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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر سبتمبـــر مـن سنـة2017
ين خالل حنفيذ بزنايج انخحضيش وانخىعيت ين طزف اإلدارة انًزكزيت وحنفيذ حعهيًاث انضهطاث انًحهيت انًخعهقت
بقطاع انخجارة ،حققج يصانح انخحضيش نًذيزيت انخجارة انحصيهت انخاصت بشهز صبخًبز ين صنت  2017كانخاني:

حصيلة عمليات التحسيس:
 – 1المتعاملين اإلقتصاديين :
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  302متعامل ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
اإلنتــاج:
 ملبنات . 03 : مطاحن . 00 : حلوٌات . 01 : مخابز. 30 : إنتاج المشروبات الغازٌة 00 :التوزٌع بالتجزئة :
 موزع الحلٌب . 01 : تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة . 80 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه . 00 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 02 : مقشدة و مثلجات . 03 : -تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجمٌل . 00 :

الخدمـــات :
 مقاهً. 30 : حمامات .08 : إطعام سرٌع . 02 : حالقة الرجال . 05 : قاعات الحفالت . 05 :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  001مطوٌة .
كما 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 و احترام األسعار المقننة . تحسٌس المتعاملٌن االقتصادٌٌن حول المرسوم التنفٌذي رقم  010 -08المؤرخ فً ٌ 3008/010/00حددشروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد الغذائٌة لالستهالك البشري .

 – 2تحسيس المستهلكين :
المؤسسات التربوية :

خالل هذا الشهر قامت مصالحً بالتحسٌس فً:
  05مؤسسة تربوٌة ابتدائٌة مست  05تلمٌذ ووزعت  15مطوٌة .  03متوسطات مست  85تلمٌذ و وزعت  01مطوٌة . 01 -ثانوٌات مست  005تلمٌذ و وزعت  030مطوٌة .

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 يطاعى :
 انًذارس االبخذائيت  92 :يطعى يضج  85عايم . -انًــخىصطـــاث

 85 :يطاعى يضج  92عايم .

 انثــانىيـــــــــاث  11 :يطعى يضج  33عايم .حضًنج هذه انعًهيت ححضيش انعًال انًعنيين باالطعاو حىل انىقايت ين انخضًًاث انغذائيت وحقذيى شزوحاث حىل
احخزاو شزوط اننظافت و اننظافت انصحيت أثاء يزاونت عًال انًطعى ننشاطهى  ،و كذا احخزاو شزوط انحفظ و انخبزيذ

نهًىاد انغذائيت انضزيعت انخهف و يزاعاة كيفياث انخخزين وفق انشزوط انصحيت انًعًىل بها .
 – 4الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشٌط حصة إذاعٌة بقناة بنً شقران معسكر تناولت شرح المرسـوم التنفٌذي رقم -08
 010المؤرخ فً ٌ 3008/010/00حدد شروط النظافة و النظافة الصحٌة أثناء عملٌة وضع المواد الغذائٌة
لالستهالك البشري .
* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
فً هذا الشهر تم تسجٌل تدخل استهدف جمٌع فئات المستهلكٌن حول كٌفٌة الوقاٌة من التسممات الغذائٌة
واألخطار المنزلٌة.
 -5قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسٌس فً هذا الشهر  05قاعات حفالت تناولت كٌفٌة الوقاٌة من التسممات
الغذائٌة ووزعت فٌها  025مطوٌة.

