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  من العنوان التاسع الرابعالباب 
  

ـل  انون عدد        _ 101 الفصـ ا بالق ام المنصوص عليه ا لألحك ق   6419ديسمبر   24المؤرخ في    1964لسنة   69وفق المتعل
ة المنصوص        زات والعمل المحالت والتجهي ة ب ة المتعلق بمراقبة إنتاج ومعالجة وتجارة الحليب وباإلضافة إلى الشروط العام

رار   83و 82، 81، 80، 78،79، 77، 76، 74عليها بالفصول  ع     )أنظر الملحق  (من هذا الق دة لبي ، تخضع المحالت المع
  : المنصوص عليها بالفصول المواليةالحليب ومشتقاته إلى الشروط الخاصة 

  .ال يرخص في بيع الحليب وصنع وبيع مشتقاته إال بعد موافقة البلدية _ 102 الفصــل
ة مع أي      _ 103 الفصــل يحجر عرض الحليب الطازج ومشتقاته الغير معلبة للبيع في نفس المحل مع الخضر وبصفة عام

  .منتوج أخر غير مطبوخ
  : جب تجزئة المحل آما يليي _ 104 الفصــل

 .من المساحة الجملية %30الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 
 .من المساحة الجملية ويكون مجهز بالماء الساخن وثالثة أحواض %60الجزء المعد للتحضير ويغطي    - ب 
راغ مجهز بحوض            %10مرآب صحي يغطي   - ج  ا ف ابين بينهم ة أجزاء المحل بب من المساحة الجملية منعزل عن بقي
  .سل اليدينلغ

وم أو من البالستيك       _ 105 الفصــل يحجر استعمال األدوات واألواني والتجهيزات القابلة للصدإ أو المصنوعة من اإلليمني
  .الغير الغذائي

  : يحب أن تخضع المواد المعروضة للبيع بهذه المحالت إلى الشروط التالية  _ 106 الفصــل
ع وللتحوي     د للبي ب المع ون الحلي تجيب      أن يك ة وأن يس حية البيطري ة الص عة للمراقب طبالت خاض ن إس تجلبا م ل مس

 .للمواصفات البكتيريولوجية المعمول بها
 .درجات مائوية فوق الصفر 4أن تحفظ هذه المواد داخل أجهزة تبريد ال تتجاوز درجة حرارتها  
   .الطباعةيحجر لف هذه المواد في ورق أستعمل في  

  الجمهورية التونسية
   والتنمية المحلية وزارة الداخلية
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  :روط الواجب توفرها بالمحالت الش:  74 الفصــل
ر      2.80يقل علو سقف هذه المحالت عن ال يجب أن   ادة غي ة بم الخزف أو مطلي م وأن تكون الجدران مغطاة ب

 ).م 1.80(منفذة للسوائل 
تم                 ل وي ى األق وم عل رة في الي ا م ع تنظيفه ذة للسوائل يق ر المنف واد الصلبة غي يجب أن تكون أرضيتها من الم

تعملة تكون       توجيه انحدار اه المس ة لشبكة المي اه المؤدي ها بصفة تسمح بسيالن مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المي
 .مجهزة بممص وحاجز مشبك

ه من طرف المصالح                ر مصادق علي وفير نمط للتطهي بكة، يجب ت ذه الش ذه المحالت به في حالة عدم ربط ه
 ).إلخ... خندق، خزان(المختصة 

دخان  بهذه المحالت والتخلص بسرعة من الروائح والبخار الكافية ئة يجب توفير التنوير والتهو  مع ضمان   وال
 ،السالمة الصحية لألجوار، آما يتعين توفير جهاز مرتبط بمدخنة المتصاص الدخان والبخار

داخن عن      ذه الم ار من   3يجب أن ال يقل ارتفاع ه رة         أمت وا والمتواجدة في دائ ر عل اني األآث  25سطوح المب
 .ن آل جهة وأن تكون مجهزة من الفوق بمصاصة من شأنها تأمين استمرار السحبمترا م

 .يجب توفير الماء الجاري الصالح للشراب بهذه المحالت 
زة             ي واألجه ر األدوات واألوان ليل وتطهي اخن وتش اري الس اء الج ل بالم واض للغس ة أح وفير ثالث ب ت يج

 .المستعملة في مختلف عمليات التحضير
  .بط قنوات هذه األحواض بجهاز لحصر الشحوم، مصادق عليه من طرف الديوان القومي للتطهيرآما يتعين ر

 .يجب توفير صندوق مجهز بمواد اإلسعافات األولية الالزمة 
وارض     يحب على أصحاب هذه المحالت أو وآالئها اتخاذ آل اإلجراءات الكفيلة لتفادي تسرب الحشرات والق

ي    ذ بناموس ز المناف ك بتجهي ل         وذل ذ آ ع أخ ا م رخص فيه دات الم تعمال المبي ى اس اء عل د االقتض ل عن ات والعم
 . االحتياطات الالزمة الجتناب تلويث المواد الغذائية

