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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر أكتوبــــر مـن 7102
ين سالل حنفيذ بزنايج انخذظيض وانخىػيت ين طزف اإلصارة انًزكشيت وحنفيذ حؼهيًاث انظهطاث انًذهيت انًخؼهقت
بقطاع انخجارة ،دققج يصانخ انخذظيض نًضيزيت انخجارة انذصيهت انشاصت بشهز أكخىبز ين طنت  2012كانخاني :

1
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  042متعامل ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
اإلنتــاج:
 ملبنات . 20 : مطاحن . 20 : حلوٌات . 20 : مخابز. 02 : إنتاج المشروبات الغازٌة . 20 :التوزٌع بالتجزئة :
 موزع الحلٌب . 20 : تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة . 70 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه . 20 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 00 : مقشدة و مثلجات . 20 : -تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجمٌل . 24 :

 تجارة بالتجزئة لقطع الغٌار. 20 : تجارة بالتجزئة لألجهزة الكهرومنزلٌة . 20 : تجارة بالتجزئة للمالبس المستعملة . 20 :الخدمـــات :
 مقاهً. 07 : حمامات . 24 : إطعام سرٌع . 00 : حالقة الرجال . 20 : قاعات الحفالت . 20 : فنـادق . 20 :تمحورت هذه العملٌة حول موضوع منع عرض للبٌع المواد الغذائٌة خارج المحالت التجارٌة وعلى الرصٌف
واحترام شروط النظافة و تقدٌم نصائح و إرشادات وتم توزٌع  027مطوٌة .
كما تم تحسٌس التجار حول المواضٌع التالٌة :
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. إلزامٌة احترام شروط النظافة و النظافة الصحٌة . شروط تخزٌن الحلٌب ومشتقاته . شروط تخزٌن اللحوم . إلزامٌة اإلعالم باألسعار و التعرٌفات و احترام األسعار المقننة . تحسٌس المتعاملٌن االقتصادٌٌن حول المرسوم التنفٌذي رقم  042 -00المؤرخ فً ٌ 0200/24/00حددشروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد الغذائٌة لالستهالك البشري .
 – 2تحسيس المستهلكين :
المؤسسات التربوية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحً بالتحسٌس فً:
 02 -مدرسة ابتدائٌة مست  0002تلمٌذ ووزعت  0002مطوٌة .

  00متوسطة مست  0002تلمٌذ و وزعت  0002مطوٌة .  01ثـانوٌـة مست  0271تلمٌذ و وزعت  0271مطوٌة .هذه العملٌة التحسٌسٌة تمحورت حول كٌفٌة الوقاٌة من التسممات الغذائٌة واألخطار المنزلٌة.
 – 3فيما يخص التعليمة الىسارية المتعلقة بحزاسة متابعة مطاعم المؤسسات التزبىية و مزاكش التكىين
المهني :
خالل هذا الشهز تم مزاقبة مطاعم :
 انًضارص االبخضائيت  34 :يطؼى يظج  43ػايم . -انًــخىططـــاث

 00 :يطاػى يظج  10ػًال .

 انثــانىيـــــــــاث  12 :يطؼى يظج  21ػايم .تضمنت هذه العملٌة تحسٌس العمال المعنٌٌن باالطعام حول الوقاٌة من التسممات الغذائٌة وتقدٌم شروحات
حول احترام شروط النظافة و النظافة الصحٌة أثاء مزاولة عمال المطعم لنشاطهم  ،و كذا احترام شروط الحفظ و
التبرٌد للمواد الغذائٌة السرٌعة التلف و مراعاة كٌفٌات التخزٌن وفق الشروط الصحٌة المعمول بها كما تم تحسٌس

حول المرسوم التنفٌذي رقم  042 -00المؤرخ فً ٌ 0200/24/00حدد شروط النظافة والنظافة الصحٌة أثناء
عملٌة وضع المواد الغذائٌة لالستهالك البشري .
وفد تم مراقبة المطاعم الخاصة بإطعام مؤطري اإلنتخابات المحلٌة.
 - 4مؤسسات التعليم العالي  :حى حذظيض ( )02يطؼًين جايؼيين يظج  24ػايم ووسػج  53يطىيت و
 04نظز ين شزح انًزطـىو انخنفيذي رقى  140 -12انًؤرر في  2012/04/11يذضص شزوط اننظافت و
اننظافت انصذيت أثناء ػًهيت وضغ انًىاص انغذائيت نالطخهالك انبشزي.
 – 5الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشٌط  20حصص إذاعٌة بقناة بنً شقران معسكر تناولت شرح المرسـوم التنفٌذي رقم
 042 -00المؤرخ فً ٌ 0200/24/00حدد شروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد الغذائٌة
لالستهالك البشري ٌومً  20و  0200/02/02و التحسٌس حول مخاطر اإلفراط فً إستهالك مادة الملح ،
السكر و المواد الدسمة ٌوم .0200/02/02

* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
فً هذا الشهر تم تسجٌل تدخل استهدف جمٌع فئات المستهلكٌن حول شرح المرسـوم التنفٌذي رقم -00
 042المؤرخ فً ٌ 0200/24/00حدد شروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد الغذائٌة
لالستهالك البشري.
 -6قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسٌس فً هذا الشهر ( )20قاعتً حفالت تناولت كٌفٌة الوقاٌة من التسممات
الغذائٌة ووزعت فٌها  022مطوٌة.

