم تحسٌس التجار حول المواضٌع التالٌة :
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة.الوقاٌة من االمراض المتنقلة عن طرٌق المٌاه إلزامٌة احترام شروط النظافة و النظافة الصحٌة . الحد من التبذٌر. شروط تخزٌن الحلٌب ومشتقاته . إلزامٌة اإلعالم باألسعار و التعرٌفات و احترام األسعار المقننة . تعمٌم القرار الوزاري المشترك المتعلق بالوسم الغذائً. تحسٌس المتعاملٌن االقتصادٌٌن حول المرسوم التنفٌذي رقم  362 -39المؤرخ فً ٌ 4239/263/33حددشروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد الغذائٌة لالستهالك البشري .
 حخفيض نسبت السكز  ،الملح والذسم في المىاد الذهنيت في الىجباث الغذائيت. حعميم الخعليمت رقم  0441المخعلقت بالحليب المبسخز (ححسيس حىل الحليب المذعم) – 2الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشٌط  27حصص إذاعٌة بقناة بنً شقران معسكر تناولت شرح المرسـوم التنفٌذي رقم
 362 -39المؤرخ فً ٌ 4239/263/33حدد شروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد
الغذائٌة لالستهالك البشري  -المنتوجات المقلدة – دور الجمعٌات فً حماٌة المستهلك.
-التغطٌة المباشرة لفعالٌات القافلة التحسٌسٌة.

 المشاركة فً القافلة التحسٌسٌة. -الحملة الوطنٌة للتحسٌس و إعالم المستهلك.

* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
فً هذا الشهر تم تسجٌل تدخل استهدف جمٌع فئات المستهلكٌن حول كٌفٌة الوقاٌة من التسممات الغذائٌة
واألخطار المنزلٌة.
 الحملة الوطنٌة للتحسٌس و إعالم المستهلكٌن. متابعة فعالٌات القافلة التحسٌسٌة (صور و فٌدٌوهات). -5قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسٌس فً هذا الشهر (  ) 29قاعات حفالت تناولت كٌفٌة الوقاٌة من
التسممات الغذائٌة ووزعت فٌها  948مطوٌة.

