
پاکوخاوێنێتی خۆراك
 

نیا ببنەوە لیستی خواردنەکانیان  ئەو کارانەی کە خواردن دابین دەکەن و کراوەن یاخود دەکرێنەوە دەبێت لەوە دلڵ
سەرجەمیان پاکوخاوێنن.

 
لیستی سەرەکی پێداچوونەوە

 
پشکنین بۆ سەرچاوەی ئاوەکەت بکە- بۆ پشکنینی مەترسییەکانی بەکتریا سەیری ئەم لینکە بکە   R 

 https://www.hse.gov.uk/news/legionella-risks-during-coronavirus-outbreak.htm

ئەوە بپشکنە کە ئایا بۆیلەری ئاو گەرمکردنەکەت کار دەکات و بزانە کە ئاوی سارد و گەرمت هەیە لە مۆژ و   R
حەوزی دەستشۆرەکاندا.

ئایا سەرەچاوەی گاز و کارەباتان سەالمەتە؟ -  ڕەنگە تۆ پێویست بێت کە شمەکەکانت بپشکنیت لەالیەن کەسی   R
تۆمارکراوی کارەکەیانەوە.

ەک نابێت لە تەنیشتیان دانرابێت
ڵ
نیابە لەوەی کە ئاگر کوژێنەرەوەکان پاککراونەتەوە بۆ نمونە کورسی و تەپ� دلڵ  R

ەکەت لە دۆخێکی باشدایە؟ شوێن هەیە کە 
ڵ
ئایا هێشتا گرێبەستی فرێدانی پاشەرۆت کارایە؟ ئایا تەنەکەی خۆل  R

بگیرێت؟
ڵ
ەکانی تێدا بەپاکی و ڕێکوپیکی تێداهەل

ڵ
تەنەکەی خۆل

پشکنینی شوێنەکانت بکە بۆ دۆزینەوەی نیشانەی چاالکییەکانی مێر و یان شوێنی هاتنەوە ژوورەوەیان. ڕەچاوی   R
کردنی مێروو بە ڕووپێوی شوێنەکە پێشکردنەوە بکە.

ڵ
هەبوونی بەرنامەی کۆنتڕل

ئایا کەرەستەکانت کار دەکەن )ساردکەرەوەکان، فرێزەرەکان، چێشت�ێنەرەکان، مایکرۆوەیڤەکان، سیستمی   R
گرتنی گەرمکەرەوە(.

ڵ
دەرهێنان، ئامێرەکانی هەل

پشکنینی ئامێرەکانی چاودێری وەکو تەرمۆمەترەکان، ساردکەرەوە و تەرمۆمەتری فرێزەر کە پاکبن و ئامادەبن بۆ   R
و. ڵ

کارکردن. پێوانی تەرمۆمەترەکان بەبەکارهێنانی سەهۆ�ڵ و ئاوی کوال

هەموو شوێنەکان بەتەواوی دەبێت پاك بن و پاککرابنەوە )هەموو کەرەستەکان & ئامێرەکان(.  R

ی کردنەوەی هەر مەکینەیەکی سەهۆ�ڵ و بەتەواوی پاك و پاکژ بکرێتەوە پێش ئەوەی دیسان پڕبکرێتەوە. ڵ
خال  R

ی دەبن دەبێت لەسوڕی زۆر  ڵ
پاککردنەوەی تەواوی مەکینەی قاپشتن و مەکینەی پەرداخ شتنەکان کاتێك کە خال  R

گەرمدابن پێش بەکارهێنان.

سەیری بەرواری ئەو شتانە بکە کە بەکاریان دەهێنیت و پێش ئەوەی بەسەر بچن و ئەوانەش فڕێ بدە کە   R
بەسەرچوون.

پشکنینی ماددەکانی خۆراك دەبێت لە دۆخێکی باش، پاکوخاوێن و لەباربن بۆ بەکارهێنان.  R

نیابەرەوە لەوەی کە ستافەکە یەك پۆشن، بەروانکەیان بەستووە و کەلوپەلی پاراستنی  دلڵ  R
کەسیان لە دۆخێکی پاکوخاوێن و باشدان.



کردنی سەالمەتی خوادنەکان بۆ نموونە بازرگانی باشتری خۆراکی 
ڵ
پێداچوونەوە و نوێبونەوەی سیستمی کۆنتڕۆل  R

 سەالمەتتر، بۆ ڕەنگدانەوەی هەر گۆڕانکارییەكە لە کارەکەتدا. 

https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-sfbb

هەستیاری ڕەچاوبکە- ئایا گۆرانکاری لە لیستی خواردنەکاندا کراوە، گۆڕینی سەرچاوەی دابینکەرەکان   R
یاخود گۆڕانکاری لە کەرەستەکاندا کراوە، واتە ئەو زانیاریە هەستیارانەی کە دابینتکردووە دەبێت 

 نوێبکرێنەوە\؟دەگەیەنێت کە تۆ پێویستت بە نوێکردنەوە هەیە؟ نوێبونەوە بکە بەپێی پێویست. 

https://www.food.gov.uk/business-guidance/allergen-guidance-for-food-
businesses

پێداچوونەوە و نوێبونەوە بکە بە خشتەی پاککردنەوەکانتدا ئیتر ئەوە لەخۆ دەگرێت کە ناو بە ناو مێزو دەرگا   R
و دەسکی دەرگاکان وهەموو ڕووکاری ئەو شتانەی دەستیان بەردەکەوێت پاککبکرێنەوە. سەیرکە کە ماددە 

کیمیاییەکان بەسەرنەچوون و بەکارنەهێنانی هەر ماددەیەك کە تێكچووە بەر لە داخستنی کارەکەوە.

ئایا راهێنانی کارمەندان نوێکراونەتەوە، لەوانەش راهێنان دەربارەی رێوشێنەکانی کۆڤید 19؟ بۆ نمونە   R
 دەستشوشتنی ناو بەناو 

/https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands

کارمەندان ئاگادار بکەرەوە دەربارەی ڕێوشوێنی ڕاپۆرتی نەخۆشی. پشکنین بکە بۆ هەر نەخۆشییەکی کارمەندان،   R
ئیتر ئایا پەیوەندی بە کۆڤیدەوە هەبێت یاخود سکچوون.

 بۆ زانیاری زیاتر سەیری ئەم لینکە بکە
https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-checklist-for-food-businesses-

 during-covid-19
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تەماشای الپەرەی سەرچاوەکانی بازرگانیمان بکە کە پۆستەر و لیستی پێداچوونەوەی سودبەخشی تێدایە 

بە ئینگ�یزی و 9 زمانی تر بەردەستە 
www.sheffield.gov.uk/home/business/coronavirus-business-resources/


