تعليمات من مكتب البيئة في بلدية بورالنغا حول الغذاء و COVID-19
هذه التعليمات موجهه لشركات األغذية
فيما يخص التعليمات و النصائح العامة من الجهات المختصة يمكن أن تعدل بشكل سريع .يمكن متابعة
التحديثات الرقمية على الموقع https://www.krisinformaton.se
و على الموقع https://www.borlange.se
ملخص:
تنص هيئة الصحة العامة  Folkhälsomyndighetenمع وحدة الحماية من العدوى أن المطاعم ،البارات
و المقاهي إلى آخره .يجب أن تتبع في كل أنحاء السويد إجراءات خاصة للحد من انتشار .COVID-19
يجب أن ال يحدث ازدحام في صفوف اإلنتظار ،بين الطاوالت ،على البوفيه او طاولة البار .يجب على الزوار
أن يبقوا مسافة كافية بين بعضهم .كل العاملين بخدمة تقديم الطعام و الشراب سوف ينظرون ا
أوال إلى كيف
سوف يخفضون انتشار العدوى في منشأتهم.
يوجد في األسفل بعض األسئلة مع أجوبتها و األسباب عن التوجيهات "إرشادات و نصائح هيئة الصحة العامة
عن منع العدوى بفايروس كورونا في المطاعم و المقاهي إلى آخره" HSLF-FS 2020:9
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets//419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3
/half-fs-2020-9.pdf

أسئلة وأجوبة
ماهي المنشآت المشمولة بالتوجيهات؟
المطاعم ،البارات ،المقاهي ،صاالت الطعام في المدارس ،صاالت إطعام الموظفين ،منشآت التزويد بالطعام
ماذا يعني ذلك هنا بالنسبة لي كمدير للمنشأة التي تشملها التوجيهات؟
تعني التعليمات أن المطاعم ،البارات ،المقاهي ،صاالت الطعام في المدارس ،النوادي الليلية و ما إلى هنالك.
يجب أن تطبق بعض التعديالت في منشآتهم بحيث تضمن تلك التعديالت عدم حدوث إزدحام و بالتالي خطر
انتشار الفايروس .COVID-19
هذا يعني أنه لم يعد من الممكن بعد ذلك أن يتم البيع بوجود ازدحام للزبائن أمام البار أو الذين يصطفون لتقديم
طلباتهم أو يتلقوا خدماتهم بجانب بعضهم البعض .ويسمح بذلك إذا كان من الممكن ترك الزبائن يطلبون و
يأخذون طعامهم من المنضدة على أال يحدث ذلك ازدحام .يتم تناول الطعام و الشراب وهم جالسون.
يجب على المنشآت المعنية بالتوجيهات أن تتخذ إجراءات مناسبة تضمن عدم حدوث ازدحام .إحدى الطرق
يمكن أن تضمن ذلك هو اتباع نظام الدور باستخدام األوراق المرقمة بحيث ينتظر الزبائن دورهم خارج من
منطقة المنشأة .و كمثال يمكن أن توضع الطاوالت بشكل متباعد عن بعضها .يمكن ان توضع عالمات على
األرضيات لتجنب االزدحام اثناء اصطفاف الزبائن في الطابور بحيث تحدد مسافات متباعدة قدر اإلمكان.

سيطرة خاصة لتجنب انتشار العدوى
يجب على كل فرد في المجتمع من خالل االنتباه والتدابير الوقائية المعقولة المساهمة في منع انتشار
 .COVID-19هذه التعليمات تلزم المنشأة باتخاذ مسؤولية كبيرة لما هو مشموال بها .لذلك كجزء من الضبط
الذاتي يجب عليهم إجراء اعادة تقييم للمخاطر بشكل دوري والتأكد من عدم وجود ازدحام ونشر للعدوى
بفيروس  COVID-19الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة على المجتمع.
كيفية التأكد من اتباع االرشادات:
يتضح من خالل قانون الحماية من األمراض( )smittskyddslagenأنه يجب على كل فرد في المجتمع أن
يساهم من خالل االنتباه واالجراءات االحتياطية المعقولة في منع انتشار األمراض المعدية .الهدف من هذه
اإلرشادات الحد من مخاطر انتشار  COVID-19وعدم اغالق المطاعم والمقاهي وما إلى ذلك.
هل يستطيع طبيب مكافحة العدوى  smittskyddsläkarenأن يغلق شركة ال تمتثل لإلرشادات
(التعليمات)؟
نعم .طبيب مكافحة العدوى يستطيع ذلك من بين أمور أخرى :هي التعاون مع اللجان البلدية التي تؤدي مهام في
مجال حماية البيئة والصحة .يمكن ألطباء الوقاية بعد التشاور مع البلدية إغالق األنشطة التي التتوافق مع
التعليمات واالرشادات.
ماهي المسافة الكافية بين الزوار لتجنب اإلزدحام؟
من الصعب تحديد اإلزدحام ألن المواقع والشركات مختلفة عن بعضها .يمكن أن يكون الهدف هو اإلحتفاظ
أكثر قليال من طول الذراع بين بعضهم البعض.
هل يسمح بالطلب في المطعم من على المنضدة ثم الجلوس وانتظار التقديم ،أم هل يجب أن يتم الطلب على
الطاولة؟
إذا كان من الممكن السماح للضيوف بالطلب وجلب طعامهم دون أي إزدحام فال بأس بذلك .يجب تناول الطعام
والشراب جالسين على الطاولة.
هل يجوز االستمرار ببوفيه حيث تجلب الطعام ثم تجلس وتأكل ؟
نعم .إذا كان بإمكان الضيوف إختيار طعامهم دون إزدحام يسمح بذلك .في الطوابير يجب توفير مسافة طول
الذراع بين الضيوف.
هل يمكن للضيوف في المقهى طلب القهوة على المنضدة ثم الجلوس على طاولة يختارونها؟
نعم .ولكن على الزبائن عدم الوقوف واالزدحام أمام المنضدة مع الزبائن اآلخرين.
هل يمكن للضيوف الجلوس وتناول الطعام في البار؟
نعم.إذا كان ذلك ممكنا بدون أي إزدحام .يمكنك أن تجلس ضيوفك لتناول الطعام في البار.
هل ستستمر المطاعم المتنقلة في العمل من خالل الكوة(فتحات البيع) ؟
نعم .تسير األمور على مايرام طالما يتم تجنب اإلزدحام أمام المطاعم المتنقلة.
هل تنطبق القواعد في الداخل والخارج؟
نعم .تنطبق نفس القواعد داخال وخارجا.

هل يمكنك الوقوف في الطابور في مطاعم الوجبات السريعة؟
نعم .ولكن يجب أال يكون هناك إزدحام في الطوابير  ،يجب أن يكون الضيوف قادرين على الوقوف على
مسافة بينهم.
هل يمكن أن تظل النوادي الليلية مفتوحة؟
نعم.لكن على الشخص الذي يدير الملهى الليلي التأكد من أنه يمكن للضيوف اإلحتفاظ بطول ذراع واحد على
األقل بين بعضهم البعض.

