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 گردد. تیرعا دیبا ه رستورانکه در مراجعه ب ینکات

 

 .دینکن مراجعه شاپ یکاف و رستوران به االمکان یحت دیکن یسع

 :دیکن تیرعا را ریز موارد حتماً اضطرار صورت در

 .در صورت شلوغ بودن رستوران از ورود به آنجا اجتناب کنید -1

 همکان فاصلی االمشتری است یا حت ای کناری آن خالی ازسعی نمایید حتی االمکان در میزی مستقر شوید که میز ه -2

 وجود دارد.دیگر ریان یک متری از مشت

 .باشند داشتهن آنفلونزا ای یسرماخوردگ میعال حداقل که دیشو مطمئن شاپ یکاف و رستوران کارکنان سالمت از -3

 سوال طیمح مکرر ییزداگند زین و کارکنان توسط یفرد بهداشت اصول تیرعا مورد در تیریمد و رشیپذ از -4

 .دیشو مطمئن تا دیینما

 اجتناب است گاز اجاق حرارت با پخت به ازین بدون و دست با میمستق هیته ازمندین که ییغذا مواد سفارش از -5

 .دیینما

 .دیکن اجتناب ساالد مانند یصنعت یبند بسته بدون خام ییغذا مواد سفارش از -6

 آن با دست ماست امکان و پرحرارتند و داغ غذا زیم به آوردن هنگام که آش و سوپ مانند ییغذا مواد دیکن یسع -7

 .دیده سفارش ستین

 .دیینما استفاده نفره کی شده یبند بسته یها نان از حتما دیینما یسع -8

 .دیینما تفادهاس شده یبند بسته مصرف کباری بشقاب زین و چنگال ، قاشق دننما غذا سرو لیوسا از دیینما یسع -9

 صابون و بآ با را خود یها دستنمودن بسته های مواد و سفارشات یکبار مصرف سعی نماید مجددا بعد از باز  -10

 .یا با اسپری الکلی یا ژل دست ضدعفونی نمایید دییبشو

 کباری نخودتا که دیینما درخواست دیتوان یم شده یبند بسته مصرف کباری یغذا سرو لیوسا نبود صورت در -11

 .دیده شستشو شخصا را وانیل و قاشق مانند خودتان استفاده مورد لیوسا گرید
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ا وجود ه با آن نوشابه یا آب، که احتمال تماس دست کارکنانبطری سعی کنید برای استفاده از سفارشاتی مانند  -12

 .یدضدعفونی نمای آن را یا یا با اسپری الکلی یا ژل دست دارد از دستمال کاغذی استفاده نمایید

ل دست ضدعفونی ژیا با اسپری الکلی یا  دییبشو صابون و آب با را خود یها دست حتما انرستور به ورود از بعد -13

 .نمایید

 و دیینما خشک و شسته را خود یها دست دادمج غذا پول شیف هیته ای نهیهز پرداخت و غذا ازسفارش بعد -14

 .دیینما استفاده یکاغذ دستمال از حتما نشستن جهت یصندل ییجابجا هنگام

 صورت در تا دیینما باز زیم یرو خودتان و اورندیب نخورده دست و زیتم مصرف کباری سفره تا دییمان درخواست -15

 .باشد نداشته وجود یآلودگ احتمال سفره با ییغذا مواد و لیوسا برخورد

 شدن پخته زا بعد یگرید فرد دست تماس احتمال که ییغذا مواد خوردن از االمکان یحت گردد یم دیتاک بارهدو -16

 .دیینما اجتناب دارد وجود نآ

 کارتخوان تگاهدس در را کارت خودتان دهد اجازه دیبخواه وجه کننده افتیدر از ،ییغذا مواد وجه پرداخت یبرا -17

 .دینما وارد را کارت رمز و مبلغ خودشان زین شانیا و دیبکش

 .دیکن یارخودد دیا کرده سرفه ای عطسه آن در که یکاغذ دستمال یداخل قسمت به زدن دست از -18

 


