ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ
ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﮐﮯ
ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎر اور اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎ
COVID-19

یہ ہدایت
اس رہنمائ ــی کا مقص ــد ف ــوڈ س ــیفٹی س ــے متعل ــق کلی ــدی ام ــور ک ــو
دور کرنــا اور خــوردہ فــوڈ اســٹور کــو چالنــے کــے لئــے احتیاطــی تدابیــر ،
ف ــوڈ سروس ــز ج ــو پ ــک اپ اور ڈلی ــوری خدم ــات س ــے متعل ــق ہی ــں فراہ ــم
کرن ــا ہ ــے۔ ان اقدام ــات س ــے حفظ ــان صح ــت ک ــے اچھ ــے طریق ــوں ک ــو ف ــروغ
ملتــا ہــے جــو  COVID-19اور دیگــر وائــرس پھیالنــے کــے خطــرے کــو
مح ــدود کرت ــے ہی ــں۔
اس رہنمائ ــی می ــں ی ــہ اہ ــم غ ــور و فک ــر کی ــا گی ــا ہ ــے ک ــہ ک ــس ط ــرح خ ــوردہ
کھان ــے ک ــی دکان ــوں پ ــر پی ــش ک ــی جان ــے وال ــی کھان ــے ک ــی مصنوع ــات ،
اور ف ــوڈ سروس ــز س ــیکٹر می ــں ع ــوام کو محفوظ طریقے س ــے س ــنبھاال
اور پہنچای ــا جاس ــکتا ہ ــے۔ اس می ــں مالزمی ــن ک ــی صح ــت ک ــے لئےض ــروری
بہتری ــن طریق ــوں کا احاط ــہ کی ــا گی ــا ہ ــے  ،بش ــمول صفائ ــی س ــتھرائی
 ،اور مناســب ذاتــی حفاظتــی ســامان (پــی پــی ای) کا اســتعمال۔
رہنمائ ــی می ــں پان ــچ حص ــے ش ــامل ہی ــں یعن ــی  ،صح ــت من ــد رکھی ــں  ،ای ــک
خــوردہ فــوڈ اســٹور  ،فــوڈ سروســز ســیکٹر میــں آپریشــنز کا انتظــام ،
ف ــوڈ پ ــک اپ اور فراہم ــی کا انتظ ــام  ،اور ف ــوڈ ٹی ــکا وے ۔ صارفی ــن ک ــے لئ ــے
ای ــک حص ــے ک ــے ع ــاوہ ج ــس کا عن ــوان ہ ــے «پی ــارے صارفی ــن  -ی ــہ بھ ــی آپ
کی ذمہ داری ہے»۔
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دائرہ کار

گھر میں صارفین

نقل و حمل کھانا لینے
اور ترسیل

خوردہ کھانے کی دکانوں اور
کھانے کی خدمات کے شعبے

ی ــہ رہنمائ ــی کوئ ــی جام ــع فہرس ــت نہی ــں ہ ــے  ،لہ ــذا  ADAFSA ،دوس ــرے مج ــاز ح ــکام ک ــے اج ــراء ک ــے حوال ــہ س ــے مش ــورہ
کرن ــے ک ــی حوصل ــہ افزائ ــی کرت ــا ہ ــے۔ اس ہدای ــت نام ــے ک ــو متعلق ــہ بی ــن االقوام ــی تنظی ــم جیس ــے ورل ــڈ ہیلت ــھ آرگنائزیش ــنز
(ڈبلی ــو ای ــچ او) ک ــی نئ ــی معلوم ــات ش ــامل کرن ــے ک ــے لئ ــےاپ ڈی ــٹ ک ــے لئ ــے نش ــانہ بنای ــا جاس ــکتا ہ ــے اور ہ ــم قارئی ــن ک ــو اس
سلس ــلے می ــں متعلق ــہ اش ــاعت س ــے آگاہ رکھن ــے ک ــی ترغی ــب دیت ــے ہی ــں  ،بش ــمول اے ڈی اے ای ــف ای ــس اے ک ــے ج ــاری ک ــردہ
س ــرکلر اور ابوظہب ــی محکم ــہ صح ــت

 .1صحت مند رہیں
.1

 COVID-19ســے وابســتہ عالمــات کــے حامــل مالزمیــن
کــو فــوری طــور پــر اپنــے ســپروائزر کــو رپــورٹ کرنــے کــی
ہدایــت کریــں۔

.2

ایســے مالزمیــن کــو ہدایــت دیــں جــو اچھــے ہیــں لیکــن
جانت ــے ہی ــں ک ــہ انہی ــں  COVID-19ک ــے س ــامنے الی ــا گی ــا
ہ ــے  ،تاک ــہ وہ اپن ــے س ــپروائزر ک ــو مطل ــع کری ــں اور محکم ــہ
صح ــت (ڈی او ای ــچ) ک ــے ہدای ــات پ ــر عم ــل کری ــں۔

.3

ســاتھی مالزمیــن کــو کام کــی جگــہ پــر COVID-19
کــے ممکنــہ نمائــش ســے آگاہ کریــں  ،اگــر کســی
م ــازم ک ــی  COVID-19ہون ــے ک ــی تصدی ــق ہوجات ــی ہ ــے
اور رازداری برق ــرار رکھن ــے ک ــے دوران  ،انھی ــں ڈی او ای ــچ ک ــے
ہدایــات پــر عمــل کرنــے کــی ضــرورت ہــے۔

