Mga Pinakamabisang Pamamaraan para sa mga Tindahan ng mga Pagkain, Mga Restawran,
at mga Serbisyo sa Pag-pick-Up/Paghahatid ng Pagkain sa Panahon ng COVID-19 Pandemya
MAGING MALUSOG, MAGING MALINIS
• Empleyado – Manatili sa bahay o huwag
pumasok kung may sakit; komunsulta
sa doktor kung may sakit at makipagugnayan sa superbisor
• Taga Pamahala – sabihan ang mga
empleyado na manatili sa bahay. Pauwiin
agad ang empleyadong may sakit
• Suriin ang empleyadong nahantad
sa COVID19 upang malaman ang
temperatura at kung may ibang sintomas

• Hugasan nang madalas ang inyong
kamay gamit ang sabon at tubig nang
hindi bababa sa 20 segundo
• Kung walang sabon at tubig, gumamit
ng 60%alcohol-based sanitizer ayon
sa CDC
• Iwasang hawakan ang iyong mga mata,
ilong, at bibig hanggat hindi nakapaghugas ng kamay
• Magsuot ng mask/takip sa muka ayon
sa CDC at FDA

• Huwag hawakan ang mga pagkain kung
hindi pa naghugas ng kamay

• Palaging disimpektahin ang mga
madalas na ginagamit na ibabaw
o lagayan

• Maghanda at gamitin ang sanitizer
ayon sa panuto

• Gamitin lamang ng isang beses ang
gwantes, tisyu, o anumang kagamitan
• I-wrap ang mga lalagyan ng pagkain
upang maiwasan ang kontaminasyon
• Sundin ang apat na hakbang sa
kaligtasan ng pagkain Malinis,
Paghiwalayin, Lutuin, Palamigin

PAG-LILINIS AT PAG-DISINFECT
• Turuan ang mga empleyado ng
tamang paglilinis at pag disinfect at
ng tamang pamantayan sa pagiingat
nang naaayon sa CDC at FDA

• Mag alok ng mga sanitizer at wipes sa
mga customer upang linisin ang mga
grocery cart/hawakan ng basket, o
gumamit ng mga tauhan ng tindhan
upang magsagawa ng paglilinis/
sanitizing

• Gumamit ng mga rehistradong-EPA
disinfectant

• Magkaroon at gumamit ng mga
produktong panglinis

• Tiyaking malinis ang mga lalagyan ng
pagkain

• Sundin ang mga panukalang
proteksyon

PAGDISTANSYA SA KARAMIHAN
• Tulungan at turuan ang mga
empleyado at mga customer sa
kahalagahan ng pag distansya:

• Iwasan ang mga display na
maaring magresulta sa pagtitipon
ng mga customer; itigil ang selfservice na salad bar; Ipagbawal ang
pagtitipon ng mga empleyado

-- Mga palatandaan
-- Mensahe sa audio

• Upang hindi magtagal ang mga
mamimili sa tindahan himukin silang
gawin ang mga ito:
-- Ilista ang mga bibilhin
-- Umorder ng mas maaga kung maari

• Maglagay ng mga palatandaan sa
mga sahig upang mahikayat ang
istansya sa karamihan

-- Isaalang-alang ang paggamit
ng bawat check-out lane upang
makatulong sa pag distansya

• Magtakda ng mga lugar sa loob at labas
ng establisyamento para sa mga
magpi-pickup

PICK-UP & DELIVERY
• Kung nagooffer ng paghahatid:
-- Tiyakin na ang mga sisidlang
palamigan at mga llagyan ay malinis
at nasanitized.
-- Panatilihin kontrolado ang oras at
temperaturals
-- Iwasan ang kontaminasyon;
halimbawa, balutin ang pagkain sa
panahon ng transportasyon

• Himukin ang mga mamimili na huwag
humawak sa mga delivery.
ORDER
PLACED

• Bigyang abiso ang mga mamimili
sa pamamagitan ng pagtext o
pagtawag sa telepono na paparating
na ang delivery

• Itakda ang itinalagang pick-up zone
para sa mga customer

PICK-UP

ZONE

• Mag-alok ng curb-side pick-up
• Magsanay ng pag-distansya sa
pamamagitan ng pag-alok ng
paglagay ng mga order sa mga
trunks ng sasakyan
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