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  واستالمھ وتوصیلھ أمًرا ضرورًیا لضمان سالمة الطعام لالستھالك. تلعب المرافق  وحفظھیعتبر التعامل السلیم مع الطعام أثناء تحضیر الطعام 
 . وصیل دوًرا رئیسیًا في ضمان بقاء الطعام آمنًا للمستھلكین أثناء عملیة الت  سائقي توصیل الطعامإلى جانب  الغذائیة 

 
 COVID-19أو تعرضت لـ  COVID-19ق في المنزل إذا كان لدیك : ابملحوظة ھامة 

الخاص بك حول الحاجة إلى االختبار والعزل. لمزید من   الطبیبب ، فیجب علیك البقاء في المنزل، واالتصال أعراض من نياتعت ن إذا ك •
 . ph.lacounty.gov/covidcareالمعلومات، قم بزیارة  

، فأنت  COVID-19  مصابًا بـكون  ت  من قبل الطبیب بأنك من المحتمل أن ك أو تم إخبار COVID-19لـ  ة اختبار إیجابی  لدیك نتیجة  إذا كان  •
 لمزید من المعلومات.  ph.lacounty.gov/covidisolationبحاجة إلى البقاء في المنزل. اقرأ تعلیمات العزل المنزلي على  

. اقرأ تعلیمات  الحجر الصحي ، فأنت بحاجة إلى  COVID-19ختبار ال  ةیجابی إ  نتیجة  ھی لد كانمع شخص  اتصال وثیق إذا كنت على  •
 . ph.lacounty.gov/covidquarantineالمنزلي على   الحجر الصحي

 

 النظافة الشخصیة 

 

  وإیصالھالطعام  استالموقبل  عملیة توصیلثانیة على األقل بین كل  20اغسل یدیك بالصابون والماء لمدة  •

 للمستھلك.

 ٪ على األقل. 60 الكحول بنسبة حتوي علىی  یتوفر الماء والصابون، استخدم معقم للیدینإذا لم  •

 . تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك بأیٍد غیر مغسولة •

 ة وحملھا األطعم التعامل السلیم مع 

 
 
 
 
 
 

بحیث ال تتعرض للتلوث المحتمل أثناء  والحفاظ علیھایجب تغلیف الطعام في عبوات مضادة للعبث  •

 . التوصیل

  للغسلأو االحتفاظ بھ في حاویات مصنوعة من مواد ناعمة وقابلة  الذي یتم توصیلھیجب أن یتم نقل الطعام  •

 تحمل التنظیف المتكرر.یمكنھا و ومنیعھ

  تكون الناقالت أثناء النقل. یجب أن السیارة نظیفة ومعزولة في لتخزین المواد الغذائیة ناقالت الالحفاظ على  •

 مناسبة. ال الحفظعلى الطعام في درجات حرارة  تحافظ للتسرب و ةمانع

دقیقة ، یجب الحفاظ على الطعام إما في درجات الحرارة الباردة (أقل من   30  التوصیلعندما یتجاوز وقت  •

 درجة فھرنھایت أو أعلى)  135( ) أو الساخنة  فھرنھایتدرجة  41

 استالم وتوصیل الطعام 

 : التحدیثات  آخر
معلومات حول ما یجب فعلھ إذا   تحدیث : تم10/30/20

-COVID إذا كنت مصابًا بـأعراض، أو تعاني من ت ن ك
شخص مصاب بـ  ل اتصال وثیق  جھةأو كنت   19

COVID-19. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#SymptomsCOVID
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#DefineContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
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 إرشادات توصیل واستالم الطعام
 

 

 

 

 
 
 
 

، بما في ذلك األواني والمنادیل والتوابل.  ومعبأةجاھزة لألخذ  توفیر كل عناصر األكلالمطاعم  عليیجب  •
 إضافیة أثناء النقل.  أشیاءیضمن عدم حاجة السائقین إلى لمس أي   وذلك

تسلیم لحفاظ على التباعد االجتماعي على بعد ستة أقدام من المستھلكین أثناء انتظار با  السائقین نصح •
 الطلبات. 

مع بعضھم   التعاملفي جمیع األوقات عند  لھا  لجمیع الموظفین والتأكد من ارتدائھم    یةالقماش  الوجھ  یةغطأتوفیر   •
 . زبائنالبعض أو مع ال

و/أو    السیارةیجب أن یحافظ السائقون على المركبات من الداخل نظیفة وصحیة، بما في ذلك صندوق  •
 مناطق التخزین الخلفیة. 

 .للنقلة معقمیجب على السائقین تخزین الطعام داخل حاویة ثانویة نظیفة و •

 توصیل الطعام 

 

 الطعام في عبوتھ األصلیة. یجب أال یلمس السائقون الطعام أبدًا، ویجب أن یبقى كل  •

 تجنب االتصال الوثیق مع المستھلكین. •

 استالمالسائقین بالترتیب مع المستھلك لترك الطعام عند عتبة الباب حتى یتمكن المستھلك من  ةوصی ت  •

 الطعام بمجرد أن یبتعد سائق التوصیل. 

 إرشادات أخرى لسائقي التوصیل 

 
 
 
 
 
 

مطھر معتمد من قبل وكالة حمایة البیئة وفقًا لتوجیھات الملصق لتنظیف  یجب على السائقین استخدام  •

 وتطھیر نقاط االتصال الشائعة. 

الخاص   التوجیھ ذراع وعجلة القیادة وأزرار الرادیو   ھي المناطق التي یجب تنظیفھا بانتظام في السیارة  •

 ومقابض األبواب.   ةبالسیار

  إجراءات غسل الیدینللقیام ب المطعم ب  الخاص  مرحاض الالطعام باستخدام  لمونت یسیُسمح للسائقین الذین  •

 .  لتوصیلھ للمستھلك قبل استالم الطعام   اً جید

 لمستھلكین تذكیریة لنصائح 

 
 
 
 
 
 

 . التوصیلمن أكیاس أو صنادیق  تخلصو التوصیلقم بإزالة المواد الغذائیة المعبأة من أكیاس  •

 الطعام وقبل األكل.  التعامل معثانیة قبل  20اغسل یدیك بالصابون والماء الدافئ لمدة  •

ودائماً في غضون ساعتین بعد  الثالجةفي  جمیع األطعمة القابلة للتلف في أقرب وقت ممكن  وضعب قم  •

 إذا لم یتم استھالكھا. التوصیلالشراء أو 

 المسموح بھا من قبل السلطات الصحیة المحلیة.  المطاعم یجب توصیل/استالم الطعام فقط من •

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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  385 N. Arrowhead Ave., San Bernardino  
Call or Text: 800.442.2283 
 

،  COVID-19لمزید من المعلومات حول  .)888(  700-9995  بالخدمات االستشاریة علىلمزید من المعلومات، یرجى االتصال 
  24 المتاح 2-1-1االتصال بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس  أو http://publichealth.lacounty.gov  :زیارةیرجى 
 في الیوم.  ساعھ

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/