ﺑﺨﺎر

ﮔﻠﮯ ﮐﯽ ﺳﻮزش

ﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ

ﮐﮭﺎﻧﺴﯽ

ﻧﺎک ﺑﮩﻨﺎ

کس ــی بھ ــی عالم ــت ک ــی موجودگ ــی ک ــی ص ــورت می ــں جیس ــے
(بخــار  ،کھانســی  ،گلــے میــں تکلیــف  ،تکلیــف اور ســانس لینــے
می ــں دش ــواری  ،س ــر درد ی ــا کوئ ــی عالم ــت ج ــو صح ــت ک ــو خط ــرہ ب ــن
س ــکتی ہ ــے) ف ــوڈ اسٹبلش ــمنٹ می ــں ی ــا اس ک ــی کس ــی س ــہولت
می ــں موج ــود  ،مندرج ــہ ذی ــل مراح ــل پ ــر عم ــل کری ــں:

 .1عالمتی مالزمین  ،انہیں فوری طور پر کام سے خارج کردیا جانا چاہئے اور طبی مشورہ لینا چاہئے۔
 .2کام کرنے والےمالزمین کو ممکنہ معامالت سمجھا جائے گا اور ایک بار جب مرکزی عالمتی مالزم کے مثبت
ہونے کی تصدیق ہونے پر  COVID19ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔
 .3اس سہولت کا فوری ڈس انفیکشن (سہولیات کے معمول سے پاک کرنے کا عمل برقرار رکھا جائے گا)۔

 .2خوردہ فوڈ اسٹور  ،فوڈ سروسز میں
آپریشنز کا انتظام کرنا

کیا  COVID-19کو کھانے کے ذریعہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟
موج ــودہ سائنس ــی مش ــورہ ی ــہ ہ ــے ک ــہ  COVID-19ک ــو کھان ــے
ســے پھیالنــے کا بہــت کــم امــکان ہــے۔ آلــودہ ســطحوں ســے
چھینکن ــے  ،کھانس ــی ی ــا وائ ــرس ک ــو اٹھ ــا ک ــر اور پھ ــر ہات ــھ س ــے
منتقل ــی (آنکھ ــوں  ،ن ــاک اور من ــہ) ک ــے ذریع ــہ کس ــی متاث ــرہ ف ــرد
ســے قریبــی رابطــہ وہ تمــام ترســیل راســتے ہیــں جنہیــں اچــھ
ہاتھ ــے ہاتھ ــوں س ــے حفظ ــان صح ــت اور معاش ــرتی فاصل ــے س ــے
روکن ــے ک ــی ض ــرورت ہ ــے۔ ف ــوڈ بزن ــس اور صارفی ــن ک ــو مش ــورہ دی ــا
گی ــا ہ ــے ک ــہ حفظ ــان صح ــت ک ــے اچھ ــے طریق ــوں ک ــو برق ــرار رکھی ــں
اور باقاعدگ ــی س ــے ہات ــھ دھلی ــں۔ اچھ ــی ط ــرح س ــے کھان ــا پکان ــے
س ــے ی ــہ وائ ــرس خت ــم ہوجائ ــے گا۔

قائــم فــوڈ ســیفٹی ریگولیشــن اور ایڈافــس فــوڈ
ســیفٹی کــے بہتریــن گائیــڈ پــر عمــل پیــرا رہیــں۔ ان
ریگولیشــن اور گائیــڈ کــی کاپــی ایڈاســا کــی ویــب
ســائٹ اور درخواســت پــر دســتیاب ہــے۔

•

 ADFCA 2008فوڈ ال نمبر ( )2برائے سال  ، 2008فوڈ ال.

•

 20سال  2020کے لئے  ADFCAریگولیشن نمبر ( ، )6فوڈ چین میں فوڈ
حفظان صحت.

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )13فوڈ سروس کے لئے فوڈ ہائیجیئن.

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )5فوڈ لیبل لگانے کے عام تقاضے.

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )17فوڈ سروس کے ٹھیکیداروں کے لئے
ایچ اے سی سی پی پر مبنی فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی تیاری کا رہنما۔

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )19انٹرنیشنل ریسٹورینٹ چینز کے لئے
ایچ اے سی سی پی پر مبنی فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی تیاری کے لئے
ایک گائیڈ۔

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )20مقامی ریسٹورینٹ چینز کے لئے ایچ
اے سی سی پی پر مبنی فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی تیاری کے لئے
ہدایت نامہ۔

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )22روایتی کچن کے لئے ایچ اے سی
سی پی پر مبنی فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی تیاری کے لئے ایک گائیڈ۔

•

اے ڈی ایف سی اے کوڈ آف پریکٹس نمبر ( )24چھوٹے کاروباروں کے لئے ایچ اے
سی سی پی پر مبنی فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی تیاری کا رہنما۔

 COVID-19کــی اہــم سفارشــات  ،مالزمیــن میــں ٹرانسمیشــن
کــو کــم کرنــے کــے لئــے کام کــی جگــہ کــے کنٹرولــوں کــو نافــذ
کریــں  ،جیســے ذیــل میــں بیــان کــردہ ذیــل میــں:

فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم
باقاعدہ
مانیٹرنگ

طریقہ
کار کو اپ
ڈیٹ کریں

کام کی جگہ
کو جڑ سے پاک
کریں اور صاف
کریں

سماجی
فاصلہ

تربیت /
بیداری

مناسب پی پی ای
استعمال کریں

باقاعدہ مانیٹرنگ
•پری اسکرین -اس بات کو یقینی بنائیں
کہ مالزمین طبی طور پر کھانے کی
تنصیب کے اندر کام کرنے کے قابل ہوں ،
جبکہ مالزمین کے تمام غیر موجودگی
ریکارڈوں کو برقرار رکھے  ،خاص طور پر
کیریئر اور متاثرہ افراد۔
•آجروں کو مالزم کے درجہ حرارت کی
پیمائش کرنی چاہئے اور کام شروع کرنے
سے پہلے ان کی عالمات کا جائزہ لینا
چاہئے۔ مثال ،بیماری کے اندر داخل ہونے سے
پہلے بندے کی درجہ حرارت چیک
کرنی چاہیے.
•تمام مالزمین کسی ایسے کام سے
گریز کریں جو آلودگی میں معاون ثابت
ہوں  ،جیسے زیورات پہننا  ،تمباکو نوشی
 ،تھوکنا  ،چبانا  ،کھانا  ،چھینک یا خوراک
سھنبا لنے کےدوران کھانسنا.
•فوڈ اسٹیبلشمنٹ کا عملہ باقاعدگی
سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور پاک کردیں۔

ہاتھ دھونے کی مناسب تکنیک

گرم پانی سے ہاتھ دھوئے.

صفائی کی تشکیل کے لئے
کافی صابن استعمال کریں.

ہاتھوں کے سارے حصوں کو
صابن اور پانی سے رگڑیں.

کم از کم  20سیکنڈ تک تیز ،
پوری انگلی اور انگوٹھے سمیت
تمام ہاتھوں کی سطحوں کو
اچھی طرح رگڑیں۔

بہتے ہوئے پانی سے ہاتھ
اچھی طرح سے کلال کریں.

اگر ممکن ہو تو ڈسپوز ایبل
کاغذ کے تولیوں کا استعمال
کرتے ہوئے ہاتھوں کو اچھی
طرح خشک کریں.

ہاتھ دھوئے جائیں:
•تمام کاموں کے درمیان

•ہاتھ سے رابطے کی سطحوں کو چھونے کے بعد
جیسے ہینڈریل  ،دروازے کے ہینڈلز

•سگریٹ نوشی کے بعد

•ٹوائلٹ استعمال کرنے یا بیت الخال کے عالقوں میں
جانے کے بعد ہمیشہ

•صفائی کے بعد
•پیکیجنگ  ،رقم  ،رسیدیں اور صفائی کی فراہمی کو
سنبھالنے اور کھولنے کے بعد
•دستانے اور  apronsکو ہٹانے کے
بعد اور نئے لگانے سے پہلے
•جب بھی آپ کے ہاتھ آلودہ ہوں
•کوڑے کو چھونے کے بعد
•باقاعدگی سے
•کام پر پہنچنے پر
•کسی بھی خدمت کے عالقے میں داخل ہونے پر
•کسی بھی کھانے کو سنبھالنے سے پہلے
•کسی بھی ایسی چیز کو چھونے کے بعد جو گاہک ،
عملہ یا ڈلیوری ڈرائیور آلودہ ہوسکتے ہیں

•چہرے کو چھونے  ،چھینکنے یا
کھانسی ہونے کے بعد

مناسب پی پی ای استعمال کریں:
•مالزمین حفاظتی لباس پہنیں گے جن میں کھانے
سے متعلق انتظام سے قبل ہیڈ ڈھانپیں دستانے اور
ماسک شامل ہیں۔
•دستانے کو کثرت سے بدال جانا چاہئے  ،اور دستانے میں
ہونے والی تبدیلیوں اور جب دستانے ہٹائے جاتے ہیں تو ان
کے درمیان ہاتھ دھونے چاہئیں۔ غیر کھانے سے متعلقہ
سرگرمیاں جیسے ہاتھ سے دروازے کھولنا  /بند کرنا
اور ٹوکری خالی کرنا جیسے کام کرنے کے بعد دستانے
کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ مالزمین کو آگاہ ہونا چاہئے
کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی سطح پر جراثیم
پیدا ہونے کا موقع مل سکتا ہے  ،لہذا جب ہاتھ سے
دھوئیں کو کھانے میں آلودہ ہونے سے بچنے کے لئے ہٹا
دیا جائے تو انتہائی ضروری ہے۔
•دستانے پہننے پر مالزمین کو اپنے منہ  ،ناک اور آنکھوں
کو ہاتھ نہیں لگانا چاہئے۔

