
 
 
 

لعمال الذین یعملون في قطاع الغذائیات.صحاب الشركات و اإلى أ  
. إنھ من المھم ان یستمر الناس في شراء المواد الغذائیة من  19حالیا ینتشر وباء عالمي بسبب فیروس الكورونا كوفید

أظھروا للزبائن  كیف تعملون من أجل تجنب العدوى من خالل على سبیل المثال الفتة او  من خالل محالتكم و مطاعمكم.
في األسفل بعض النصائح للذین یعملون  شیئ مكتوب في وسائل التواصل اإلجتماعي أو من خالل إرسال برید إلكتروني. 

یروس.في األماكن التي تبیع أو تنتج المواد الغذائیة للحد من إنتشار الف  
 

یقة و الطویلةتجنب الطوابیر الضی .1  

ى على كل مكان عمل ان یتأكد من عدم تشكل الطوابیر الطویلةو الضیقة . أو في مداخل محالتكم . ذبھدف تجنب إنتشار العدوى ل
لى الزبائن أن یأكلوا ویشربوا على طاوالتھم  جالسین أو یستلموه من عند وا مسافة كافیة بینھم . عذزوار محالتكم یجب ان یتخ

ذ بنصائح طبیب الحمایة من في البارات  غیر مسموحة , البلدیة  سو ف تقوم بأالخ طاولة التسلیم . التخدیم بوضعیة الوقوف 
طوابیر طویلة  ال یضطر الزبائن ان یشكلوا العدوى وتغلق المحل او المطعم  الذي ال یتبع التعلیمات و المتطلبات . رتب بحیث

نصح زبائنك ان یستخدموا الدفع الذاتي إذا كان متوفرا . إذا كنتم تبیعون المواد  بخدمة التوصیل المنزلي  عن بجانب بعضھا .إ
  الضیقة و الطویلة رطریق اإلنترنت یمكنكم إبالغ الزبائن بذلك بشكل إضافي إ ذا كان یخفف من الطوابی

ل التعقیم الجیدسھ .2  

على سبیل المثال مقبض الثالجة  و من قبل الزبون أو الموظفین  لعدة مرات  في الیوم , ظف المساحات التي تستخدم غالبا ن
ذا كان باإمكان ضع معقم الیدین في المدخل و عند الفریزیر , ألة الدفع  بشكل متوالي. إستخدم منظف ومضاد میكروبات مناسب. إ

بقدر اإلمكان ال تخلط فرق العمل. إذا استمرت الھجمة و أصبحت أسوأ و أصبحتم بحاجة أستخدام أدوات وقایة على  ألة الدفع. 
سبیل المثال كمامات  من أجل حمایة الموظفین من العدوى فسیكون جیدا ان تقوم باإلعالم عن ذلك في المدخل بھدف عدم إخافة 
.الزبون . 

ا كنت مریضاذفي البیت إ إبقى  .3  
ا كنت تحس بالمرض بأعراض رشح و سعال او حمى فیجب علیك عدم الذھاب للعمل  وذلك یسري علیك إذا أیضا إ ذا كنت إذ

. إبقى في البیت إذا كنت مریضا و إنتظر یومین إضافیین من تحس نفسك مریضا قلیال. إنھ من المھم أن ال تخاطر بعدوى األخرین 
  بعد شفائك قبل عودتك مجددا للعمل 

 
 إغسل الیدین مرات عدیدة .4

ثانیة . معقم الیدین إختیار جید  في حال عدم توفر الصابون  20إغسل یدیك مرات عدة بالصابون  و الماء الدافئ على اإلقل   
 

ذراع اسعل و أعطس في طیة مرفق ال .5  

عندما تعطس أو تسعل فإنك تنشرذرات صغیرة تحتوي على مواد معدیة . من خال السعال و العطاس  في طیة مرفق الذراع او في 
فإنك تحد من إنتشار العدوى المحارم الورقیة   

 تجنب لمس العینین و االنف و الفم  .6

  و الفم و االنف إحتیاطات وقائیة عامة من أجل الحد من العدوى ھي أن نتجنب لمس العینین

؟ یمكنكم اإلتصال بنا على لدیكم أسئلة وإستفسارات  . 

naringsliv@nybro.se 00 450-0481 او 
تجدونھا في  19المزید من المعلومات عن الفیروس كوفید   

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten,  
 بلدیة نیبرو تحدث معلوماتھا على 
nybro.se/coronavirus 

mailto:naringsliv@nybro.se
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://nybro.se/kris-sakerhet/coronavirus-covid-19/

