
 بروتوكول تشغيل مرفق الغذاء ، املطعم ، البار ، مصنع النبيذ ، مصنع التخمري يف سان دييكو

Effective 06/12/20

إسم املنشأة

عنوان املنشأة

حامية صحة املوظف   .1

نفذ إجراءات تضمن أن املتعاملون مع االغذية لن يعملو إذا مرضو ولحاميتهم من اإلصابة باملرض يف العمل 

هذه املنشأة تستخدم الطرق التالية لضمان حماية صحة املوظف يف العمل ـ جميع اإلجراءات يف هذا القسم إلزامية

تم إخبار جميع املوظفين بعدم القدوم اىل العمل يف حالة املرض

يتلقى املوظفين فحص حر اري لقياس درجة الحرارة قبل بداية كل وردية عمل

مل يشعر بأعراض مماثلة لكوفدـ ١٩يف األيام السبعة   يتم إجراء دراسة صحية مع كل موظف قبل بداية كل وردية عمل للتأكد من أن املوظف 
أيام املاضية املاضية ولم يختلط بشخص لديه أعراض خالل١٤

مبقدم الرعاية الطبية أو٢١١ املوظفين الذين يعانون من أعراض مشابهة لكوفدـ١٩ اليسمح لهم بالقدوم اىل العمل ويتم تشجيعهم عىل اإلتصال 

 أغطية الوجه ترتدى من قبل جميع العاملين الذين يتعاملون مع العامة وعندما اليستطيعون ترك املسافة االجتماعية مع املوظفين األخرين تنظيف 

وتعقيم دورات املياه للموظفين وغرف اإلسرتاحة بشكل متكرر

جميع املوظفين قرأوا وفهموا صحيفة الحقائق لكوفدـ ١٩ والتي متوفرة بلغات متعددة

اليجب عىل املوظفين مشاركة الطعام واملرشوبات وأدوات الطعام

مبالمسة الخمسة أصابع أو بأي تحيات مامثلة تكرس قانون ترك املسافة الجسدية املوظفين اليتصافحون واليقومون 

عىل املوظفين غسل ايديهم بشكل متكرر باملاء الدافئ والصابون

ت مشاركة نسخة من هذ ا الربوتوكول مع كل موظف للتأكد من فهمهم وتطبيقهم لهذه اإلجراءات مت

إجراءات أخرى تم إتخاذها للتأكد من حماية صحة املوظف

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/Coronavirus%20Fact%20Sheet_ENGLISH.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/materials.html


 املسافة االجتامعية .2
 نفذ إجراءات تضمن اإللتزام باملسافة االجتماعية. يجب أن تكون طاوالت عىل بعد ستة أقدام وإذا كانت الطاوالت التتحرك قم بوضع قاطع أو حاجز يفصل

الطاوالت لحامية العامة

هذه املنشأة تستخدم الطرق التالية لضامن اإللتزام باملسافة االجتامعية ـ جميع اإلجراءات يف هذا القسم إلزامية

جميع الطاوالت عىل بعد ستة أقدام وإذا كانت غريمتحركة تم وضع قاطع أو حاجز يفصل الطاوالت

تم وضع رشيط أو عالمات تبعد ستة أقدام يف كل منطقة يستطيع فيها أفراد الجمهور تشكيل خط

إستخدام أوقات جلوس منظمة للحد من تدفق اإلزدحام 

 حدد عدد الزبائن عىل الطاولة الواحدة للعائلة أو للزبائن الذين طلبوا الجلوس معاً. األشخاص الجالسني عىل طاولة واحدة غري ملزمني أن يجلسوا عىل بعد ستة أقدام.

يجب أن يكون جميع األشخاص حارضين قبل الجلوس ويجب عىل املضيف إحضار املجموعة بأكملها اىل الطاولة يف وقت واحد

جميع الطاوالت عىل بعد ستة أقدام من مناطق تحضري الطعام وأماكن املرشوبات والخدم

إجراءات أخرى تضمن اإللتزام باملسافة االجتامعية أثناء إنتظار الزبائن للجلوس أو أثناء طلب أو إستالم الطعام

ثقافة عامة الجمهورعند تناول الطعام    .2

نفذ إجراءات تضمن تثقيف عامة الجمهور بتناول الطعام خارجاً بأمان من خالل اإلخطارات العامة

هذه املنشأة تستخدم الطرق التالية لضامن ثقافة عامة الجمهورعند تناول الطعام ـ جميع اإلجراءات يف هذا القسم إلزامية