میں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں  ،کیا اب بھی
دھالئی ضروری ہے؟
•دستانے کا استعمال کرنا چاہئے یا نہیں  ،مناسب طریقے سے
ہاتھ دھلنا بہت ضروری ہے۔ اگر دستانے کا استعمال کرتے
ہوئے  ،دستانے میں تبدیلی سے پہلے اور دستانے ہٹائے جانے
کے بعد  ،دستانے لگانے سے پہلے ہاتھ سے دھالئی کی
جانی چاہئے۔
•دستانے کے استعمال میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عملے کو
کھانے کی حفاظت میں مناسب تربیت نہیں دی جاتی ہے
تو  ،دستانے اکثر کھانے کی آلودگی میں رکاوٹ کے طور پر
دیکھے جاتے ہیں۔ عملہ اس کے بعد کھانے کی تیاری کے لئے
ایک ہی جوڑے کے دستانے پہنتے ہوئے غیر کھانے سے متعلق
بہت سارے کام (جیسے پیسہ سنبھالنا  ،خالی ٹوکری  ،کاؤنٹر
صاف کرنا) انجام دے سکتا ہے۔
•جب ایک طویل عرصے تک دستانے پہنتے رہتے ہیں  ،بغیر بار بار
بدلے اور ہاتھ دھونے کے  ،دستانے کے ذریعہ بنائے گئے گرم ،
نم ماحول کی وجہ سے جلد پر بیکٹیریا تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔
اگر دستانے پھاڑ دیتے ہیں یا ختم کردیئے جاتے ہیں اور ہاتھوں
کو دھوئے بغیر کھانا سنبھاال جاتا ہے تو  ،بڑی تعداد میں
بیکٹیریا کھانے میں منتقل ہوسکتے ہیں۔

سماجی فاصلہ:
•یہ انتہائی ضروری ہے کہ عملہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو
محفوظ رکھ سکے۔ عملے کو ہمیشہ ایک دوسرے سے دو
میٹر دور رہنا چاہئے۔ لوگ متاثر ہوسکتے ہیں لیکن کوئی
عالمت نہیں دکھاتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان
سے کیا توقع کی جاتی ہے تمام عملے کو سمجھیں اور
یقینی بنائیں کہ اگر ضروری ہو تو ان کے کام کرنے کی جگہ
کا جائزہ لیا جائے اور ان کو دوبارہ ترتیب دیا جائے  ،تاکہ اس سے
محفوظ طریقے سے ایسا نہ ہوسکے۔ مثال کے طور پر  ،آپ کو
اضافی قابو میں رکھنا پڑسکتا ہے جس کے مطابق صرف ایک
شخص کسی بھی وقت واک اِن چلر میں رہ سکتا ہے۔
•اس ب ــات ک ــو یقین ــی بنائی ــں ک ــہ ی ــہ دو میٹ ــر اص ــول ہ ــر وق ــت الگ ــو
ہوت ــا ہ ــے۔ اس می ــں باورچ ــی خان ــے  ،لن ــچ اور بری ــک اوق ــات ش ــامل
ہی ــں  ،اور اس ک ــے س ــاتھ عم ــل ک ــی نگران ــی کرت ــے ہی ــں۔

معاشرتی دوری کے نفاذ کے ل  ، foodکھانے
کے کاروبار یہ کرسکتے ہیں:
•	

کسی بھی وقت کسی باورچی خانے یا کھانے کی 		
تیاری کے عالقے میں عملے کی تعداد کو محدود کریں

•	

اگر ممکن ہو تو ورک سٹیشنوں اور کھانے کی تیاری
والے عالقوں کی جگہ بنائیں

•	

ان افراد (اسٹاف  ،ڈلیوری ڈرائیوروں  ،صارفین) کی تعداد
کو محدود کریں جو کسی بھی وقت آپ کے احاطے
میں آسکتے ہیں

•	

اگر ممکن ہو تو درختوں یا قطاروں میں وقفہ کاری کے
اقدامات (جیسے فرش مارکر) استعمال کریں

کام کی جگہ کو جڑ سے پاک
کریں اور صاف کریں

جــب آپ کلیننــگ ڈٹرجنــٹ کا اســتعمال کرتــے ہیــں
تــو یقینــی بنائیــں  ،کــہ یــہ آپ کــو منظــور شــدہ
ســپالئر ســے حاصــل ہــے  ،اور اس میــں معیــاری اور
میٹرولوجــی ( )ESMAمنظــوری  ،یــا دیگــر قابــل
آرتھرائٹــس کــے لئــے امــارات اتھارٹــی ہــے۔
مزیــد معلومــات کــے ل لئــے آپ کــو  ESMAســے
رابطــہ کرنــے کــی ضــرورت پڑســکتی ہــے
https://www.esma.gov.ae/en-us

•اسٹیبلشمنٹ کی تمام سطحوں کو باقاعدگی سے صاف
اور جراثیم کش کریں  ،خاص طور پر فوڈ سروسز کی گیلریوں
کی سطحوں پر جدولیں شامل ہیں  ،اور اسٹیبلشمنٹ کے
ماحولیاتی صفائی سے متعلق صحت کے حکام کی تمام
ہدایات پر عمل کریں۔
•اس بات کو یقینی بنائیں کہ استعمال میں آنے والی تمام
سہولیات  ،آالت  ،اوزار اور گاڑیاں اور ان سے وابستہ کاروائیاں
صاف ستھرا اور مناسب طریقے سے جراثیم ُک ش ہیں۔
اداروں کے ہر داخلی راستوں پر جراثیم کش دوائیں
مہیا کریں۔
•الكوحل پر مبنی سینیٹائزرز یا کلورین پر مبنی ڈس انفیکٹینٹس
(سوڈیم ہائپوکلورائٹ) کا استعمال کرتے ہوئے شاپنگ ٹرالیوں
یا گاڑیوں کے ہینڈلز کو بار بار صاف اور صاف کرنا چاہئے۔ صارفین
کے استعمال کے لئے سینیٹائزر  ،کاغذ کے تولیے اور ردی کی
ٹوکری کو ٹرالی پارک کے قریب خوردہ احاطے کے باہر رکھا
جانا چاہئے۔

