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1
خالل هذه الفترة قامت مصالحي بتحسيس حوالي  672متعامل ينشطون في المجاالت التالية :
اإلنتــاج:
 الملبنات . 50 : حلويات . 77 : مخابز. 83 :التوزيع بالتجزئة :
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة . 758 : خضر وفواكه . 52 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 62 : منتوجات كهرومنزلية . 53 : منتوجات التجميل . 50 : قطع غيار. 52 :الخدمـــات :
 مقاهي. 62 : حمامات . 58 : -إطعام سريع . 82 :

تمحورت هذه العملية حول منع عرض للبيع المواد الغذائية خارج المحالت التجارية وعلى الرصيف واحترام
شروط النظافة و تقديم نصائح و إرشادات حول هذا الموضوع وتم توزيع  805مطوية .
كما تم تحسيس التجار حول المواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. شروط تخزين الحليب ومشتقاته . مراقبة الوسم و شهادة الضمان . تحسيس حول المنتوجات ذات األسعار المقننة ( مادة السميد ). – 2مراكس التكىين المهني و التمهين 7
شًهج ػًهيت انخحظيض يزكش واحذ نهخكىين انًهني و انخًهين يظج  52يخزبص و حىسيغ  36يطىيت حىل
يىضىع انىقايت ين انخظًًاث انغذائيت.
 – 3فيما يخص التعليمة الىزارية المتعلقة بحراسة متابعة مطاعم المؤسسات التربىية و مراكس التكىين
المهني :
خالل هذا انشهز حى يزاقبت يطاػى 7
 انًذارص االبخذائيت  65 7يطاػى يظج  25ػايم . -انًــخىططـــاث

 26 7يطاػى يظج  21ػايم .

 انثــانىيـــــــــاث  09 7يطاػى يظج  25ػايم . يزاكش انخكىين انًهني و انخًهين  60 7يطاػى يظج  54ػايم .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  66يطىيت حىل هذه انًىاضيغ .
 – 4دور الحضانة :
شملت عملية التحسيس موضوع احترام الشروط الصحية و كيفية الوقاية من التسممات الغذائية دار الحضانة
استهدفت  57عمال و  20طفل ووزعت  75مطويات .

 – 5الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالالالل هالالذا الشالالهر تالالم تنشالاليط  52حصالالص إذاعيالالة بقنالالاة بنالالي شالالقران ا حصالالة مالالع المسالالتهل ا و قالالد
تم التطرق إلى المواضيع اآلتي:
 اليوم العالمي لحقوق المستهل التسويق عبر االنترنت . الوقاية من التسممات الغذائية .* التدخالت عبر الجرائد :
خالل هذه الفترة تم وبالتنسيق مع بعض الجرائد اليومية نشرت مقاالت صحفية تطرقت للمواضيع التالية :
 اليوم العالمي لحقوق المستهل . الوقاية من التسممات الغذائية.* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
في هذا الشهر تم تسجيل تدخلين استهدفا جميع الفئات  ،األول حول حقوق المستهل و الثاني خص التغذية
المدرسية .
 -6قاعات الحفالت :
اس الالالتهدفت النش الالالاطات المتعلق الالالة بالتحس الالاليس ف الالالي ه الالالذا الش الالالهر  50قاع الالالات حف الالالالت مس الالالت  70عائل الالالة كان الالالت
حاض الالرة ف الالي إح الالد القاع الالات و  85ع الالامال تناول الالت كيفي الالة الوقاي الالة م الالن التس الالممات الغذائي الالة والتوعي الالة وك الالذا
الحد من التبذير ووزعت فيها  720مطوية.
 -7التظاهرات و األبواب المفتوحة :
 بمناسالالبة اليالالوم ا فريقالالي للتغذيالالة المدرسالالية المصالالادف للفالالاتح مالالن مالالارس تالالم تنظالاليم ورشالالة خاصالالة بكيفيالالةالوقاي الالالالة م الالالالن التس الالالالممات الغ ذائي الالالالة اس الالالالتهدفت تالمي الالالالذ  ،م الالالالمطرس و عم الالالالال مط الالالالاعم الممسس الالالالات التربوي الالالالة
وزعت فيها  735مطوية .
 بمناسالالبة اليالالوم العالالالمي لحقالالوق المسالالتهل المصالالادف ليالالوم  70مالالارس تالالم تنظالاليم وبالالواب مفتوحالالة احقالالوقالمستهل في العصر الرقميا بدار الثقافة وبي روس الناصرس وزعت فيها  7355مطوية .