تم نرش الفتات يف كل مدخل عام للمنشأة إلعالم زبائن بما ييل

 حافظ عىل ستة أقدام من املسافة اإلجتامعية

إغسل اليدين أو إستخدم املعقم عند الدخول اىل املطعم

إبق يف املنزل إذا كنت مريضاً أو لديك أعراض مشابهة لكوفدـ١٩

تم نرش نسخة من بروتوكول تشغيل لكوفدـ٩ ١يف مكان مريئ للزبائن أغطية 

الوجه ترتدى من قبل الزبائن عندما اليجلسون عىل طاولتهم إجراءات أخرى 

هذه االجراءات إستخدمت لضامن ثقافة الزبائن عن تناول  الطعام خارجاً بأمان



   إجراءات لزيادة التعقيم والتطهري   .4
نفذ إجراءات لحامية الزبائن من خالل التجنب أو التطهري املتكررللنقاط ااملتعددة اللمس وتعقيم أسطح االتصال الغذايئ

هذه املنشأة تستخدم الطرق التالية لزيادة التعقيم والتطهري ـ جميع اإلجراءات يف هذا القسم إلزامية

املواد الغذائية والحاويات املشرتكة بني الطاوالت مثل زجاجات البهارات أو امللح أو الفلفل أو أواين الخبز ممنوعة وغري مستخدمة

بوفيهات الخدمة الذاتية ومنضدات السلطة ممنوعة وغريمستخدمة

آالت الخدمة الذاتية مثل آالت املرشوبات الغازية واللنب املجمد ممنوعة وغريمستخدمة

 املواد الغري غذائية والتي تستخدم من قبل العديد من الزبائن مثل قوائم الطعام تعّقم بني كل إستعامل أو تم تعديلها ليك تستعمل مرة واحة مثل قامئة ورقية ميكن

رميها

 األواين وأدوات الطعام تغسل بشكل صحيح وتشطف وتعّقم ملدة إتصال كايف ـ الوقت املطلوب لغمر األواين يف املعقم ـ مبعقم فعال ضد كورونا فايروس أو إستخدام

األواين وأدوات الطعام ذات اإلستعامل الواحد

 النقاط املتعددة اللمس مثل الهواتف ومقابض األبواب وأجهزة بطاقات اإلئتامن وما اىل ذلك تنظف وتعقم بشكل متكرر بإستعامل معقم فعال ضد كورونا فايروس.

اكتب قامئة املعقات املستخدمة

دورات املياه العامة تنظف وتعقم بشكل متكرر

حسب الحاجة  تم تعيين عضو فريق يف كل وردية عمل لالرشاف وفرض اإلجراءات اإلضافية للتعقيم والتطهير

لطاولة ممنوعة وغير مستخدمة  إعداد الطعام بجانب الطاولة وعرض األطعمة مثل عربات إختيار الطعام وكواكامويل بجانب ا

النعناع مابعد الوجبات أوالحلوى أوالوجبات الجاهزة أو أعواد األسنان اليجب أن تكون يف حاوية متوفرة للجميع. إعرض هذه املواد مع الشيك أو قدمها عند الطلب  

تم تعيين مكان خاص لتنزيل وإستالم الضائع بعيداً عن املناطق ذات حركة املرور العالية واملحافظة عىل املسافة االجتماعية ببعد ستة أقدام من سائقي التوصيل 

يجب تعبئة الطعام املتبقي من قبل الزبون لألخذ عند الطلب

متنع من إتصال شخص بآخر مثل طاولة مخصصة يف حقيبة مغلقة تحمل رقم الطلب أو إسم العميل  تناول الطعام خارجاً فيه منطقة مرحلية 



 إجراءات أخرى تستخدم ملنع اإلتصال الغري رضوري أو التلوث املتبادل

 التوصيات  .5
إنظر يف تنقيذ هذه التدابري االضافيه للسالمة

 هذه املنشأة تستخدم اإلجراءات اإلضافية اإلختيارية التالية ـ إختار كل ما ينطبق

يتم توفري مناديل مطهرة أو معفم لليدين (عىل األقل 06٪ من الكحول) للزبائن

 اجهزة تعمل عن طريق الحركة اوبدون اللمس مثل موزعات الصابون واملناشف متوفرة قيد االستخدام

 نظام دفع ال يتطلب االتصال من شخص الخر متوفر قيد لالستخدام

يتم استخدام عملية للحجز املسبق ملنع االشخاص من التجمع ولرتويج املسافة بني االفراد

 يقترص عدد املوظفني الدين يقومون بخدمة ااملجموعة الواحدة لخادم واحد فقط كلام امكن ذلك

 املقاعد الخارجية االضاقية تستخدم ومتت املوافقة عليها من قبل السلطة املحلية 

 يتم استخدام القفازات التي تستخدم ملرة واحدة كمكمل لغسل اليدين عند: اجراء الفحص الطبي للعاملني والتعامل مع املواد امللوثة بسوئل الجسم وملس العنارص

 التي إستخدمها الزبائن مثل االكواب واالطباق واملناديل وما اىل ذالك او عند التعامل مع اكياس القاممة

االجراءات االختيارية االضافية االخرى التي تم تنفيذها يف هذه املنشأة 

أعدت بواسطة العنوان

 : التار�ــــخ
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