طریقہ کار کو اپ ڈیٹ کریں
• .ان تبدیلی ــوں ک ــے س ــاتھ اپن ــے طریق ــہ کار ک ــو اپ ڈی ــٹ کرن ــا
ضــروری ہــے تاکــہ یــہ ظاہــر کیــا جــا ســکے کــہ آپ نــے فــوڈ
ســیفٹی کــے لئــے کســی بھــی قســم کــے خطــرات اور
کھان ــے ک ــی حفاظ ــت ک ــو الح ــق خط ــرات ک ــو ک ــم کرن ــے ک ــے
لئ ــے ض ــروری کنٹرول ــوں پ ــر غ ــور کی ــا ہ ــے۔ اس ب ــات ک ــو یقین ــی
بنائیــں کــہ تمــام عملــہ ان تبدیلیــوں ســے واقــف ہــے اور
تربی ــت کا ری ــکارڈ رکھ ــا ہ ــوا ہ ــے۔
•آپ ک ــو آرڈر ک ــے مق ــام پ ــر ی ــہ عم ــل ط ــے کرن ــا ہ ــوگا ک ــہ آی ــا
کوئ ــی ص ــارف خ ــود س ــے ال ــگ تھل ــگ ہ ــے ی ــا بیم ــار ہ ــے۔ اس
عمــل میــں یــہ شــامل ہونــا چاہئــے کــہ ڈرائیــوروں اور  /یــا
س ــواروں ک ــو ی ــہ معلوم ــات ک ــس ط ــرح پہنچائ ــی جات ــی ہ ــے
تاک ــہ وہ  COVID-19می ــں منتق ــل ہون ــے وال ــے خط ــرے ک ــو
کــم کرســکیں۔

تربیت  /بیداری
•کھان ــے پین ــے ک ــے مالزمی ــن ک ــے لئ ــے نئ ــی ی ــا ب ــدالؤ وال ــے فرائ ــض ک ــے
ســاتھ مناســب تربیــت اور وہ یــہ کــہ تربیــت کا اطــاق عمــل کــے
مطابــق کریــں۔
•صفائ ــی اور جراثی ــم کش ــی ک ــے طریق ــہ کار  ،اور حفاظت ــی اقدام ــات
پ ــر مالزمی ــن ک ــو تربی ــت دی ــں۔
•مالزمی ــن اور صارفی ــن ک ــو معاش ــرتی دوری ک ــی اہمی ــت س ــے آگاہ
کرن ــے می ــں م ــدد کری ــں :آڈی ــو پیغ ــام پ ــر دس ــتخط کری ــں فاصل ــے می ــں
م ــدد ک ــے لئ ــے ہ ــر دوس ــری چی ــک آؤٹ لی ــن ک ــے اس ــتعمال پ ــر غ ــور کری ــں

النڈری
•یونیفــارم ٹرانسمیشــن کا ایــک ممکنــہ ذریعــہ ہیــں۔ اس بــات کــو
یقینــی بنائیــں کــہ عملــہ ہــر وقــت صــاف ســتھری وردی پہنیــں۔
تمــام وردی  C ° 60یــا اس ســے زیــادہ درجــہ حــرارت پــر دھونــی
چاہئ ــے ی ــا اگ ــر کپ ــڑے ک ــو اعل ــی درج ــہ ح ــرارت پ ــر دھوی ــا نہی ــں جاس ــکتا
تــو النــڈری صــاف کرنــے والــے ایجنــٹ کا اســتعمال کریــں۔
•ی ــہ کھان ــے ک ــے کاروب ــار می ــں معی ــاری پریکٹ ــس ک ــے ط ــور پ ــر تجوی ــز
کی ــا جات ــا ہ ــے ک ــہ یونیف ــارم ک ــو تجارت ــی ط ــور پ ــر منای ــا جات ــا ہ ــے۔ اگ ــر
آپ ف ــوری ط ــور پ ــر اش ــیاء ک ــو دھون ــے س ــے قاص ــر ہی ــں ت ــو  ،مہ ــر وال ــے
بیــگ میــں کــم از کــم تیــن دن کــے لئــے چھوڑیــں اور معمــول کــے
مطاب ــق دھ ــو لی ــں۔
•اگــر آپ اس مشــورے پــر عمــل کرنــے ســے قاصــر ہیــں تــو آپ کــو
نئــی یونیفــارم میــں ســرمایہ کاری کرنــے کــی ضــرورت پڑســکتی
ہ ــے۔ جہ ــاں عمل ــہ گھ ــر می ــں اپن ــی وردی دھ ــو رہ ــے ہی ــں  ،انہی ــں ی ــہ
یقینــی بنانــا چاہئــے کــہ وہ گھــر کــے دوســرے کپــڑے دھونــے ســے
الــگ دھوئــے گئــے ہیــں۔

