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المبادىء التوجيهية الستئناف خدمات البوفيه: بالمساعدة

الستئناف خدمات البوفيه بأمان، تم وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية أدناه وذلك للحد من انتشار 
عدوى كوفيد-19.

الوقائية  التدابير  مع  تطبيقها  ينبغي  والتي  االحترازية  اإلجراءات  هذه  العامة  الصحة  وزارة  وضعت  وقد 
والقيود األخرى وتم نشرها على موقع وزارة الصحة العامة 

moph.gov.qa/EN/Precautions-for-lifting-restrictions/Business-Leisure/.https://covid19(
.)Pages/Restaurants.aspx

كما يمكن تعديل اإلرشادات بطريقة لضمان عدم لمس المناطق المشتركة من قبل العمالء باستمرار، 
وبنفس الوقت توفير المزيد من المرونة عند تقديم الطعام:

تقوم المنشأة الغذائية بتعيين موظف تكون مناطًا به مسؤولية التأكد من تطبيق هذا اإلجراء طوال . 1
الوقت.

معدة . 	 آلية  على  بناء  يرغبها  التي  األطباق  واختيار  الطعام  عرض  منضدة  حول  بالسير  العميل  يقوم 
مسبقًا تحدد مسار العمالء )عالمات أرضية تحدد التباعد االجتماعي بمسافة 1 متر( مع ضرورة ارتداء 

قناع الوجه.

ال يسمح بالخدمة الذاتية بما في ذلك أدوات المائدة والتي يجب أن تكون موجودة وجوبا في جهة  . 	
مقدم الطعام(

الذين . 	 الطعام  مقدمي  قبل  من  األوقات  وبجميع  السليم  بالشكل  والقفازات  األقنعة  ارتداء  يجب 
يعدون ويقدمون وجبات طعام البوفيه.  التأكيد على نظافة اليدين بشكل مستمر وتغيير القفازات 

من وقت آلخر.

الحد من وقت االتصال بين الموظفين والعمالء.. 	

 يجب تركيب حاجز بالستيكي على طول مناضد العرض ليكون فاصال بين العمالء و مقدمي الطعام . 	
من ناحية و منع األخطار المحمولة بالهواء للوصول للطعام من ناحية أخرى.

بتناولها من األطعمة المعروضة وإخطار الطاهي/ . 	 التي يرغب  الوجبة )الوجبات(  على العميل اختيار 
مقدم الطعام من خالل التأشير من خلف الحاجز البالستيكي. بعد تقديم الخدمة )الطبق(، يتوجه 

العميل إلى منطقة تناول الطعام.

بالنسبة لألطباق التي يتم تحضيرها باختيار العميل للمكونات مثل الباستا، العجة وما شابهها، يقوم . 	
العميل باختيار المكونات والعودة إلى طاولته، وعند االنتهاء من تحضيرها يقوم النادل بإحضارها الى 

الطاولة حيث يجلس العميل.

يجب تغطية جميع المواد الغذائية المقدمة بالبوفيه.. 9

يجب تطبيق المبادئ التوجيهية في جميع المنشآت الغذائية التي تقدم »خدمات البوفيه بالمساعدة« . 	1
العامة وتماشيًا مع تنفيذ اإلجراءات االحترازية  القيود الصادرة عن وزارة الصحة  بناء على خطط رفع 

المتعلقة بكوفيد-19.




