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 بالغ حصفي 

 : اختاذ خمتلف التدابري لهتيئة مرور العيد يف أأحسن الظروف1441عيد الأحضى  

 

 من الأغنام واملاعز املعدة للعيد   رأأس   مليون   8.2  أ زيد من   ترقي  •

حاةل    1000  من   نزع أأزيد •  حمرض خمالفة عىل النيابة العامة   25حلقة للعيد مع ا 

 طبيب وتقين بيطري مداوم أأايم العيد ملواكبة املواطني   400أأكرث من   •
 

 

اليت تقوم هبا وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية   1441مشلت معلية ترقي الأغنام واملاعز املعدة لعيد الأحضى 

يوليوز   15و  2020أأبريل   22خالل الفرتة ما بي  مليون رأأس من املاش ية  8.2أأزيد من ، واملياه والغاابتالقروية 

2020 . 

 وتضمن برانمج عيد الأحضى أأيضا، مراقبة الأعالف ومياه رشب الأضايح والأدوية البيطرية وتنقل فضالت ادلجاج. 

تالف  وأأسفرت معليات املراقبة عن طار جلان خمتلطة سواء خالل   ادلجاج  طنا من فضالت  108 جحز وا  يف ا 

 . املراقبة عىل مس توى الطريق أأو أأثناء مراقبة الضيعات

ثر اخملالفات اليت مت تسجيلها عىل مس توى الضيعات مت منع املسمني  من عرض   يف حقهم خمالفات  املسجةل وعىل ا 

حاةل    ، حلقة للعيد   من   1000 من   مت نزع أأزيد ماشيهتم للبيع كام     . حمرض خمالفة عىل النيابة العامة  25مع ا 

خرجة   1500قامت مصاحل املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بأأزيد من ويف نفس الس ياق،  

طار اللجان اخملتلطة. كام قامت بأأخذ  388ميدانية للمراقبة  عينة من الأعالف احليوانية لتحليلها   530مهنا يف ا 

خضاع    . ينة من اللحوم للتحاليل ع   842وا 

طبيب بيطري   400مداومة أأكرث من كام حيرص املكتب عىل تعزيز مواكبته للمواطني خالل أأايم العيد من خالل 

نصات للمواطني وال جابة عىل تساؤلهتم، حيث مت نرش الالحئة اليت تضم خمتلف الأرقام ابملوقع  وتقين بيطري ، لال 

اس تقبال مركز تواصل أأونسا ملاكملات املواطني يوميا عىل الرمق  ال لكرتوين للمكتب، عالوة عىل 



 

 

  

من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء، أأو من خالل الصفحة الرمسية لأونسا عىل   080.100.36.37 الاقتصادي

 موقع التواصل الاجامتعي "فايس بوك". 

الصادرة عن السلطات اخملتصة،   ينصح املكتب املواطني ابلتقيد ابلتدابري الوقائية  19- ظل ظروف جاحئة كوفيد  ويف

يتوفر عىل الرخصة املسلمة هل من طرف السلطات   مومسيا،سواء اكن همنيا أأم  ،الاس تعانة خبدمات جزار مع 

خالل طلب بطاقة  احمللية، لأهنا تثبت أأنه خضع مس بقا لفحص فريوس كوروان. ابل ضافة للتحقق من هويته من 

اكرتداء الكاممة وتعقي وتطهري الأدوات  19تعريفه الوطنية ومن احرتامه للرشوط الوقائية من فريوس كوفيد 

 .املس تعمةل ول يقوم بنفخ الأحضية عن طريق الفم

  الأحضية عن طريق وضعها يف ماكن ابرد وحفظها من أأي مصدر تلوث ملدة ل  كام ينصح املكتب املواطني برحش 

ىل قطع صغرية وختزيهنا مع تفادي تكديسها    6تتجاوز   ساعات بعد اذلحب عىل أأقىص تقدير، وبعدها يمت تقطيع اللحوم ا 

 يف اجملمد أأو الثالجة. 

جدير ابذلكر أأن احلاةل الصحية للقطيع الوطين جيدة، ويمت تتبعها عن قرب مبجموع الرتاب الوطين من طرف خمتلف  

 لتعاون مع الأطباء البياطرة اخلواص. املصاحل البيطرية لأونسا اب

 

 

 
 

 

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 .خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية  ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم    ؛والمياه والغابات

الدولة، مع مراعاة االختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى،  وتمارس لحساب

 .صحة المستهلكوحماية بحماية  الحفاظ على صحة الحيوانات والنباتاتباالختصاصات المتعلقة 

 

 