 .3فوڈ پک اپ اور ڈلیوری
کا انتظام
فوڈ پیکیجنگ
•دوبــارہ اســتعمال کــے قابــل آمدورفــت کــپ اور چمچــوں
(جیس ــے دھات ــی پک ــوان  ،شیش ــے ک ــے ک ــپ اور دھ ــات ک ــے
چمــچ) اســتعمال کرنــے ســے گریــز کریــں اور انہیــں واحــد
اســتعمال اشــیاء (ڈســپوزایبل) ســے تبدیــل کریــں۔
•فــوڈ پیکیجنــگ کــو قانــون ســازی کــی تعمیــل کرنــی
ہوگ ــی  ،ص ــاف اور کھان ــے ک ــے اس ــتعمال ک ــے لئ ــے م ــوزوں
ہون ــا چاہئ ــے۔ اس ب ــات ک ــو یقین ــی بنائی ــں ک ــہ اس ــتعمال س ــے
پہل ــے اس ک ــو صح ــت س ــے متعل ــق ذخی ــرہ کی ــا جائ ــے۔

ضابطــے کــے مطابــق فــوڈ پیکیجنــگ متحــدہ عــرب
ام ــارات ک ــی تش ــخیص اس ــکیم (ای س ــی اے ای ــس) ک ــی
تعمیــل کــرے گــی۔ ســال  2015کــے لئــے کابینــہ کــی
ق ــرارداد نمب ــر  20ک ــی تکنیک ــی ضروری ــات ک ــے مطاب ــق ،
اس ب ــات ک ــو یقین ــی بنان ــا کہ ف ــوڈ پیکیجن ــگ اس ضابطے
کــی تعمیــل کــر رہــی ہــو یــا نہیــں  ،آپ چیــک کرســکتے
ہی ــں ک ــہ ی ــہ کھان ــا محف ــوظ ہ ــے ی ــا نہی ــں۔ کس ــی ایس ــی
عالم ــت ک ــی ت ــاش کرک ــے ج ــو شیش ــے اور کانٹ ــے ک ــی
ط ــرح دکھائ ــی دے۔ آپ ی ــہ بھ ــی چی ــک کرس ــکتے ہی ــں ک ــہ
ـےنش ــان ل ــگا دی ــا
آی ــا اس ک ــو 'کھان ــے س ــے رابط ــے ک ــے لئ ـ '
گی ــا ہ ــے۔

ڈلیوری کنٹینرز  /بکس اور بیگ
•اگر بکسوں اور تھیلوں کو کھانا گرم یا ٹھنڈا رکھنے کی
ضرورت ہے تو مناسب موصلیت واال کیریئر چنیں۔ وہ صاف اور جراثیم
کشی کے لئے آسان ہونا چاہئے۔ آپ کو اندرونی اور بیرونی کنٹینرز
کی جراثیم کشی صفائی کے لئے دو مرحلہ صفائی کے عمل
کو استعمال کرنا چاہئے۔ دن کے آغاز پر  ،کھانا لے جانے اور فراہمی
کے بعد  ،ساتھ ہی ساتھ دن بھر باقاعدگی سے موثر ڈس
انفیکشن کو یقینی بنائیں۔
•سامان کی ترسیل کے لئے ڈیلیوری کنٹینرز  /بکس اور بیگ
استعمال نہ کریں جہاں یہ آلودگی کا سبب بن سکتا ہے
•کھانے کو غیر کھانے کی اشیاء جیسے ڈٹرجنٹ اور بیت الخال سے
الگ کرنے کی اجازت دیں۔
•کچی کھانوں کو علیحدہ کرنے کی اجازت دیں جس کے لئے کھانا
کھانے سے کھانا پکانا ضروری ہو جو کھانے سے پہلے نہیں پکا
ہوں گے۔

یاد رکھیں  -درجہ حرارت کنٹرول:
گرم ــا گ ــرم کھان ــا گاہک ــوں ک ــو  C ° 63ی ــا اس س ــے اوپ ــر اور ٹھن ــڈا کھان ــا  5ڈگ ــری س ــینٹی گری ــڈ ی ــا
زی ــادہ ٹھن ــڈا فراہ ــم کرن ــا چاہئ ــے۔ اس ک ــو حاص ــل کرن ــے ک ــے لئ ــے  ،س ــفارش ک ــی جات ــی ہ ــے ک ــہ فاصل ــوں
ک ــو  30من ــٹ ک ــے دائ ــرے می ــں مختص ــر اور مح ــدود رکھی ــں۔ گ ــرم ی ــا ٹھن ــڈا محف ــوظ درجہ ح ــرارت پ ــر کھانا
برق ــرار رکھن ــے ک ــو یقین ــی بنان ــے ک ــے لئ ــے آپ ک ــو وقت ــا فوقت ــا جان ــچ پڑت ــال کرن ــی چاہئ ــے اور اس ک ــو اپن ــی
مس ــتعدی ری ــکارڈوں می ــں ری ــکارڈ کری ــں۔
اگ ــر آئ ــس پی ــک اس ــتعمال کی ــے جائی ــں ت ــو  ،ان ک ــو ص ــاف اور ص ــاف کرن ــا چاہئ ــے تاک ــہ ہ ــر اس ــتعمال ک ــے
بی ــچ می ــں موص ــل خان ــہ ی ــا بی ــگ ک ــے مطاب ــق ص ــاف ہوجائی ــں۔

ڈلیوری ڈرائیور  /اہلکار
•ی ــاد رکھی ــں کہ ڈلی ــوری ڈرائی ــوروں کو فوڈ ہینڈلر س ــمجھا
جات ــا ہ ــے اور اس لئ ــے انہی ــں محف ــوظ ف ــوڈ ہینڈلن ــگ  ،ذات ــی
حفظ ــان صح ــت اور کس ــی بھ ــی بیم ــاری ک ــے انفیکش ــن ی ــا
بیم ــاری ک ــی اط ــاع دین ــے پ ــر بنی ــادی دخ ــل دین ــا ض ــروری ہ ــے۔
اپن ــے مناس ــب مس ــتعد ری ــکارڈوں می ــں کورون ــا وائ ــرس ک ــی
عالمت ــوں اور عالم ــات ک ــے لئ ــے ڈرائی ــوروں ک ــی جان ــچ کری ــں۔

