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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر سبتمبر مـن سنـة2019
يٍ خالل حُفيز بشَايج انخحغيظ وانخىػيت يٍ غشف اإلداسة انًشكضيت وحُفيز حؼهيًاث انغهطاث انًحهيت انًخؼهقت بقطاع
انخجاسة ،حققج يصانح انخحغيظ نًذيشيت انخجاسة انحصيهت انخاصت بشهش عبخًبش يٍ عُت  9102كانخاني:

حصيلة عمليات التحسيس خالل شهر سبتمبر : 9102
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً
إقتصادي ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
 تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن : خردوات : موزع الحلٌب : خضر وفواكه : أرٌجٌات : مكتبة : مخابز: حلوٌات : خدمات ( :مقاهً): إطعام سرٌع : مقشدة و مثلجات : أوانً منزلٌة : حالقة : محطة غسل و تشحٌم السٌارات : عتاد المهاتفة : مواد التجمٌل : -قطع غٌار و لواحق السٌارات :

متعامل

تم توزٌع  376مطوٌة حول :
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. الحد من التبذٌر الوقاٌة من االمراض المتنقلة عن طرٌق المٌاه . تخفٌض نسبة السكر  ،الملح والدسم فً المواد الغذائٌة. التحسٌس حول . HACCP الوقاٌة من الحوادث المنزلٌة . احترام شروط التخزٌن و سلسلة التبرٌد شروط تخزٌن الحلٌب ومشتقاته واللحوم. منع عرض السلع على الرصٌف. وضع سلة المهمالت. تحسٌس حول استعمال الملح المطابق (الٌود) تحسٌس حول تطبٌق القرار الوزاري خاص بالوسم الغذائً قاعات الحفالت :تحسٌس

عائلة و

قاعات .
مسٌرٌن و

عامل توزٌع

مطوٌة .

 – 9تحسيس المستهلكين :
المؤسسات التربوية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحً بالتحسٌس فً:
-

مؤسسة تربوٌة ابتدائٌة مست

-

متوسطة مست

-

ثانوٌات مست

تلمٌذ ووزعت

تلمٌذ و وزعت
تلمٌذ و وزعت

مؤسسة تربوٌة
مطوٌة .

مطوٌة .
مطوٌة .

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 هزا انشهش حى يشاقبت يطاػى :
 انًذاسط االبخذائيت : -انًــخىعطـــاث

:

يطؼى يغج
يطاػى يغج

ػايم .
ػايم .

 -انزــاَىيـــــــــاث :

ػايم .

يطاػى يغج

حعًُج هزِ انؼًهيت ححغيظ انؼًال انًؼُييٍ باالغؼاو حىل انىقايت يٍ انخغًًاث انغزائيت وحقذيى ششوحاث حىل
احخشاو ششوغ انُظافت و انُظافت انصحيت أراء يضاونت ػًال انًطؼى نُشاغهى  ،و كزا احخشاو ششوغ انحفظ و انخبشيذ
نهًىاد انغزائيت انغشيؼت انخهف و يشاػاة كيفيا ث انخخضيٍ وفق انششوغ انصحيت انًؼًىل بها وحخفيط َغبت انًهح ،

انغكش وانذهىٌ في انىجباث انغزائيت و انىقايت يٍ انحىادد انًُضنيت .
أيا فيًا يخص انًغخههكيٍ حى ححغيظ
 -0انىقايت يٍ انخغًًاث انغزائيت (ححغيظ

يغخههك حىل :
يغخههك وحىصيغ

 -9انىقايت يٍ االيشاض انًخُقهت ػٍ غشيق انًياِ (ححغيظ

يطىيت).
يغخههك و حىصيغ

 -3حقهيص َغبت انغكش و انًهح و انذهىٌ في انىجباث انغزائيت (ححغيظ
يغخههك و حىصيغ

 -4انحذ يٍ انخبزيش (ححغيظ

يطىيت).

يغخههك و حىصيغ

يطىيت)

يطىيت)

-3علً مستىي اإلذاعة المحلية :
حى بشيجت حصت اراػيت (

) بإراػت بُي شقشاٌ يؼغكش حىل انًىاظيغ انخانيت :

 إػالٌ ػٍ يغابقت أحغٍ يحم ويغابقت أحغٍ سعى حىل انًىاظيغ انخانيت: -0انىقايت يٍ انخغًًاث انغزائيت .
 -9حخفيط َغبت انغكش وانًهح وانذعى.
-3انحذ يٍ انخبزيش.
-4انىقايت يٍ االيشاض انًخُقهت ػٍ غشيق انًياِ .
 – 5انخذخالث ػبش انًىاقغ االنكخشوَيت و يىاقغ انخىاصم االجخًاػي ( 13حذخالث)
 -0بذ يباشش نفؼانياث انقىافم انخحغيغيت في اغاس انحًهت انىغُيت نهخحغيظ و اػالو انًغخههكيٍ
 -9حصت حىل انىقايت يٍ االيشاض انًخُقهت ػٍ غشيق انًياِ (حصت يشخشكت يغ يذيشيت انصحت و انغكاٌ)
 -3حصت حىل انحصيهت االعبىػيت نُشاغاث يذيشيت انخجاسة .
 -4حصت حىل َشاغ جًؼياث حًايت انًغخههك نحصت يشخشكت يغ يًزم APOCEو UGCAA.
 -5حصت حىل حصيهت فؼانياث َشاغاث يذيشيت انخجاسة نًخطػ االحصال نًىعى االصطياف نغُت  9102ححج
شؼاس "صيفُا في بالدَا ".
 -6يشاسكت في حصت "يُخذي اإلراػت" حىل يىظىع  :انىقايت يٍ انخغًًاث انغزائيت وحششيذ انُفقاث (حصت
يشخشكت يغ يذيشيت انصحت).

