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  2006مارس   08صادر بتاريخ06-450 قرار وزير الفالحة و التنمية القروية والصيد البحري رقم 
  يحدد شروط الصحة و النظافة التي يجب أن تتوفر في مراآز تلفيف البيض

  
  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري،

  
لتطبيق  ) 2004دجنبر  27 (1425قعدة من ذي ال 14الصادر في  2.04.684بناءا على المرسوم رقم 

المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها و  49.99القانون رقم 
  ،37خاصة المادة

  
  :يقرر 

                                                          
  ا القرار،ذلشروط الصحة و النظافة المحددة في ه يجب أن تستوفي مراآز تلفيف البيض : 1المادة 

  
  :يجب أن تكون محالت تلفيف البيض  : 2المادة 

  
  ذات مساحة تتناسب مع طاقة اإلنتاج -أ 
  

  :مبنية ومعدة بكيفية -ب 
  مناخيةمن التقلبات ال كن حمايتهاتم 
  تجعل تهويتها و إضاءتها مناسبة 
 تضمن تنظيفها و تطهيرها في ظروف جيدة 

  
 عنونةالتلفيف و ال واده المحالت لتخزين مذاستعمال حيز من ه انيةمك، مع إلمناولة البيض ةخصصم - ج 

  .الروائح الدخيلة إلى البيض  هذه المواد توصلأال  شرطب الخاصة بالبيض
  
و الفرز و المعايرة و  فحص البيض تحت الضوء االصطناعي مجهزة بالمعدات الضرورية إلنجاز عمليات  -د 

  .التلفيف
  
  .يجب أن تحفظ المحالت و التجهيزات التقنية في حالة جيدة و نظيفة و بعيدة عن الروائح الدخيلة  
  

  .ال يمكن إعادة استعمال الحاويات المستعملة لتلفيف البيض و نقله و إرساله 
  

  :لك على ذباإلضافة إلى  البيض تلفيف يجب أن تتوفر مراآز
  اف من أجهزة تنظيف و تطهير األيدي عدد آ 
، و غير قابلة لتسرب المياه و قابلة  وملساء جدران و أرضية صلبةذات مستودعات  عدد آاف من 

  .عصريةب أن تتوفر على مغسالت و دوشات و مراحيض يجآما  .للغسل
  

  :بشروط تخول له  هنيخزتنقل البيض و تتم عملية يجب أن  : 3المادة 
  .و جافا و بعيدا عن الروائح الدخيلة أن يبقى نظيفا  
  . و تأثير الضوء  مناخيةأن يحمى من التصادمات و التقلبات ال 
  .لدرجة الحرارة  المهمة تغيراتحفظ بعيدا عن الحرارة و البرودة و اليأن  

  
  .يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية  : 4المادة 

  
  2006مارس   08بالرباط  في  و حرر 

  . وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري
 