•ڈرائیور کو ہینڈ سینیٹائزر مہیا کرنا ضروری ہے۔
•آپ ک ــو ڈراپ آف سس ــٹم ک ــو ناف ــذ کرن ــا ہ ــوگا جہ ــاں س ــے گاہ ــک ک ــے
دروازے پ ــر آرڈر دی ــا جات ــا ہ ــے اور گھنٹ ــی ی ــا ف ــون ک ــے ذریع ــے رابط ــہ کی ــا
جات ــا ہ ــے ج ــب ک ــہ ڈرائی ــور ی ــا س ــوار دو میٹ ــر ک ــی معاش ــرتی جگ ــہ ک ــی
اج ــازت دین ــے ک ــے لئ ــے پیچھ ــے س ــے حرک ــت کرت ــا ہ ــے۔

•ڈرائی ــوروں اور ی ــا س ــوار اف ــراد ک ــو جم ــع کرن ــے س ــے پہل ــے اور
بع ــد می ــں ہات ــھ دھون ــے ی ــا ص ــاف کرن ــا ض ــروری ہ ــے کیونک ــہ
وہ ریس ــتوراں اور ص ــارف ک ــے مابی ــن آل ــودہ ہوس ــکتے ہی ــں۔

جب معاشی فاصلہ جب ڈیلیوری پیکج  ،دو میٹر کا معاشرتی فاصلہ ہر وقت استعمال کیا جانا چاہئے۔

ٹرانسپورٹ گاڑیاں الزمی طور پر:
•صاف اور اچھی حالت میں رہیں
•دوســرے ســامانوں ســے کھانــے کــی اشــیاء کــو الــگ کرنــے کــی
اج ــازت دی ــں ج ــو آلودگ ــی کا باع ــث ہوس ــکتی ہی ــں۔ مث ــال ک ــے ط ــور پ ــر ،
پــودوں یــا صفائــی کیمیکلــز.

ڈرائیور پک اپس اور ڈراپ آفس
•ڈرائیــوروں کــو پــک اپ اور ڈلیــوری کــے بعــد واپــس آنــے پــر ہاتــھ ســے
دھوئی ــں۔ کھان ــے لین ــے ک ــے لئ ــے ای ــک ک ــم خط ــرہ واال عالق ــہ ت ــاش کری ــں۔
اس ســے ڈرائیــوروں کــو باورچــی خانــے کــے عالقــوں میــں داخــل ہونــے یــا
باورچــی خانــے کــے عملــے ســے رابطــے میــں آنــے کــی ضــرورت ســے بــچ
جائے گا۔

•کچــی کھانــوں کــو علیحــدہ کرنــے کــی اجــازت دیــں جــس کــے لئــے
کھان ــا کھان ــے س ــے کھان ــا پکان ــا ض ــروری ہ ــو ج ــو کھان ــے س ــے پہل ــے
نہی ــں پ ــکا ہ ــوں گ ــے۔

•اگ ــر باورچ ــی خان ــے کا عمل ــہ غلط ــی س ــے ڈلی ــوری ڈرائی ــوروں ی ــا س ــواروں
کــے ذریعــہ اســتعمال ہونــے والــی کســی بھــی چیــز کــے ســاتھ رابطــہ
می ــں آجات ــا ہ ــے ت ــو  ،انہی ــں کس ــی دوس ــرے کام پ ــر جان ــے س ــے پہل ــے اپن ــے
ہات ــھ دھون ــے ک ــو یقین ــی بنان ــا ہ ــوگا۔

•آلودگــی کــو یقینــی بنانــے کــے لئــے کھانــے کــے عــاوہ کســی اور
ســامان کــے لئــے اســتعمال ہونــے پــر اچھــی طــرح ســے صــاف ہوجائیــں۔

•غ ــور کری ــں ک ــہ آپ ک ــس ط ــرح ادائیگ ــی قب ــول کری ــں گ ــے  ،مث ــال ک ــے ط ــور
پ ــر س ــامنے ی ــا ترس ــیل پ ــر۔ حفظ ــان صح ــت ک ــی وجوہ ــات ک ــی بن ــا پ ــر کی ــش
لی ــس سس ــٹم ک ــو ناف ــذ کی ــا جان ــا چاہئ ــے۔
•آپ کــے ڈرائیــوروں اور ســواروں کــو تربیــت کــی ضــرورت ہوگــی تاکــہ وہ
اپنــے کام کــو محفــوظ طریقــے ســے انجــام دیــں اور کســٹمر ســروس
می ــں فضیل ــت ک ــو یقین ــی بنائی ــں۔ تربی ــت ک ــے لئ ــے  ADAFSAس ــے متعلق ــہ
رہنمــا خطــوط اســتعمال کریــں۔

