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و عرضه مواد  طبخ، فرآوری مکان هایفاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت در 

-و آش،آشپزخانه حلیم تاالر پذیرایی، سلف سرویس، رستوران، چلوکبابی،)غذایی 

 )و نظایرآن ساندویچی مرکزی، های

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

 خودداری کنیم. رستوراننقص ایمنی )شیمی درمانی، پیوند اعضا و ...( داریم حتی المقدور از رفتن به 

ی خوددار رستوراندر هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلودرد و یا تنگی نفس از رفتن به  -

 .کنیم

  .برگزار نکنیم ،بهبود شیوع بیماریها و مهمانی های مان را تا  مراسم -

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

 سفارش دهیم. ،ز مراکزی که طبخ غذای بیرون بر دارندحتی االمکان به رستوران نرویم و ا -

 حتما از ماسک و دستکش استفاده کنیم. ،غذاهای بیرون بردر هنگام خرید  -

 رعایت کنیم.، رستوران هاو مسیرهای ورود و خروج فاصله یک یا دو متر را در صف ها  -

 اجتناب کنیم. ،در رستوران ها ازدحام های شلوغ و پراز حضور و توقف در محل -

 .، خودداری کنیماستفاده کرده اند یدرصد 05 تیاز ظرف شیکه برستوران هایی حضور در از  -

 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

 بشوییم.  ،مایعحتما دست های خود را با آب و صابون  خوردن غذاقبل از  -

 برویم. ،دارد جریانآن جا در هوای تازه و  دارند تهویه مناسبکه به رستوران ها و مراکز طبخ غذایی  -

 که فاصله حداقل یک متر رعایتاست طوری  چیدمان میز غذاخوریبه رستوران ها و مراکز طبخ غذایی که  -

 برویم. ،شده است

کنیم و دستمال استفاده شده ز دستمال کاغذی استفاده ا برای تماس با دکمه هادر صورت استفاده از آسانسور،  -

 را در سطل زباله بیاندازیم.
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که عالیم سرماخوردگی مانند سرفه و یا سایر عالیم  رستوران ها و مراکز طبخ غذا رصورت مشاهده شاغلین ددر  -

 ، به مدیریت اطالع دهیم. ندتنفسی دار

محافظت فردی مانند ماسک، دستکش و ... وسایل از  رستوران ها و مراکز طبخ غذاتوجه کنیم که شاغلین در  -

 استفاده کرده باشند.

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 صورتیدر بیاندازیم. 

از دست زدن به چشم، دهان و بینی  ،حضور در رستوران و خرید از مراکز طبخ غذای بیرون بردر هنگام  -

 خودداری کنیم.

از دستکش یکبار مصرف استفاده کنیم و غذای خریداری شده  پرداخت وجهدر هنگام  برای جلوگیری از آلودگی -

 یم.زباله دردار بیاندازپس از پرداخت وجه به صندوقدار، دستکش را در سطل 

 نیم.برای سفارش نوشیدنی در کنار غذا حتما از آب و نوشیدنی های بسته بندی شده استفاده ک  -

  ممنوع است. به خصوص رستوران هامحیط های سربسته و استعمال دخانیات در  -

 ندهیم. ،به هیچ عنوان وجه پرداختی را به کسانی که در تهیه، طبخ و سرو غذا دخالت دارند -

از نی های یکبار مصرف بسته بندی شده و یا لیوان یکبار مصرف استفاده  ها در هنگام نوشیدن انواع نوشیدنی -

 کنیم.

 ،پوشش محافظتی هستندهنگام خرید غذای بیرون بر حتما غذاهایی که در ظروف یکبار مصرف و دارای  -

 استفاده کنیم.

شام - شکر و آب آ سماق، قند،  سته بندباید  یدنینمک، فلفل،  صرف  کباری یها یدر ب شود و ا نفره کیم ز سرو 

 نکنیم.استفاده  ها آن ریقندان و نمکدان و نظا

 در صورت استفاده از ساالد و سبزیجات در بسته بندی یکبار مصرف دارای مجوز استفاده کنیم. -

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

  .در صورت استفاده از ساالد بار، ضمن رعایت سالم سازی، ظروف ساالد بار از پوشش مناسب برخوردار باشد -

 .استفاده نکنیماز ظروف چیده شده بر روی میز غذاخوری مانند بشقاب غذا، قاشق و چنگال و لیوان  -
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 استفاده کنیم. ،از میز غذاخوری که پوشش یکبار مصرف دارد -

ا هشستشوی دستیا ضدعفونی و  رستوران ها و مراکز طبخ غذا،در صورت استفاده از سرویس های بهداشتی در  -

 را فراموش نکنیم.

 باشد ها ویا کارتخوانپاستفاده از او یا آنالین ورت ص به"ترجیحاخودداری کنیم و پرداخت وجه نقد از پرداخت  -

 .انجام دهیم خودمانصرفا و 

 095شتماره تلفتن بتا  رستتوران هتا و مراکتز طتبخ غتذادر  یبهداشتتو گزارش عدم رعایتت نکتات  مالاع برای -

 تماس بگیریم. «یوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک اتیشکا ییسامانه پاسخگو»

  


