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معلومات من إدارة شئون البيئة

قواعد جديدة ضد االزدحام وذلك لوقف 
الفيروسات في الحانات والمطاعم والمقاهي
كافة شرائح المجتمع يجب أن تتعاون من أجل الحد من إنتشار الفيروس التاجي )فايروس كورونا( ولذلك أقرت 

دائرة الصحة العامة السويدية قواعد جديدة حول كيفية تقديم الطعام والشراب في الحانات والمطاعم والمقاهي في 
السويد. القواعد تنص بأنه يستوجب على الضيوف أن يحافظوا على مسافة من بعضهم البعض عند زيارة اماكن 

تقديم الطعام ، لكي ال ينتشر الفيروس التاجي )فايروس كورونا( بينهم.
يبقى العديد من السكان في الداخل واليتجرءون على تناول الطعام في الخارج عندما ينتشر الفيروس التاجي في المجتمع. وهذا يجعل من 

الصعب على المطاعم والبارات والمقاهي الحصول على الزبائن. مدينة هيلسنغبورغ تريد أن شركتك تكون قادرة على االستمرار في 
تقديم خدمة الطعام على الرغم من الفيروس.

للتعامل مع الوضع بشكل أفضل يمكن لشركتك  الحصول على مساعدة من البلدية والدوائر الحكومية والمنظمات المهنية المختلفة. ولكن 
تحتاج أيضا إلى المساعدة في وقف انتشار الفيروس حتى ال تزداد األزمة سوءا. لذلك ومن المهم أن تتبع الشركة القواعد الجديدة لدائرة 

الصحة العامة.

يجب على جميع مقدمي الطعام والمشروبات التأكد من عدم ازدحام الزبائن في طوابير الطعام أو على طاوالت الحانات أو عند جلب 
الطعام من البوفيهات. من المهم أن يتمكن جميع الزبائن من الحفاظ على مسافة من بعضهم البعض للحد من خطر انتشار الفيروس التاجي 

)فايروس كورونا( بينهم.

القوانين تنص على أألتي:

يُسمح للزبائن بتناول الطعام والشراب فقط عند الجلوس حول الطاولة، وليس عند الوقوف على منضدة الحانة/المطعم.	 
يمكن للزبائن طلب الطعام أو المشروبات واخذها الى الطاولة، على سبيل المثال من بوفيه، إذا لم يكن هناك طابور أو يكون مزدحم 	 

للغاية عندما يفعلون ذلك.
يمكن للزبائن طلب الطعام وأخذه معهم، ما لم يكن هناك طابور أو يكون مزدحم للغاية عندما يفعلون ذلك.	 

يستوجب عليك وعلى شركتك التي تقدم الطعام التحقق من نفسها أنها تمتثل للقواعد ولديها إجراءات لذلك. كما يجب على تلك الشركات 
تقييم المخاطر من أجل الحد من إنتشار الفيروس التاجي )فايروس كورونا( حسب اسس ونصائح دائرة الصحة العامة السويدية. إذا كانت 

شركتك ال تتبع القواعد ، فقد يقرر طبيب مكافحة األمراض المعدية بغلق وإلغاء تقديم الطعام. تطبق القواعد من 25 مارس 2020.

كيف يجب أن أتبع القواعد في مطعمي؟
تأكد من أن جميع زبائنك يجلسون حول الطاوالت أثناء تناول الطعام والشراب. إبالغ الضيوف أنه يجب عليهم الحفاظ على مسافة من 

بعضهم البعض عندما يكونون في طابور لطلب الطعام ألخذه معهم، أو عند أخذهم الطعام الى الطاولة. إذا كان الضيوف قريبين جًدا من 
بعضهم البعض، هل يمكنك عمل مسافة أكبر بين الطاوالت. ال يُسمح تقديم الطعام والمشروبات للضيوف الواقفين بجانب منضدة البار/

الحانة/المطعم.

هل يمكنني االستمرار في تقديم بوفيه حيث يأخذ زبائنك الطعام بأنفسهم؟
نعم، إذا كان بإمكان زبائنك اخذ الطعام لطاوالتهم دون أن يؤدي ذلك لتكوين طوابير أو ازدحام عند البوفيه. قم باتباع إجراءات التنظيف 

والنظافة.

كم يجب أن يكون الضيوف بعيدين عن بعضهم البعض؟
لم تنص القواعد الجديدة الصادرة عن دائرة الصحة العامة على أي مسافة محددة. ولكن طبيب الحماية من العدوى في السويد قد نصح 

سابقا بأن ألمسافة ينبغي أن تكون على األقل  متر واحد بين شخص وأخرعندما نكون في مجموعات من الناس. هذه النصائح تتبع 
اآلن لدى العديد من المطاعم والمحالت التجارية. يمكنك مساعدة الزبائن على الحفاظ على المسافة الصحيحة بين بعضهم البعض في 

طابوراالنتظار وذلك بوضع شريط السق على االرض يبين المسافات الصحيحة.

أسئلة وأجوبة حول القواعد


