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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر نوفمبر مـن 2019
يٍ خالل حُفيذ بزَايج انخحضيش وانخىعيت يٍ طزف اإلدارة انًزكزيت وحُفيذ حعهيًاث انضهطاث انًحهيت انًخعهمت
بمطاع انخجارة ،حممج يصانح انخحضيش نًذيزيت انخجارة انحصيهت انخاصت بشهز َىفًبز يٍ صُت  2019كانخاني:

حصيلة عمليات التحسيس:
 – 1المتعاملين اإلقتصاديين :
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  5;7متعامل ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
اإلنتــاج:
 -حلوٌات 9; :

 -إنتاج المشروبات 95 :

 مخابز 46 :التوزٌع بالتجزئة :
 موزع الحلٌب 94 : -تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة 547 :

 -مكتبة 45 :

 -تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه 5: :

 -لوازم منزلٌة 58 :

 -تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن 89 :

 -مغازات 95 :

 -تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجمٌل 99 :

 -خردوات 55 :

 -قطع الغٌارات ولواحق السٌارات 98 :

 -عتاد فالحً 95 :

 تجارة االلبسة و االحذٌة 99 :-أجهزة كهرومنزلٌة 4: :

الخدمـــات :
 -مقاهً:

56

 إطعام سرٌع 58 : مرشاة 94 :تم توزٌع

;595

مطوٌة .

كما تم تحسٌس التجار حول المواضٌع التالٌة :
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. الوقاٌة من االمراض المتنقلة عن طرٌق المٌاه. إلزامٌة احترام شروط النظافة و النظافة الصحٌة . إعالم المستهلك إحترام شروط تخزٌن و سلسلة التبرٌد . الحد من التبذٌرالتحسٌس والتوعٌة حول تنفٌذ تطبٌق نظام التحلٌل األخطار ومراقبة النقاط الحرجة HACCP تخفٌض نسبة السكر  ،الملح والدسم فً المواد الدهنٌة فً الوجبات الغذائٌة. ححضيش حىل إصخعًال انًهح انًطابك (انيىد) . شهادة انضًاٌ. طزق الخُاء انًىاد عهً يضخىي انضىق . – 2تحسيس المستهلكين :
تم تحسٌس  56:7مستهلك وتم توزٌع  56:7مطوٌة حول :
 الوقاٌة من أخطار االختناق الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. إعالم المستهلك . تخفٌض نسبة السكر  ،الملح والدسم فً المواد الدهنٌة فً الوجبات الغذائٌة. -الحد من التبذٌر

 -5المؤسسات التربوية :
  55مؤسسة تربوٌة إبتدائٌة مست  4875تلمٌذ ووزعت  4799مطوٌة . 56متوسطات مست ; ;:تلمٌذ ووزعت  999مطوٌة.  97ثانوٌات مست  579تلمٌذ ووزعت  599مطوٌة.هذه العملٌة التحسٌسٌة تمحورت حول
 الوقاٌة من اخطار التسممات أحادي الكربون . الوقاٌة من التسممات الغذائٌة . أخطار إستعمال المفرقعات . – 3فيما يخص التعليمة الىزارية المتعلقة بحراسة متابعة مطاعم المؤسسات التربىية و مراكس التكىين
المهني :
خالل هذا انشهز حى يزالبت يطاعى :
 -انًذارس االبخذائيت :

 93يطعى يضج  451عايم .

:

 55يطاعى يضج  471عايم .

 -انًــخىصطـــاث

 انثــاَىيـــــــــاث  97 :يطعى يضج  457عايم .حضًُج هذِ انعًهيت ححضيش انعًال انًعُييٍ باالطعاو حىل:
 -5الوقاٌة من اخطار التسممات أحادي الكربون .
 -4الوقاٌة من التسممات الغذائٌة .
 -5فً اطار التحضٌر لإلنتخابات  - 495;/54/54احترام شروط النظافة والنظافة الصحٌة
 انىصى انغذائي – 4الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشٌط  97حصص إذاعٌة بقناة " بنً شقران " معسكر:
 قواعد النظافة فً المطاعم المدرسٌة. تدخل على المباشر فً تظاهرة إعالمٌة حول الوقاٌة من تسممات الغاز. حصة إذاعٌة حول مخاطر الغاز. حصة تقرٌب االدارة من المواطن  :التعرٌف بمصالح مدٌرٌة التجارة لوالٌة معسكر وأهم نشاطاتها. -حصة إذاعٌة حول قواعد النظافة فً المطاعم المدرسٌة.