ترسیل

 .4فوڈ ٹیکا وے
•اگر آپ کوئی ذخیرہ اندوزی یا کام لے رہے ہیں تو  ،احاطے میں
پہنچنے پر گراہکوں کو اپنے ہاتھوں کی صفائی کرنے کی ترغیب
دی جانی چاہئے۔
•داخلی راستے پر ہینڈ سینیٹائزر رکھیں جس میں صارفین کو داخلے
سے پہلے اس کا استعمال کرنے کے لئے ایک اشارے سے نشان لگا
دیں۔ دروازے پر اشارے پوسٹ کریں  -یہاں کچھ تجویز کردہ الفاظ
ہیں جو اس کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں:

 ،براہ کرم داخل ہونے سے پہلے سب کی حفاظت کے لئے ہینڈ
سینیائزر کا استعمال کریں  -اگر آپ بیمار ہو تو داخل نہ ہوں۔

•آپ کو بغیر نقد ادائیگیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے اور
کھانے کے حوالے کرنے کے لئے ایک کم خطرہ خطرہ وضع کرنا
چاہئے۔ یہ باورچی خانے سے اور زیادہ سے زیادہ عملے سے تھوڑا
فاصلے پر ہونا چاہئے۔ کھانے کے حوالے کرنے والے عملے کو اسے
نیچے رکھنا چاہئے اور گاہک سے سمجھدار فاصلہ رکھنا چاہئے۔ اس
عالقے کو دن بھر باقاعدگی سے صاف کیا جانا چاہئے اور عملے کو
ہر ہینڈ اوور کے بعد اپنے ہاتھ دھونے چاہتے ۔
•آپ کو ایک میں ان ون آؤٹ پالیسی اپنانے کی کوشش کرنی چاہئے
اور گاہکوں کو بنیاد سے باہر قطار میں کھڑے ہونے سے بچنے کے
لئے جمع کرنے کے لئے مختص کردہ اوقات کی نشاندہی کرنا چاہئے۔
اگر یہ ممکن نہیں ہے تو  ،پھر آپ کو یقینی بنانا چاہئے کہ آپ کے
احاطے کے اندر اور باہر قطار لگانے کا نظام نافذ ہے  ،اس بات کو
یقینی بناتے ہوئے کہ دو میٹر کی دوری کی ضرورت کا اطالق ہو۔

•آپ اشارے بھی شائع کرسکتے ہیں  -یہاں کچھ تجویز کردہ الفاظ
ہیں جو اس کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں۔

جســمانی دوری۔ اس وقــت اپنــے صارفیــن اور عملــے کــے
تحف ــظ ک ــے لئ ــے  ،ہ ــم فع ــال ط ــور پ ــر ان گراہک ــوں ک ــی تع ــداد
کا انتظ ــام کررہ ــے ہی ــں ج ــو کس ــی بھ ــی وق ــت ہم ــارے احاط ــے
میــں آســکتے ہیــں۔ بــراہ کــرم یقینــی بنائیــں کــہ آپ فــرش
پــر نشــان زدہ الئنــوں کا اســتعمال کرتــے ہوئــے دو میٹــر کــے
فاصلــے پــر کھــڑے ہیــں۔ جــب ســامنے والــے حصــے پــر انتظــار
کریــں جــب تــک کــہ آگــے نــہ کہــا جائــے۔ آپ کــی ســمجھ اور
تعــاون کــے لئــے آپ کا شــکریہ۔

 .5عزیز صارفین  -یہ بھی آپ
کی ذمہ داری ہے
•گھر رہنا.
•ڈلیوری مین سے براہ راست رابطے سے گریز کریں۔ پہلے سے
ہی ریستوراں سے اپنے کھانے کی آرڈر دہلیز پر یا عمارت کی
البی کے اندر رکھنے کو کہیں.
•ڈلیوری بیگ کو سنک کے اندر براہ راست رکھیں  ،اپنا کھانا
کھائیں  ،خالی بیگ کو کوڑے دان میں ڈالیں  ،اور آخر میں
سنک کو جڑ سے ڈس لیں۔

•اگر آپ تیار شدہ گروسریوں کو اٹھا رہے ہیں تو اپنی گاڑی
کے دروازے خود ہی کھول رہے ہیں اس کی بجائے کہ وہ
شخص آپ کی گاڑی میں سامان لے کر آتا ہے۔
•الئن میں انتظار کرتے وقت یا ونڈو سے اپنا آرڈر وصول کرتے
وقت ایک محفوظ معاشرتی فاصلہ  2میٹر سے کم
نہ رکھیں۔
•دستانے پہننے سے گھر کے باہر رہتے ہوئے آلودہ سطحوں
کو چھو جانے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

•کھانا کو کسی اور صاف برتن میں منتقل کریں اور ڈلیوری
ڈسپوزایبل برتنوں کو استعمال کرنے یا اسٹور کرنے سے ،
چھونے سے گریز کریں۔

•انفیکشن سے بچنے کے لئے بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ نہ
جائیں۔

•کھانا کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 20
سیکنڈ دھوئے۔

•اپنے گھروں کو صابن اور پانی سے  20سیکنڈ تک گھر
واپس آنے پر فورا .دھوئے۔

•آن الئن ادائیگی کی خدمات جیسے  ،کنٹیکٹ لیس بینک
کارڈز  ،یا موبائل کی ادائیگی کی خدمات جیسے ایپل پے یا
گوگل پے کا استعمال کریں۔ براہ راست نقد ادائیگی کی
صورت میں  ،چھونے سے بچنے کی کوشش کریں۔

•گھر سے باہر اپنے جوتے اتار دو۔
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