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ي ـــيحم ل تسوقــمن أجاعدة ـق  20
 صحة الجميع

 

20 regole per una spesa che tuteli la 
salute di tutti  

 
 
 

 .كورونا المستجدهزيمة فيروس جميعا من أجل نتعاون فل

Cooperiamo per sconfiggere il coronavirus.  

 

 

 

 قبل مغادرة المنزل
Prima di partire da casa  

 
 
 
 

في   المقتنيات  وتخزين للمحافظة  التي بحوزتك  من المساحة المتاحة و تحقق أمس الحاجة إليه بكل ما أنت في قائمةسجل . 1
 .المنزل )في الثالجة ، في المخزن ، في المرآب ، ...(

حتى  ، لذلك قم بتنظيم نفسك  المتجركلما أتيحت لك مناسبة الذهاب إلى  حاول ما أمكن أن تقتني كل حاجاتك. 2
 .ما استطعت  أقل كن من القيام  بالتسوق تتم

 . عنه تبحث الذي   وجود المنتوج  مكان تدريو حيث إلى المتاجر التي تعرفها جيدًا  اذهب ، . إذا كان ذلك ممكنًا3

 .األطفال أو كبار السن أخذ بصحبتكت، وبطبيعة الحال، ال وحدكاذهب للتسوق  ،. إذا كان ذلك ممكنا4

 .ازدحامااأليام واألوقات األقل  و قم باختيارأوقات الذروة  خاللنقاط البيع . تجنب الذهاب إلى 5

 .، خذه معك. إذا كان لديك معقم لليدين في المنزل6

تأجيل التسوق إلى   باستطاعتكو أنت أن هناك الكثير من األشخاص  المتجر . إذا الحظت عند وصولك إلى 7
 . دخولك إلى المتجر، قم بتأجيل آخر أقل ازدحاماوقت 
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 البيع منافذعند 
Nel punto di vendita  

 . البيع واتبع بدقة ما هو مقترح  منافذكل عناية تعليمات . اقرأ ب 8

 . . طهر يديك قبل الدخول 9

  للقيام ثم يأتي دوركمن الرف  حاجياتهم  من اقتناء ن حتى ينتهي الزبناء اآلخرومتًرا بعد بعيدا مسافة . اتبع القائمة التي أعددتها وانتظر 10
 بنفس الشيء. 

على  و أنت دورك  حتى يأتي بشكل خاص  انتبه، عند اإلكتيال الميزان لذى اآلداء وعند و، األماكن حيث يتم القيام بخدمتك لذى كذلك . 11
 آمنة. مسافة 

 . كليهماذراعكما ممدودين بمسافة تساوي ل بينك و بين العام، احتفظ عند األماكن حيث يتم القيام بخدمتكأو ما يحين وقت األداء . عند12

 . خريناآل الزبائنعدم التوقف والدردشة مع يجب عليك داخل المتجر كما عليك أن تتذكر أنه . 13

 األداء.  صندوق  صاحببسرعة دون التوقف أمام   بالمرورالحزام وقم  فوق  مقتنياتككل ، ضع عند اآلداء. 14

 .أو االئتمانبطاقات الخصم  اختر، دفع ثمن المقتنياتعند  .15

في    المرأب القيام بذلك و بكل هدوء عندالتسوق. ستتمكن من  سلة مباشرة في   ابل ضعه األكياس داخل  المقتنيات تضع، ال . بعد الدفع16
 . الهواء الطلق قبل وضعها في السيارة

 

 وق ــــــــــــــــــــبعد التس

Dopo aver fatto la spesa  

 

 . خارج المتجر في الهواء الطلق بكل هدوء داخل األكياس  كبوضع مقتنيات . قم 17

غسل أو تعقيم  قم ب ، المرآب( و ، مخزن الطعامالتخزين التي لديك في المنزل )الثالجة بأماكنمقتنياتك  ما تتاح لك الفرصة ضع. بمجرد 18
 . يديك مرة أخرى

 البضائع.تسليمهم  المباشر عند ، حاول الحد من إمكانية االتصال األصدقاءارب أو . في حالة قيامك بالتسوق لبعض األق19
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