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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر مــاي مـن سنـة 7102
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 ياي ين طنت  7102كانخاني :

حصيلة عمليات التحسيس خالل شهر ماي : 7107
0
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  433متعامل ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
اإلنتــاج:
 الملبنات . 10 : حلوٌات . 04 : مخابز. 14 : تصبٌر الزٌتون . 03 :التوزٌع بالجملـة :
 تجارة بالجملة للتغذٌة العامة . 74 : توزٌع الحلٌب . 18 :التوزٌع بالتجزئة :
 تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة . 025 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه . 10 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 11 : مقشدة و مثلجات . 14 : تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجمٌل . 03 : -تجارة بالتجزئة لقطع غٌار. 10 :

 تجارة بالتجزئة لأللبسة المستعملة . 13 : تجارة بالتجزئة للعقاقٌر والخردوات . 14 :الخدمـــات :
 مقاهً. 61 : حمامات . 14 : إطعام سرٌع . 015 : حالقة الرجال . 13 :تمحورت هذه العملٌة حول موضوع منع عرض للبٌع المواد الغذائٌة خارج المحالت التجارٌة وعلى الرصٌف
و كذا احترام شروط النظافة كما تم تقدٌم نصائح و إرشادات وتم توزٌع  433مطوٌة .
بالموازاة مع ذلك تم تحسٌس التجار حول المواضٌع التالٌة :
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. إلزامٌة احترام شروط النظافة و النظافة الصحٌة . شروط تخزٌن الحلٌب ومشتقاته . إلزامٌة اإلعالم باألسعار و التعرٌفات . – 2تحسيس المستهلكين :
أ – حملة تحسيسية :
بمناسبة تنظٌم القافلة التحسٌسٌة للوقاٌة من التسممات الغذائٌة من  1106/14/04إلى 1106/14/11
قامت مصالحً بتحسٌس  2011مستهلك عبر كل بلدٌات الوالٌة وتم خاللها توزٌع  2011مطوٌة .
ب – المؤسسات التربوية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحً بالتحسٌس فً:
  41مؤسسة تربوٌة ابتدائٌة مست  1154تلمٌذ ووزعت  1110مطوٌة .  01متوسطة مست  133تلمٌذ و وزعت  251مطوٌة . 16 -ثانوٌات مست  071تلمٌذ و وزعت  071مطوٌة .

  15مراكز للتكوٌن المهنً مست  51متربص وزعت فٌها  51مطوٌة .هذه العملٌة التحسٌسٌة تمحورت حول كٌفٌة الوقاٌة من التسممات الغذائٌة واألخطار المنزلٌة.
 – 3فيما يخص التعليمة الىزارية المتعلقة بحراسة متابعة مطاعم المؤسسات التربىية و مراكس التكىين
المهني :
خالل هذا انشهز حى يزاقبت يطاػى :
 انًذارص االبخذائيت  01 :يطؼى يظج  01ػايم . -انًــخىططـــاث

 13 :يطؼى يظج  01ػايم .

 انثــانىيـــــــــاث  10 :يطؼى يظج  10ػايم . يزاكش انخكىين انًهني و انخًهين  12 :يطاػى يظج  01ػايم و  01يخزبص.حضًنج هذه انؼًهيت ححظيض انؼًال انًؼنيين باالطؼاو حىل انىقايت ين انخظًًاث انغذائيت وحقذيى شزوحاث حىل
احخزاو شزوط اننظافت و اننظافت انصحي ت أثاء يشاونت ػًال انًطؼى ننشاطهى  ،و كذا احخزاو شزوط انحفظ و انخبزيذ
نهًىاد انغذائيت انظزيؼت انخهف و يزاػاة كيفياث انخخشين وفق انشزوط انصحيت انًؼًىل بها و وسػج خالنها 00

يطىيت حىل هذه انًىاضيغ .
 – 4دور الحضانة :
شملت عملٌة التحسٌس  12دور للحضانة استهدفت  14عمال و  14طفل حول موضوع احترام الشروط الصحٌة
و كٌفٌة الوقاٌة من التسممات الغذائٌة و وزعت فٌها  01مطوٌات .
 – 5الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشٌط  13حصص إذاعٌة بقناة بنً شقران " حصة مع المستهلك " و قد تم التطرق إلى
المواضٌع اآلتً:
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. مرافقة القافلة التحسٌسٌة للوقاٌة من التسممات الغذائٌة " بث مباشر" -الصحة تاج .

* التدخالت عبر الجرائد :
خالل هذه الفترة تم وبالتنسٌق مع بعض الجرائد الٌومٌة نشر  16مقاالت صحفٌة تطرقت للمواضٌع التالٌة :
 -الوقاٌة من التسممات الغذائٌة.

 األٌام الوطنٌة التحسٌسٌة للوقاٌة من التسممات الغذائٌة. قافلة تحسٌسٌة للوقاٌة من التسممات الغذائٌة.* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
فً هذا الشهر تم تسجٌل  14تدخالت استهدفت جمٌع الفئات بمناسبة األٌام الوطنٌة التحسٌسٌة للوقاٌة من
التسممات الغذائٌة.
 -6قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسٌس فً هذا الشهر  16قاعات حفالت مست 61عامال تناولت كٌفٌة الوقاٌة من
التسممات الغذائٌة ووزعت فٌها  61مطوٌة.
 -7التظاهرات و األبواب المفتوحة :
كما نظمت مدٌرٌة التجـارة األٌــام الوطنٌة التحسٌسٌة للوقـاٌة من التسممـات الغذائٌة بـدار الثقـافة

" أبً

رأس الناصري " بمعسكر بتارٌخ  1106/14/04استهدفت  511مستهلك ووزعت فٌها  511مطوٌة وبمقر
المفتشٌة اإلقلٌمٌة للتجارة بالمحمدٌة مست  011مستهلك ووزعت  011مطوٌة.

