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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر فيفـــري مـن سنـة 2019
يٍ خالل حُفيذ بزَايج انخحضيش وانخىعيت يٍ طزف اإلدارة انًزكزيت وحُفيذ حعهيًاث انضهطاث انًحهيت انًخعهقت
بقطاع انخجارة ،حققج يصانح انخحضيش نًذيزيت انخجارة انحصيهت انخاصت بشهز فيفزي يٍ صُت  9102كانخاني :

1
خالل هذه الفترة قامت مصالحي بتحسيس حوالي  355متعامل و تم توزيع  7034ينشطون في المجاالت
التالية :
اإلنتــاج:
 -تجارة األلبسة واألحذية 07 :

 -ملبنات :

30

 -حلويات :

02

 -مكتبة ووراقة 71 :

 -مخابز :

77

 -خردوات 34 :

 -أريجيات 02 :

 -عتاد المهاتفة 30 :

 -تنظيف المالبس.. :

 مذبح 31 : -تجارة األجهزة الكهرومنزلية 37 :

 تحويل وتصبير الخضر والفواكه32 : -قطاع الغيار :

30

 -قطاع الغيار 30 :

 -أواني منزلية :

73

 -البزازة37 :

التوزيع بالتجزئة :
 -موزع الحليب :

31

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة 055 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه 02 : -تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن :

26

 -تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجميل 23 :

 -خردوات 34 :

 -محطة غسيل 30 :

 -عتاد البيطرة 37 :

 -تجارة جهاز التوليد :

 -بيع المجوهرات 30 :

 -صيدلية 31 :

الخدمـــات :
 -مقاهي :

13

 -إطعام سريع :

31

 -حالقة الرجال 30 :

 قاعات الحفالت :تم تحسيس  33قاعات حفالت من خالل موضوع احترام شروط النظافة و تقديم نصائح و إرشادات.
كما تم تحسيسهم حول المواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. إلزامية احترام شروط النظافة و النظافة الصحية . شروط تخزين الحليب ومشتقاته . إلزامية اإلعالم باألسعار و التعريفات و احترام األسعار المقننة . تخفيض نسبة السكر و الملح و الدهون في الوجبات الغذائية .حيث تم توزيع  0207مطوية
 – 2تحسيس المستهلكين :
المؤسسات التربوية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحي بالتحسيس في 777 :مؤسسة تربوية
  36مؤسسة تربوية ابتدائية مست  0435تلميذ ووزعت  0233مطوية .  06متوسطة مست  606تلميذ و وزعت  7420مطوية . 70 -ثانويات مست  040تلميذ و وزعت  334مطوية .

هذه العملية التحسيسية تمحورت حول كيفية الوقاية من التسممات الغذائية واألخطار المنزلية.
 – 3فيما يخص التعليمة الىزارية المتعلقة بحراسة متابعة مطاعم المؤسسات التربىية و مراكس التكىين
المهني :
خالل هذا انشهز حى يزاقبت يطاعى 01 :
 -انًذارس االبخذائيت :

 01يطعى يضج  001عايم .

:

 02يطاعى يضج  05عايم .

 انًــخىصطـــاث -انثــاَىيـــــــــاث :

 00يطاعى يضج

 33عايم .

حضًُج هذِ انعًهيت ححضيش انعًال انًعُييٍ باالطعاو حىل انىقايت يٍ انخضًًاث انغذائيت وحقذيى شزوحاث حىل
احخزاو شزوط انُظافت و انُظافت انصحيت أثاء يزاونت عًال انًطعى نُشاطهى  ،و كذا احخزاو شزوط انحفظ و انخبزيذ
نهًىاد انغذائيت انضزيعت انخهف و يزاعاة كيفيا ث انخخزيٍ وفق انشزوط انصحيت انًعًىل بها وحخفيض َضبت انًهح ،

انضكز وانذهىٌ في انىجباث انغذائيت.
 – 4الوسائل اإلعالمية :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشيط  30حصص إذاعية " بقناة بني شقران " معسكر حيث تناولت المواضيع التالية :
 -7المنتوجات المقلدة
-0الحوادث المنزلية
 -0إعالم المستهلك
* األيام اإلعالمية :
قا مت مديرية التجارة بالتنسيق مع مخبر مراقبة النوعية والرزم لوالية معسكر بعملية تحسيسية لطلبة
ثانوية حبيبي ميلود على مستوى المخبز حيث تم خالل هذه العملية توضيح مهام المخبر زيارة أجنحة
المعرض وطريقة إستقبال عينات التحاليل.

