
قواعد بسيطة للتقليص من التسممات 

 الغذائية 

 . التحقق من تاريخ إنتهــــاء الصالحية 

 .وشروط حفظ المواد الغذائية المعبـــأة 

   مقاطعة إقتناء المواد الغذائية القابلةة لةلةتةلة
المباعة على الطريق  العمومي والمةعةرو ةة 

 في الهواء الطلق 

   تجنب إقتناء المواد الغذائية المعرو ة للبةية

 في علب مفتوحة أو مهترئة 

  التأكد من تشغيل أجهزة التبةريةد عةنةد شةراء

 المواد الغذائية المبردة أو المجمدة.

  غسةةةل اييةةةدا وايوانةةةي و الةةةمةةةسةةةاحةةةات
المخصصة للطبخ بالصابون والماء السةاخةن 

 قبل اإلستعـــمال وفي النهــــاية .

  تطهير الطاوالت وألواح الةتةقةطةية  بةمةحةلةول

 مكون من المــــاء والجافيــــل .

  فصل اللحوم والمنتجات اللحمية عن ايغةذيةة

 ايخرى عند الحفـــظ.

 .تغطية ايغذية المح رة للحفاظ عليها 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 المديرية الوالئية للتجارة بايغـــواط 

 لحماية المستهلك“ مزا”جمعية 

اييام الوطنية للتحسيس  

والوقاية من التسممات 

 الغذائية

 

 

التسممات الغذائية تحدا 

 ومسؤولية الجمي 

 بمناسبة الحفالت والوالئم

 توخوا الحذر عند تح ير وجباتكم

7102مـــاي   

 استهالك سليـــم = صحـــة جيــدة

أيها المستهلك حافظ على صحتك ومصالحك باالنخراط في 

 جمعيات حماية المستهلك التي يتمثل دورها في: 

التحسيس والتوعية بالمخاطر التي تهةدد أمةن وصةحةة  √

 المستهلك عن طريق وسائل اإلعالم .

الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلك بطلب الةتةعةوية   √

 عن ال رر الملحق به أمام الجهات الق ائية .

 ترقية ثقافة استهالكية سليمة . √

 لمعلومات إ افية ،اقتربوا من :  

 :المديريات الجهوية للتجارة على مستوى كل من 
سةعةيةدة               –سطي    –عنابة   –البليدة   –وهران  -الجزائر 

 باتنة . –بشار  –ورقلة    –

 .المديريات الوالئية  للتجارة 
   المركز الجزائرا لمراقبة النوعية والرزم ومخابر قم

 الغش التابعة له .

 

 

 املديرية الوالئية للتجارة ابلأغـــواط 

شـــارع احــمد بن ســـامل املعمورة العنوان :  
 الأغــــــــــواط

      172001121رمق الهاتف:

 dcwlghtinfo@gmail.comالربيد االإلكرتوين:

0242ماا  02الى  41من    

mailto:dcwlghtinfo@gmail.com


 مستهلك واع = مستهلك ســــالم

تأكدوا من وجود البيانات التعريفية لكل منتوج تريدون شراءه 

 :المتمثلة في 

 .تسميـــــــــة المنتـــــوج 

 .الوزن أو الحجـــــم 

 .المنتـــــــــج أو المستـــــورد وعنوانـــــه 

 . مكونـــــــــات المنتـــــــوج 

  رقم الحصـــــة، تاريخ اإلنتــةـةاج ونةهةايـةـةـةـةة

 الصالحيــــة.

 .احتياطـــــــات حفظ المنتــــــوج 

 

 مصــــادر ايخطار الغذائية 

  إنعدام شروط النظافة والقواعد الصةحةيةة عةنةد

 تح ير إنتـــــــاج وتداول ايغذيــــــــة .

 .إنتهـــــاء مدة صالحية اإلستهــــــالك 

 . إستعمال مياه ملونة لسقي الخ ر والفواكه 

  عةةدم مةةراعةةاة شةةروط حةةفةةظ الةةمةةواد الةةغةةذائةةيةةة
المح رة مسبقا بمناسبة الوالئم و ايعراس و 

 المخيمات الصيفية .

  وجود بقايا الحشرات أو القوار  فةي الةمةواد

 الغذائية. 

 

  

أيةةهةةا الةةمةةسةةتةةهةةلةةك حةةافةةظ عةةلةةى صةةحةةتةةك 

 باالمتناع عن شراء

  المةواد سةريةعةة الةتةلة  الةمةعةرو ةة خةارج
وسائل التبريد أو خةارج الةمةحةالت حالةلةحةوم 
ومشةةتةةقةةاتةةهةةا ،الةةحةةلةةيةةب ومشةةتةةقةةاتةةه ،بةةيةة  

 ،مرطبات ، خبز ....(.

 . المنتوجات مجهولة المصدر 

 . اللحوم التي التحمل الختم البيطرا 

 . اللحم المفروم حالمرحي(  في غيابك 

  المواد الغةذائةيةة الةمةغةلةفةة بةأوراق الةجةرائةد

 الحتوائها على مواد سامة.

إمتن  عن اقتناء واستهالك أغذية 

 الشوارع

 لسالمتك

 كن يقظا وإستهلك بوعي  

 لسالمتك

إمتن  عن اقتناء واستهالك 

 المنتجات مجهولة الهوية

 لسالمتك


