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من أجل صيف بدون تسممات غذائية



مهام مصلحة الجودة وقمع الغش

القمع





الأغذية غري السلمية

األمراض

أمراض طفيليةأمراض مصدر حيوانيالمياهأمراض متنقلة عبر غذائيةتسممات 

Zoonose
Brucellose

حمى التيفوييد 
حمى الكبدية 
كوليرا 

Salmonelle
Streptocoque 

الديدان الطفيلية



المـواد سريعـة التـلـف



الوسم
 تريد شراءه منتوجأخي المستهلك يجب التأكد من البيانات التعريفية لكل

تسمية المنتوج و الكمية :يلي يتضمن الوسم ما

أو الموزع أو المستورد الموضبعنوان المنتج أو  واسم 
بلد المنشأ 

طريقة االستعمال واحتياطات االستعمال  
انتهاء الصالحية  وتاريخ الصنع  

.شروط الحفظ والمكونات 



مشتقاتها واللحوم 



الوىضىع في أجهزة التبريد  والذي يحول الختن اشتري اللحن 



العرض تزداد اللحوم تلوثا بالميكروباتأثناء 

المعروض خارج أجهزة التبريدتشتري اللحم ال 



اللحنال تشتري 

  الوحضر الوفروم 

هسبقا

عند الطلبيفرم بل 



الدواجـــن
التبريد أجهزة في والمحفوظة ـبةوظالم ، األحشاء المنزوعة الدواجن اشتري

الحيوانية الفصيلة تسمية 
رقم اعتماد المذبح 

  بظالمو  أو  المذبح عنوان و التجارية التسمية أو اسم  
االستهالك نهاية تاريخ 

بطاقة  الوسم



البيــض
المعروض البيض  اجتنب شراء

وخارج  تحت أشعة الشمس
التبريدأجهزة 

داخل  الموضوع ي البيضاشتر 
أجهزة التبريد



السمــك

صنف حسب النوعية وحسب الحجمو م

بصفة دقيقةمغطى جيدا بثلج مسحوق خالل عرضو للبيعيكون السمك ن أيجب 



يمنع منعا باتا استعمال ورق الجرائد والكيس البالستيكي األسود



مشتقاتـو والحليـب 

م°6و 4يحفظ الحليب ومشتقاته في أجهزة التبريد مابين 



مشتقاتو المعروض خارج أجهزة التبريد والحليب تشتري ال 



الخبـــز
من عند الخباز أو البقال بشرط أن يكون موضوع في مكان  اشتروا الخبز
 التلوثاتوال تشتروه على األرصفة ألنو عرضة لجميع أنواع  بونظيف خاص 

( الخ.....غبار, دخان السيارات,جراثيم)



 المصبراتصحة  وسالمة 

الحفـظ غير السليم للمصبـرات

علب منتفخة 

وجود بكتيريا

العلب المنكسرة أو المعوجة

مادة غذائية متلفة

تفاعالت كيميائية مع العلبة تخمر  المادة

















تجنب شراء األغذية مغلفة بأوراق الجرائد.
 عندما تتسوق لشراء اللحوم ومنتجات األلبان التي تحتاج إلى درجة

.  حرارة باردة، توجو فورا للمنزل، وقم بتخزينها في الثالجة
ال تترك اللحوم في السيارة أو الصندوق الخلفي للسيارة أبدا.

.  ال َتشتري غذاء في وضع سيئ  




