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تطهير السيفون

1.خطوات التطهير قبل الفتح

تطهير الجدران والسقف 
« VIROCID بالمنتج »

تطهير المعدات الكبيرة 
وأواني العمل   

« WIN PLUS بالمنتج »

تطهير الشفاط
« WIN PLUS بالمنتج »

« WIN PLUS تطهير محركات االستخراج « بالمنتج
تطهير محركات تكييف الهواء

تغيير فالتر تكييف الهواء وتطهيرها
تطهير السطح الخارجي

تطهير االرض
« VIROCID بالمنتج »

تطهير الطاوالت ،
الكراسي و الزجاج ...

« WIN PLUS بالمنتج »



1 mètre

2.التدابير الوقائية المتخذة لدى المستخدمين

كل يومالحرارةمراقبة

تغيير القناع
 كل 4 ساعات 

تطهير اليدين 
كل 30 دقيقة 

تطهير المالبس 
برشها بمادة التعقيم

تطهير النعال من خالل 
سجادة مملوءة بالمطهرات

تتبع إشارات المسار األزرق لاللتحاق 
بغرف تغيير المالبس أو منطقة تغيير العمل

تتبع إشارات المسار االخضر تشير إلى  
استعداد المستخدم للعودة إلى مكان عمله

يمنع استعمال المسار الحمراء

غسل اليدين بالتناوب وحسب منطقة 
العمل لمدة 30 ثانية كل 30 دقيقة

تطهير األسطح 
كل 30 دقيقة

تم تخفيض سعة اإلستقبال إلى مستخدم واحد لكل نوبة عمل بحد 
أقصى 2 متر مربع.

مواعيد الوصول والمغادرة واالستراحة المقررة  :
شخص واحد في نفس الوقت في غرف تغيير المالبس والمكاتب وغرف التبريد

و مكان غسل األواني 
كيفية القيام بعملية التطهير عند الوصول إلى المطعم

ال يترك مكان العمل بدون موافقة المسير

الحد األدنى لمسافة 1 متر 
على األقل بين المستخدمين



3.القيادة بدون اتصال

أخذ األوامر من المحطة فقط

ممنوع الوقوف

الدفع عن طريق البطاقة البنكية 
مستحب (بدون اي اتصال)

تطهير البطاقة البنكية كل  
30 دقيقة ومع كل إدخال رمز سري

في حالة الدفع النقدي،
يجب إعادة األموال

إلى وعاء مليء بالمطهرات

يجب غسل اليدين مع جل مائي كحولي بعد خدمة كل زبون
خاص بالمركبات فقط



1

2

3

4.مسار أخذ وسحب الطلب

منع الدخول
احترام مسافة بين الزبون والصراف

إيداع الطلب

استرداد الدفع عن طريق 
وعاء مليء بمطهر

بمنطقة انتظار الزبناء بالخارج مع وضع 
عالمة على أرضية التباعد 1 متر

أخد الطلبات من قبل الزبون بالتناوب 
على طاولة مخصصة دون اتصال

حماية بزجاج شبكي

تنظيف الطاولة كل 30 دقيقة



1 mètre

1 mètre

منطقة اإلنتظار خارج المطعم

تطهير الصناديق بعد كل طلب

يتم احترام المسافة التي ال تقل عن 1 متر 
من قبل رجال التوصيل وقت انتظار الطلب

استالم الطلبات من قبل رجل التوصيل 
بالتناوب على طاولة مخصصة بدون تالمس

 5.مسار التسليم السترداد الطلبات

6.مسار رجال التوصيل؍ لتسليم الطلبات
تعقيم اليدين بالمحلول

احترام مسافة 1 متر
استعادة الدفع في حقيبة سيتعين 
عليه تطهير النقد برذاذ مطهر

وضع القناع وتغييره كل 4 ساعات



تنظيف الخضار بالماء والخل

7.المطابخ دون اتصال
عدم تجاوز العالمات على األرض

استخدم فقط المعدات الصغيرة لمحطة العمل

8.عملية استالم البضائع

يجب أن يتم استرداد البضائع
 في الساعة 10 صباحا

استرداد البضائع في كيس التطهير

استرداد البضائع من الصناديق و
التخلص من الكيس والكرتون مباشرة

تنظيف القارورات والمعلبات 
 بالماء والمطهر



ال تقم أبدا بإدخال البضاعة في 
الكرتون المقوى والحقيبة

الممنوعات

ال يسمح ألي طاهي 
بالخروج أثناء الخدمة

ال يسمح ألي أمين الصندوق 
بالخروج أثناء الخدمة

ال يسمح ألي مستخدم التوصيل  
بدخول المطعم ، وفي هذه الحالة

"سيتعين عليه الخضوع لعملية التطهير"

ال يؤخذ المال باليد من يد أخرى

ال تقم أبدا باسترداد البضائع 
من مدخل المطعم أثناء الخدمة



 fmfmaroc@gmail.com - m.elfane23@gmail.com

0661255158

https://www.linkedin.com/in/franchisemaroc


