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 لمحة عامة

وس كورونا (كوف�د مساعدة�جب استخدام هذە الوث�قة من أجل  ي الحد من انتقال عدوى ف�ي
كات المشغلة �ف ف ال19-ال�ش ي  ��ائن) بني

ف �ف والعاملني
كات المشغلة ا ط فيهم اتباع  دل�ل مكان العمل ألصحاب العمللتق�د بـالمطاعم والمقا�ي والحانات والبارات. و�جب ع� ال�ش  لوائح األغذ�ةو�ش�ت

ي لهيئة  التابع. لم��د من المعلومات ير�ب االتصال بمفتش الصحة العامة تجارة األغذ�ة بالتجزئة وخدمات الطعام وقانون
تا �ف خدمات صحة أل�ب

 منطقتك. 

وس كورونا (كوف�د  )19-تداب�ي للحد من مخاطر ف�ي

ي الالطاقة االست�عاب�ة �سبة  أن تكون%. كما �جب 50ال تتجاوز �سبة  طاقة است�عاب�ةوالحانات والبارات ب�جب أن تعمل المطاعم والمقا�ي  •
فناء �ف

ي   . لأو أق% 50للمرفق الخار�ب

ف كل مجموعة تتناول الطعام.  • �ن ع� األقل بني  �جب ترت�ب الطاوالت وال�را�ي بح�ث تحافظ ع� مسافة م�ت

ي إمكان�ة السماح بالمرور �جب أن تكون ال •
ف المجموعات واسعة �شكل كاف �سمح لألشخاص بالمحافظة ع� التباعد الجسدي، مع النظر �ف ممرات بني

ي 
 . واحد للمحافظة ع� التباعد الجسدي اتجاە�ف

ف ال • . �مكن مثً� رفع الحواجز بني ي
ف الطاوالت بالشكل ال�ا�ف  مقصورات المتالصقة. �جب ترك�ب حواجز ماد�ة عندما �صعب الفصل بني

 �جاد طرق لتسه�ل الوقا�ة من انتشار العدوى مثل: إ األعمال التجار�ة�جب ع�  •

o  ف المقصورات أو الطاوالت قواطع/ فواصلاستخدام  ،بني

o  ًف ع� طاولة واحدة  تحد�د عدد الضيوف ل�ل طاولة بناء  أشخاص.  6ع� الحجم، بح�ث يبلغ الحد األق� للضيوف الجالسني

o  إزالة .  ال�را�ي

ي �ك�� لمسها (مثل  • ها من المواد اليت  . رشاشات الملح والفلفل وال�ا�شاب والصلصة الحارة)�جب إزالة البهارات وغ�ي

 من أجل مساعدة ال��ائن ع� •
�
 . االنحناء لسماع بعضهم البعض عدم �جب إبقاء صوت الموس��ت منخفضا

 مناطق تناول الطعام

 طلب من ال��ائن االنتظار لالستدعاء للجلوس. �ُ �جب مراقبة الدخول إ� المطعم بأن  •

ي مناطق  التأ�د من أن ال��ائن لديهم مساحة كاف�ة للمحافظة ع� التباعد  •
 االنتظار. �ف

. يشج� • ي طواب�ي
 ع ال��ائن ع� حجز الطاوالت لتفادي االنتظار �ف

ي الخارج حيت لا •
 إلخطار ال��ائن بأن الطاولة جاهزة.  التكنولوج�ا تجهز طاولتهم، واستخدام طلب من ال��ائن، إن أمكن، االنتظار �ف

 % من ال�حول ع� األقل عند دخول المطعم والخروج منه. 60الذي �حتوي ع� �سبة  سل أ�ديهم أو استخدام معقم ال�دينع ال��ائن ع� غيشج� •

 مناطق الدخول واالنتظار

وس كورونا التوع�ة، �جب تعليق الفتات  ز�ادةمن أجل  • ي جميع أنحاء المنشأة19-(كوف�دعن ف�ي
 . ) �ف

ف الضيوف. ع� سب�ل المثال، �جب الطاقة أن �سمح �جب  •  دورات م�اە بد�لة. إمكان�ة وجود  دراسةاالست�عاب�ة لدورات الم�اە بالتباعد الجسدي بني

 . �جب تطه�ي وتعق�م كل طاولة بعد استخدامها من ال��ائن •

اف عليها �جب تع��ز النظافة الصح�ة لدورات الم�اە  •  . واإل�ش

ف ممارسة النظافة الصح�ة الشخص�ة �شكل متكرر.  •  �جب ع� الموظفني

 المرافق

 الطعام ع� الطاوالت فقط.  تم تناول�جب أن ي •

اب  • ي االنتظار ومقد�ي الطعام وال�ش
ي حال عدم القدرة ع�  أو كمامات قماش�ة �ةغطأارتداء �جب ع� موظ�ف

�نطب�ة �ف من  حمايتهم بمسافة الم�ت
 التباعد أو بواسطة حاجز مادي. 

ي �ك�� لمسها �جب المحافظة ع� النظافة والتطه�ي التام ألجهزة طلب الطعام الرقم�ة و  •  بعد استخدامها.  وذلك الفوات�ي والمناطق اليت

ف ال��ائنالقابلة لالستخدام المتكرر عند استخدام لوائح الطعام  • ها بني التخلص من لوائح الطعام الورق�ة بعد . و�جب بال�امل ، �جب تنظ�فها وتطه�ي
 االستخدام. 

. و�جب ع� الشخص الذي يؤدي هذە المهمة اتباع ممارسات الن •
�
ي مسبقا

ف الطاولة باألواىف ي الفض�ة الملفوفة وعدم تجه�ي
ظافة �جب استخدام األواىف

 الصح�ة لل�دين. 

 . و الخدمة الذات�ةأ المفت�ح ال �جوز فتح خدمة البوف�ه •

ي  ئن الذين�جب ع� ال��ا •
اب عند الجلوس ع� الطاولة. يرغبون �ف  تناول الطعام داخل المطعم طلب الطعام وال�ش

وط الصحة والسالمة المهن�ة  • ي مكان العمل. المعمول بها �جب مواصلة اتباع �ش
 �ف

 الخدمة
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ي مناطق �جب وضع حدود ع� األرض�ات توضح عالمات ال •
. تباعد االجتما�ي �ف ي طواب�ي

و�جب إبقاء الطواب�ي بع�دا� عن مناطق تناول  االنتظار �ف
 الطعام. 

 عن ط��ق الهاتف المتحرك.  �شأن طلب الطعام والطلب والتوجيهات لل��ائن�جب توف�ي الالفتات  •

غذ�ة خارج الخدمة ال��عة واأل 
 المطعم

المقا�ي أو  و أاألغذ�ة خارج المطعم فقط. وال �سمح بأي أ�شطة ترفيه�ة داخل البارات لتناول الطعام وتوص�ل الطعام وتناول  مفتوحة المرافق هذە •
ي هذا الوقت. وهذ

أرض�ة الرقص أو محطات لعب ال�انص�ب أو طاوالت البل�اردو أو غناء ال�ار�و�ي أو الش�شة أو شمل الرقص ع� � ەالحانات �ف
ها من األ�شطة. األرج�لة   أو غ�ي

و�ــــحوا التسل�ة  ل�ت
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