 ،حجر ذر النشارة على أرضية المحالتي 
 .إلى هذه المحالتيحجر دخول الحيوانات األهلية  
 .يمنع استغالل هذه المحالت للسكنى أو آمستودعات 

  :الشروط الخاصة باألدوات واألجهزة واألواني  : 76 الفصــل
ة          ادة منظف اء الساخن الممزوج بم ة بالم يجب تنظيف آل األدوات واألواني المخصصة للطبخ وإعداد األطعم

ة أآل في             دار ملعق ال التجاري بمق اء الجف ا بواسطة م  4مصادق عليها وتشليلها بالماء الصالح للشراب وتطهيره
 .تنضب دون تنشيفهالترات ماء وترآها تس

 .يجب تعهد األواني المصنوعة من النحاس أو من معدن مطلي بالقصدير بانتظام 
ا     ) رخام(يجب أن تكون طاوالت العمل أو التحضير من مواد صلبة   ل للصدإ وتنظيفه ر قاب أو مغلفة بمعدن غي

 .وتطهيرها بعد آل استعمال
 .لمخابز والمجازرال يجوز استعمال المناضد والطاوالت الخشبية إال با 
ي      ى ف اة حت ة مغط واد الغذائي انيكي للم ن الميك ط والعج ون األحواض المخصصة للجرش والخل يجب أن تك

 .أوقات اشتغالها إال إذا استحال ذلك ألسباب فنية
 .يجب توفير التجهيزات المبردة بالعدد الكافي لخزن المواد الغذائية سريعة التعفن 

  قــلحـالم
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ولى تنظيف المحل باستمرار     يجب على أرباب :77 الفصــل  ،هذه المؤسسات أو المتصرفين فيها تكليف عامل يت
  .ند تداول المواد الغذائيةعويحجر ذلك 

ى آل        334إلى  325مع مراعاة األحكام المنصوص عليها بالفصول من  :78 الفصــل ة الشغل يجب عل من مجل
ة أن يخ       واد الغذائي ع الم دخل في دورة تحضير أو توزي ة المنصوص       شخص مت ضع لشروط حفظ الصحة الغذائي

  :المواليةعليها بالفصول 
  :المواد الغذائية إلى الشروط الصحية التالية ايجب أن يخضع متداولو:  79 الفصــل

ا    ايجب أن يكون متداولو  تسبب  التي  المواد الغذائية في صحة جيدة، خالين من األمراض المعدية وخاصة منه
 .التسممات الغذائية

ا   يج  اري به ب الج ا للتراتي ة طبق دها بصفة دوري داب وتجدي د االنت ة الضرورية عن راء الفحوص الطبي ب إج
 .العمل
 .يجب إبعاد آل عامل أآدت الفحوص الطبية إصابته بمرض معد عن دورة توزيع أو تحضير المواد الغذائية 
ر حدوث تسمم غذائي      يجب اشتراط الفحوص الطبية الضرورية عند االنقطاع عن العمل بسبب مرض أو     إث

 . جماعي
  :يجب على متداولي المواد الغذائية احترام الشروط الخاصة بحفظ الصحة الجسدية والمتمثلة في :  80 الفصــل

 .قص األضافر ولف الشعر وحلق اللحية 
اه وبصفة          ى دورة المي ه إل ر ذهاب ذلك إث ة   غسل اليدين والذراعين بالماء والصابون قبل مباشرة العمل وآ عام

 .آلما اتسخت يداه
ام أو      عدم تداول المواد الغذائية عند اإلصابة بجروح جلدية وخاصة في مستوى اليدين وآذلك في حاالت الزآ

 .بالسعال أو باإلسهال حتى الشفاء التام
  .العمل يجب على آل متداول للمواد الغذائية أن يلبس بدلة ذات لون فاتح وقبعة نظيفتين قبل ابتداء:  81 الفصــل
ـل ى صاحب المحل أو وآي:  82 الفصـ وانهم يجب عل دالت ألع افي من الب دد الك وفير الع ه ت واد ل المباشرين للم

  .سنى لهم تغييرها آلما اقتضت الحاجة لذلكتالغذائية حتى ي
  :يجب على آل متداول للمواد الغذائية أثناء العمل اجتناب :  83 الفصــل

 .والتجهيزات بمنديل قذر مسح اليدين وتنشيف األواني 
 .استعمال منديل واحد لكل األغراض الجتناب تنقل الجراثيم 
 .تقديم المواد الغذائية مباشرة باليدين بل بواسطة مالعق أو مقصات 
 .السعال أو العطس على مقربة من المواد الغذائية 
 ).اللعاب(توسيخ األصابع بالريق  
 .التدخين عند تداول المواد الغذائية 
  .غسلها ق األطعمة مرتين بنفس الملعقة دونتذو 


