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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر جــــوان مـن سنـة 2017

1
خالل هذه الفترة قامت مصالحي بتحسيس حوالي  125متعامل ينشطون في المجاالت التالية :
اإلنتــاج:
 إنتاج المشروبات . 15 : حلويات . 55 : مخابز. 12 : تصبير الزيتون . 21 :التوزيع بالتجزئة :
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة . 531 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه . 55 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 514 : مقشدة و مثلجات . 10 : تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجميل . 10 : تجارة بالتجزئة لأللبسة المستعملة . 05 : تجارة بالتجزئة لألجهزة الكهرومنزلية . 15 :الخدمـــات :
 مقاهي. 54 : حمامات . 11 : -إطعام سريع . 23 :

 حالقة الرجال . 10 :تمحورت هذه العملية حول موضوع منع عرض للبيع المواد الغذائية خارج المحالت التجارية وعلى الرصيف
واحترام شروط النظافة و تقديم نصائح و إرشادات وتم توزيع  125مطوية .
كما تم تحسيس التجار حول المواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. إلزامية احترام شروط النظافة و النظافة الصحية . شروط تخزين الحليب ومشتقاته . -إلزامية اإلعالم باألسعار و التعريفات .

 – 2تحسيس المستهلكين :
أ – حملة تحسيسية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحي بتحسيس  112مستهلك حول كيفية الوقاية من التسممات الغذائية واألخطار
المنزلية وتم توزيع  552مطوية .
ب – المؤسسات التربوية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحي بالتحسيس في  15مؤسسات تربوية ابتدائية مست  311تلميذ
ووزعت  311مطوية .
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 :
 انًذارص االبخذائيت  01 :يطاعى يظج  21عايم . -انًــخىططـــاث

 03 :يطعى يظج  01عايم .

 انثــانىيـــــــــاث  14 :يطاعى يظج  01عًال . يزاكش انخكىين انًهني و انخًهين  11 :يطعًين يظج  10عًال.حضًنج هذه انعًهيت ححظيض انعًال انًعنيين باالطعاو حىل انىقايت ين انخظًًاث انغذائيت وحقذيى شزوحاث حىل
احخزاو شزوط اننظافت و اننظافت انصحيت أثاء يشاونت عًال انًطعى ننشاطهى  ،و كذا احخزاو شزوط انحفظ و انخبزيذ

نهًىاد انغذائيت انظزيعت انخهف و يزاعاة كيفياث انخخشين وفق انشزوط انصحيت انًعًىل بها و وسعج خالنها 41

يطىيت حىل هذه انًىاضيع .

 – 4الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشيط  11حصص إذاعية بقناة بني شقران " حصة مع المستهلك " و قد تم التطرق إلى
المواضيع اآلتي:
 الوقاية من التسممات الغذائية. مرافقة القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية " بث مباشر" -الصحة تاج .

* التدخالت عبر الجرائد :
خالل هذه الفترة تم وبالتنسيق مع بعض الجرائد اليومية تم نشر  21مقالة صحفية تطرقت للمواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. األيام الوطنية التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية. قافلة تحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية.* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
في هذا الشهر تم تسجيل تدخل استهدف جميع الفئات بمناسبة األيام الوطنية التحسيسية للوقاية من التسممات
الغذائية.
 -5قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسيس في هذا الشهر  24قاعة حفالت مست 552عامال تناولت كيفية الوقاية من
التسممات الغذائية ووزعت فيها  552مطوية.

