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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر أفريـــل مـن سنـة 2017
ين خالل حنفيذ بزنايج انخحظيض وانخىػيت ين طزف اإلدارة انًزكشيت وحنفيذ حؼهيًاث انظهطاث انًحهيت انًخؼهقت
بقطاع انخجارة ،حققج يصانح انخحظيض نًذيزيت انخجارة انحصيهت انخاصت بشهز أفزيم ين طنت  7102كانخاني :

حصيلة عمليات التحسيس خالل شهر أفريل : 7102
0
خالل هذه الفترة قامت مصالحي بتحسيس حوالي  787متعامل ينشطون في المجاالت التالية :
اإلنتــاج:
 الملبنات . 01 : حلويات . 64 : مخابز. 36 : تصبير الزيتون . 23 :التوزيع بالجملـة :
 تجارة بالجملة للتغذية العامة . 26 : إستراد الزيتون . 12 : توزيع الحليب . 16 :التوزيع بالتجزئة :
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة . 313 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه . 46 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 212 : تجارة بالتجزئة للمنتوجات الكهرومنزلية . 21 : -تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجميل . 15 :

 تجارة بالتجزئة لقطع غيار. 19 : تجارة بالتجزئة لأللبسة واألحذية . 21 : تجارة بالتجزئة للعقاقير والخردوات . 14 : تجارة بالتجزئة للوازم الفالحية . 12 : تجارة بالتجزئة للمكتبة والوراقة . 12 :الخدمـــات :
 مقاهي. 87 : حمامات . 14 : إطعام سريع . 2:: :تمحورت هذه العملية حول منع عرض للبيع المواد الغذائية خارج المحالت التجارية وعلى الرصيف واحترام
شروط النظافة و تقديم نصائح و إرشادات حول هذه المواضيع وتم توزيع  464مطوية .
كما تم تحسيس التجار حول المواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. إلزامية احترام شروط النظافة و النظافة الصحية . شروط تخزين الحليب ومشتقاته . مراقبة الوسم شهادة الضمان . تحسيس حول المنتوجات ذات األسعار المقننة . إلزامية اإلعالم باألسعار و التعريفات . – 2فيما يخص التعليمة الىزارية المتعلقة بحراسة متابعة مطاعم المؤسسات التربىية و مراكس التكىين
المهني :
خالل هذا انشهز حى يزاقبت انًطاػى في :
 انًذارص االبخذائيت  72 :يطؼى يظج  56ػايم . -انًــخىططـــاث

 71 :يطؼى يظج  27ػايم .

 -انثــانىيـــــــــاث  71 :يطؼى يظج  72ػايم .

 يزاكش انخكىين انًهني و انخًهين  17 :يطاػى يظج  07ػايم .كًا حضًنج ػًهيت انًزاقبت ححظيض انؼًال انًؼنيين باالطؼاو حىل انىقايت ين انخظًًاث انغذائيت وحقذيى
شزوحاث حىل احخزاو شزوط اننظافت و اننظافت انصحيت أثاء يشاونت ػًال انًطؼى ننشاطهى  ،احخزاو شزوط انحفظ و
انخبزيذ نهًىاد انغذائيت انظزيؼت انخهف و يزاػاة كيفياث انخخشين وفق انشزوط انصحيت انًؼًىل بها و وسػج خالنها

 021يطىيت حىل هذه انًىاضيغ .
 – 3الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشيط  19حصص إذاعية بقناة بني شقران " حصة مع المستهلك " و قد تم التطرق إلى
المواضيع اآلتي:
 مرافقة و تغطية الحملة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية أيام ، 26 ، 24 ، 22 ، 21 ، 19 2:و  37أفريل . 3128
 جهود الدولة تجاه قطاع التجارة بتاريخ  36أفريل .3128* التدخالت عبر الجرائد :
خالل هذه الفترة تم وبالتنسيق مع بعض الجرائد اليومية نشر مقاالت صحفية تطرقت للمواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. عملية بيع مادة البطاطا .* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
في هذا الشهر تم تسجيل تدخلين استهدفا جميع الفئات  ،األول حول حقوق المستهلك و الثاني خص بالتغذية
المدرسية .
 -4قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسيس في هذا الشهر  19قاعات حفالت مست 4:عامال تناولت موضوع كيفية
الوقاية من التسممات الغذائية ووزعت فيها  4:مطوية.
 -5التظاهرات و األبواب المفتوحة :
كما شاركت مديرية التجارة في عيد البزالء لسنة  3128المنظم من طرف غرفة الفالحة بمعسكر بتاريخ
أفريل  3128استهدفت  411مستهلك ووزعت فيها  411مطوية .
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