
حكومة  عن  الصادرة  والتوجيهات  للتعاميم  تنفيذ� 

والوقائية  االحترازية  ا�جراءات  بشأن  أبوظبي  إمارة 

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) 

وتفادي� للمخالفات يرجى االلتزام بالتعليمات التالية :

يتم وضع الطلبات على سطح آمن في موقع التسليم 

المحدد باالتفاق مع المستهلك.

الوجه  ارتداء كمامة  الغذاء  يجب على جميع متداولي 

والقفازات عند تسليم الطلبات.

االلتزام بمسافة التباعد اªمن من خالل المحافظة على 

مسافة ال تقل عن 1.5  متر عن جميع ا»فراد بما فيهم 

الذين يستلمون الطعام.

تنظيف وتطهير وحدات وحقائب نقل الطعام قبل كل 

عملية توصيل.

خروجها  قبل  الغذاء  المواد  إغالق  إحكام  يفضل 

للتوصيل.

عزیز صارفین

 ابو ظہبی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیالؤ 
(کوویڈ  تدابیر،  احتیاطی  اور  احتیاطی  کے  کرنے  کو حمدود 
19) کے بارے میں جاری کردہ رسکولرز اور ہدایت کی بنیاد 
ذیل  درج  لئے  کے  بچنے  سے  ورزیوں  خالف  کرم  براہ   ، پر 

ہدایات پر معل کریں:  

1.اس بات کو یقینی بنائیں کہ صارفین کے ساتھ اتفاق رائے 
کے مطابق نامزد ترسیل کے عالقے میں حمفوظ سطح پر آرڈرز 

لگائے گئے ہیں۔  

2.آرڈر دیتے وقت کھانے کے متام ہینڈلرز کو چہرے کے ماسک 
اور دستانے پہننے چاہئیں۔  

3.کم سے کم 1.5 میٹر چھوڑ کر متام افراد سے فاصلہ رکھیں 

، جن میں کھان الینے والے افراد بھی  بھی شامل ہے۔ 

4.کھانے کی ترسیل کے یونٹوں اور بستوں کو ہر ایک کی 

فراہمی سے پہلے صاف اور جراسیم سے پاک کریں۔  

اسے  پہلے  ترسیل سے  اور  کریں  اشیاء خست  کی  5.کھانے 

حمفوظ رکھیں

Dear valued customers,   

Based  on the circulars and directives issued by 
the  Abu Dhabi government regarding the 
precautionary and preventive measures to limit 
the spread of Corona virus (Covid 19) , please 
adhere to the following instructions to avoid 
violations: 

1. Make  sure  that orders are placed on a safe 
surface at designated delivery area  as agreed  
with the consumer.

2. All food handlers must wear face masks and 
gloves when delivering orders.

3. Keep a safe distance by leaving at least 1.5 
meters from all individuals, including those who 
receive food.

 4. Clean and disinfect food transport units and 
bags before each delivery.

5. Tighten food items and pack it safe before 
delivery.
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