
دليل الأعمال

خدمات الستالم بجانب الرصيف
:

ي سان فرانسيسكو استئناف العمليات باستخدام واجهة المتجر أو خدمات
كات البيع بالتجزئة �ف ف       أيار )مايو(، يمكن لمعظم �ش  اعتباًرا من يوم االثن�ي

ضافية إذا كانت لدى عملك أسئلة ة عبارة عن ملخص للمتطلبات االأساسية وأفضل الممارسات والموارد االإ االستالم بجانب الرصيف. هذه الن�ش

كتك بأمان وامتثال، يرجى زيارة رشادات الكاملة لضمان عمل �ش مًعا ، دعونا نعيد فتح مدينتنا بأمانللحصول عىل االإ

 ال يجوز للزبائن دخول متجرك.  يمكنك تقديم واجهة متجر أو

خدمات االستالم بجانب الرصيف أو االستالم فقط

 يجب أن يكون لمتجرك وصول مبا�ش إىل الرصيف أو الشارع أو

 الزقاق أو منطقة النتظار السيارات حيث يمكن للزبائن استالم

البضائع دون منع المشاة المارة أو خلق ازدحام مروري

ي وقت واحد، ولكن قد
ي الموقع �ف

ف �ف  ال يجوز الأك�ش من       موظف�ي

 يكون الحد االأقىص لمتجرك أك�ش رصامة.  يعتمد ذلك عىل ما إذا

ف بالبقاء عىل االأقل ستة أقدام كان حجم منشأتك يسمح للموظف�ي

ي الطابور ح�ت يتمكنوا من الحفاظ
 حدد عدد الزبائن المنتظرين �ف

 عىل مسافة ستة أقدام والسماح لالآخرين بالمرور بأمان.  استخدم

ف مسافات االصطفاف االآمنة عىل االأرض خارج عملك. يط لتمي�ي   ال�ش

بالغ الزبائن بسعة الخط القصوى ضع الفتات الإ

الرئيسية  المتطلبات 

تسليم وبعد  قبل  تعقيمهما  أو  اليدين  غسل  ف  الموظف�ي عىل   يجب 

بدقة كة  المش�ت العمل  مناطق  تعقيم  الزبون.   إىل   االأغراض 

متكرر وبشكل 

ي جميع االأوقات، ويجب
ف ارتداء أغطية الوجه �ف  يجب عىل الموظف�ي

ف وأثناء  عىل الزبائن ارتداء أغطية الوجه أثناء التفاعل مع الموظف�ي

ي الطابور
االنتظار �ف

إعداد ون�ش وتنفيذ كل من بروتوكول التباعد االجتماعي

وخطة الصحة والسالمة.  تتوفر النماذج والمزيد من 

ي 
 المعلومات �ف
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ي يتواصل فيها الزبائن والموظفون من
 تقليص المدة الزمنية ال�ت

نت، وتلقي الطلبات ن�ت  خالل التأكد من إدراج عروضك ع�ب االإ

نت أو ع�ب الهاتف، وإلغاء تلك ن�ت  مقدًما، والتوصية بالدفع ع�ب االإ

ف ف الزبائن والرصاف�ي ي تتطلب توقيًعا ، وتوف�ي حاجز ب�ي
المدفوعات ال�ت

ات زمنية يمكن للزبائن خاللها تحديد موعد ي اعتبارك توف�ي ف�ت
 ضع �ف

الستالم العنارص، من أجل تفريق حركة الزبائن عىل مدار اليوم

ي اعتبارك وضع طاولة خارج عملك حيث يمكنك وضع عنارص
 ضع �ف

 الطلبات المسبق طلبها للزبائن الستالمها، بدالً من تسليم العنارص

ة إىل العميل مبا�ش

ي كيفية تعامل عملك مع العنارص المرتجعة وتعقيمها بأمان،
 فكر �ف

جيع إذا كنت تسمح بال�ت

تفضل بزيارة                           للحصول عىل المعلومات االأك�ش اكتمااًل وحداثة لضمان توافق نشاطك التجاري مع جميع اللوائح الصحية

ة، فانتقل إىل                                  أو تواصل مع الخط كات الصغ�ي إذا كنت تبحث عن إرشادات أو موارد متاحة لل�ش

ة عىل   الساخن لالأعمال الصغ�ي

الممارسات  أفضل 

?هل ل تزال لديك أسئلة

 إنشاء نظام يمكن للزبائن من خالله االتصال بنشاطك التجاري عندما

ي طريقهم للتأكد من أن طلبهم جاهز عند وصولهم
يكونون �ف

ي منطقة وقوف السيارات، اسمح للعمالء بإرسال الرسائل
 لالستالم �ف

 النصية أو االتصال عند وصولهم.  إذا كان ذلك ممكًنا، أكمل

 المعامالت دون مغادرة الزبائن لسيارتهم.  اجمع وصف مركبة

ي حالة
ي صندوق السيارة.  �ف

 الزبون، وعند وصوله، ضع العنارص �ف

ي المقعد الخلفي، يجب أن ترتدي أنت والزبون
 وضع العنارص �ف

غطاء للوجه

ي طلب منطقة تحميل مؤقتة مجانية الستالم خدمات االستالم
  فكر �ف

الرصيف ) يتوفر النموذج عىلsf.gov/curbside). بجانب 
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