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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر جـــويلية مـن سنـة7102
من خالل جنفيذ بزنامج الححسيس والحىعية من طزف اإلدارة المزكزية وجنفيذ جعليمات السلطات المحلية المحعلقة
بقطاع الحجارة ،حققث مصالح الححسيس لمذيزية الحجارة الحصيلة الخاصة بشهز جىيلية من سنة  1027كالحالي :

1
خالل هذه الفترة قامت مصالحي بتحسيس حوالي  6;6متعامل ينشطون في المجاالت التالية :
اإلنتــاج:
 إنتاج المشروبات . 48 : حلويات . 40 : مخابز. 47 : تصبير الزيتون . 4: :التوزيع بالتجزئة :
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة . 579 : تجارة بالتجزئة للخضر وفواكه . 56 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 58 : مقشدة و مثلجات . 47 : تجارة بالتجزئة لمنتوجات التجميل . 46 : تجارة بالتجزئة لأللبسة المستعملة . 5: : -تجارة بالتجزئة لألجهزة الكهرومنزلية . 57 :

الخدمـــات :
 مقاهي. 74 : حمامات . 48 : إطعام سريع . 5; : حالقة الرجال . 48 :تمحورت هذه العملية حول موضوع منع عرض للبيع المواد الغذائية خارج المحالت التجارية وعلى الرصيف
واحترام شروط النظافة و تقديم نصائح و إرشادات وتم توزيع  6;:مطوية .
كما تم تحسيس التجار حول المواضيع التالية :
 الوقاية من التسممات الغذائية. إلزامية احترام شروط النظافة و النظافة الصحية . شروط تخزين الحليب ومشتقاته . إلزامية اإلعالم باألسعار و التعريفات . – 2تحسيس المستهلكين :
حملة تحسيسية :
خالل هذا الشهر قامت مصالحي بتحسيس  585مستهلك حول كيفية الوقاية من التسممات الغذائية واألخطار
المنزلية وتم توزيع  585مطوية .
 – 3الوسائل اإلعالمية و موقع األنترنت :
* الحصص االذاعية :
خالل هذا الشهر تم تنشيط  48حصص إذاعية بقناة بني شقران " حصة مع المستهلك " و قد تم التطرق إلى
المواضيع اآلتي:
 الوقاية من التسممات الغذائية. مرافقة القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية " بث مباشر" -الصحة تاج .

* التدخالت عبر المواقع اإللكترونية و موقع التواصل االجتماعي :
في هذا الشهر تم تسجيل تدخل استهدف جميع فئات المستهلكين حول كيفية الوقاية من التسممات الغذائية
واألخطار المنزلية.
 -4قاعات الحفالت :
استهدفت النشاطات المتعلقة بالتحسيس في هذا الشهر  48قاعات للحفالت مست 79عامال تناولت موضوع
كيفية الوقاية من التسممات الغذائية ووزعت فيها  547مطوية.

