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 چایخانه  و قهوه خانهفاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت در 

 .از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنیم 

 عروقی، فشارخون، دیابت، بیماری های تنفسی و ...( و یا -در صورتی که بیماری زمینه ای )مانند بیماری قلبی

 خودداری کنیم. چایخانه قهوه خانه واز رفتن به داریم  نقص ایمنی )شیمی درمانی، پیوند اعضا و ...(

  قهروه خانره در هنگام داشتن عالیم سررماخوردگی ماننرد ترس، سررفه، گلرودرد و یرا تنگری نفرن از رفرتن بره

  .خودداری کنیم چایخانه و

  1هرایی کره شرلوس هسرتند یرا امعران رعایرت فاصرله ایمرن )حرداقل  چایخانره و قهوه خانرهداخل  بهورود از 

  خودداری کنیم.متر( نیست یا تهویه مناسبی ندارد، 

  خرودداری اسرتفاده کررده انرد یدرصرد 05 تیراز ظرف شیکره بر ییهرا خانرهیچاو  حضور در قهروه خانرهاز ،

 .کنیم

 ریو مسر نیاز جملره نمازخانره، سرلر سررو یعمروم یمترر در قسرمت هرا کیرحرداقل  مرنیفاصله ا تیرعا 

 است. یخروج الزامو  ورود

  عنوان مثال استفاده ه ب) جریان باشددر هوای تازه و باشد داشته تهویه مناسس  قهوه خانه و چایخانهتوجه کنیم

 .(از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتس هوا

  ،کنیم و دستمال استفاده شده ز دستمال کاغذی استفاده ا تماس با دکمه هابرای در صورت استفاده از آسانسور

 را در سطل زباله بیاندازیم.

 با ایو دهیم شستشو  عیما صابونبا آب و  حایترج های خود را دست ،خانهیچاو  قهوه خانه طیمح در بدو ورود به 

  ی کنیم.ضد عفون ،کننده یمواد ضد عفون

  بالفاصله در سطل زباله دردار را  دستمال استفاده شده ودهان و بینی خود را بپوشانیم در هنگام سرفه و عطسه

  کنیم.که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده در صورتیبیاندازیم. 

  کره عالیرم سررماخوردگی ماننرد سررفه و یرا  چایخانره قهروه خانره و یرادر صورت مواجه با فرردی از کارکنران

 مدیریت آن جا اطالع دهیم.  متصدی و سایر عالیم تنفسی دارد، به
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  دهیم.کاهش  را چایخانه قهوه خانه و کارکنان با مواجهه چهره به چهره  

 فاصررله باشررد کرره  یطررور چایخانرره بایررد قهرروه خانرره و در ییرایپررذ یو تخررت هررا یغررذا خررور زیررم دمانیررچ

 شده باشد. تیرعا (متر کیحداقل ) منیا

 .از ظروف چیده شده بر روی میز غذاخوری مانند بشقاب غذا، قاشق و چنگال و لیوان استفاده نعنیم 

 ش دنیدر هنگام نوش سته بند عباری یها یاز نها  یدنیانواع نو س مصرف عباری وانیل ایشده و  یمصرف ب  تفادها

 کنیم.

  شعر و آب سماق، قند،  شامنمک، فلفل،  سته بندباید  یدنیآ صرف  عباری یها یدر ب شود نفره کیم ز ا و سرو 

 نعنیم.استفاده  ها آن ریقندان و نمعدان و نظا

 وند.شو در ظروف مناسس نگهداری باشند باید پوشش بهداشتی داشته هستند، فاقد بسته بندی  که مواد غذایی 

 سرو، نباید به صورت روباز باشد. زماندر جزء به حت هیچ شرایطی غذا ت 

 کنیم.مجوز استفاده  یدارا یخوردن از بسته بند ید و سبزالدر صورت استفاده از سا  

 .قبل از غذا خوردن حتما دست های خود را با آب و صابون مایع بشوییم 

 انیررقل ،یعرریالعترون انیررقل ان،یررقل ،یعرریالعترون گاری، سررگاریاز جملرره سرر یاسررتعمال هرگونرره محصررول دخرران 

کننرده بخرار  دیرتول ایرگررم کننرده  یبردون دود از هرر نروع، سرنا بخرار، دسرتگاه هرا یتنبراکو هرا ،یگاز

  چایخانه ممنوع است.در محیط قهوه خانه و  تنباکو

  مجهررز برره وسررایل حفاظررت فررردی ماننررد دسررتعش،  چایخانرره قهرروه خانرره ودر کررارگران توجرره کنرریم کرره

 .لباس کار مناسس باشند ماسک و

 و یررا یعیسررتالپ) یمحررافظت یهررا لدیشرر ایررمحرراف   فررروا اسررتفاده از شررخوانیپ ایررصررندوق  زیررم یبرررا 

 دارد. ضرورت( یا شهیش

  استفاده نعنیم. چایخانه قهوه خانه واز آبخوری و یا آب سرد کن در محیط 

 موظررر اسررت یررک جعبرره دسررتمال کاغررذی برره منظررور چایخانرره  قهرروه خانرره ومالررک یررا  مرردیر، متصرردی

 .استفاده شاغلین و مشتریان در کنار دستگاه کارت خوان قرار دهد



3 
 

  یررا  هررا وپاسررتفاده از او یررا آنالیررن ورت صرر برره"ترجیحرراخررودداری کنرریم و پرداخررت وجرره نقررد از پرداخررت

 انجام دهیم. خودمانصرفا باشد و  کارتخوان

 برررد دسررتمال کیررحررداقل از  ایررو  کنرریم یکررارت خرروان خررود دار یدکمرره هررا میاز لمررن کررردن مسررتق 

 کنیم.پوشش انگشت مورد نظر استفاده  یبرا یکاغذ

 195شررماره تلفررن هررا بررا  چایخانرره و قهرروه خانررهدر  یبهداشررتو گررزارا عرردم رعایررت نعررات  مالاعرر برررای 

 .تماس بگیریم «یوزارت بهداشت ،درمان و آموزا پزشع اتیشعا ییسامانه پاسخگو»

 


