
1 
 

 

 

 

 

 

 

 بالغ صحفي رقم 2017/08                                       ال ربعاء 07 يوليو2017 

                   

 ورززاتبإقليم  حاالت تسمم غدائي جماعي ثالثظهور  

 
 

أنه تم وزارة الصحة والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  تعلن

ئي جماعي من أسرة واحدة حاالت تسمم غذا ثالثة 2017يو يون 04يوم األحد  تسجيل

 .بأنها فاسدةتناول أطعمة يشتبه  إثروذلك 

 

 تم، سنوات 6و 10، 30يبلغن من العمر على التوالي  وابنتيها بأم األمرويتعلق  

بالعناية الضرورية  للعالجات وإخضاعهن لورززات اإلقليميبالمستشفى  نهاستقبال

 األمفيما تم ترحيل  2017-06-05يوم اإلثنين ت االبنة الصغرى ، حيث توفيالمركزة

لمصالح الطبية العسكرية ابطلب من مراكش ب المستشفياتأحد إلى  واالبنة الكبرى

األم توجد  ثانية مستقرة لحدود الساعة بينمابنة الحالة اال تجدر االشارة الى انو .المحلية

 حرجة. صحية في وضعية

 

كما و، على وجه السرعة الخلية اإلقليمية لليقظة الصحية لك، قامتذثر إوعلى 

، بتقصي التسممات الغذائية الجماعيةلمحاربة هو معمول به في إطار البرنامج الوطني 

التي تم العثور األطعمة األسرة حيث تم أخذ عينات من  قطن بهتي ذاللمنزل وبائي ل

والمختبر الجهوي للصحة لمعهد الوطني عليها بالمنزل وأرسلت على الفور إلى ا

من أجل للتحاليل واألبحاث التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

  .ضروريةالالتحاليل المخبرية بالقيام 

 

ية المكتب الوطني للسالمة الصحأمر باإلضافة إلى اإلجراءات السالفة و

ه ولي بوحدات إنتاج المنتجات المشتببحث أبالقيام بللمنتجات الغذائية مصالحه الجهوية 

بالمنزل أجل تعليق بيع بعض المنتجات التي تم العثور عليها من  وكذلك ،فيها

 والمعروفة المصدر وذلك كإجراء احترازي في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
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 المواطناتالجهات المختصة نصح ت، للمستهلكولضمان السالمة الصحية 

 لي:والمواطنين بما ي

 

  من األماكن المرخصة من طرف السلطات الغذائية المنتجات بالتزود

 المختصة؛

  التأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع )منتجات مصدرها

ظروف  – العنونة-تمدة من طرف المكتب أو مستوردة وحدات مع

 (؛الحفظ...

 التخزين؛والتحضير أثناء  الفصل بين الطعام النيئ والطعام المطبوخ 

  ؛مناسبةاالحتفاظ بالطعام في درجة حرارة 

  ؛جيداطبخ الطعام طبخا 

  تناولها؛على النظافة عند مباشرة األطعمة أو غسل اليدين والحفاظ 

  السليمة،الطرية والمواد  الصالح للشرباستعمال الماء 

 كلما  االتصال بمصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

  وقة.أجل التأكد من جودة المنتجات المسمن  ،بذلك الضرورةاقتضت 

 

الرأي العام الوطني بكل مستجد حول الوضعية وسيتم في حينه إخبار هذا 

 المواطنين. المواطنات و المتخذة لحماية صحة واإلجراءاتة يالصح

 

 


