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مرحًبا،

نحــن مــارك وآندريــاس، المؤسســان التنفيذيــان فــي Kcal. نــود أخــذ القليــل مــن وقتكــم للحديــث عــن المعركــة العالميــة الحاليــة فــي مواجهــة 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). إن هذه ا¡وقات صعبة ومليئة بالتحديات، ونشاهد مثلكم تصاعد أرقام ا¡شخاص المصابين بالفيروس 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم ونتمنــى الشــفاء العاجــل لــكل المتأثريــن بــه. إننــا نحيــي الســطات ا�ماراتيــة علــى تجاوبهــا الســريع فــي التعامــل مــع هــذه 

.Kcal ا¡زمة. تبذل الكثير من ا¡عمال جهدها لتعديل عملياتها بما يتوافق مع ا�جراءات االحتياطية، كما نفعل في

لطالمــا افتخرنــا فــي Kcal بالتزامنــا بأعلــى مســتويات النظافــة وســالمة ا¡غذيــة، ونتعامــل مــع هــذا الموضــوع بــكل جــد لضمــان وصــول وجباتكــم 
إليكــم بأعلــى جــودة ممكنــة. تشــمل إجراءاتنــا المتعلقــة بالنظافــة وســالمة الغــذاء كل الخطــوات مــن اســتالم ا¡طعمــة إلــى طبخهــا وتغليفهــا 
فــي العلــب المــزودة بأفضــل تقنيــات العــزل الحــراري التــي يصــل طعامكــم فيهــا. أمــا بالنســبة إلــى مرافــق مطابخنــا الحديثــة، فقــد تــم تصميمهــا 
علــى نحــو مخصــص قبــل ســنوات قليلــة وفًقــا ¡علــى المعاييــر العالميــة، وهــو مــا جعلهــا تجتــاز دورات التدقيــق االعتياديــة فــي كل مــرة. ال نتحــدث 

كثيًرا عن هذه ا�جراءات (بالقدر المطلوب)، ولكنها من المعايير التي يتوجب االنتباه إليها عند اختيار مزود خطط وجبات.

المتوقعــة  بالجــودة  وجباتكــم  وصــول  لضمــان  المعاييــر  مــن  رفعنــا  االحتياطيــة،  با�جــراءات  منــا  والتزاًمــا  المؤسســات،  مــن  وكالكثيــر 
والمطلوبة. فبا�ضافة إلى ا�جراءات االعتيادية، أضفنا ا�جراءات التالية:

               يحتاج أي موظف إلى أن يتم قياس درجة حرارته باستخدام مقياس الحرارة با¡شعة تحت الحمراء.
               عدم دخول أي زوار غير ضروريين إلى مطبخنا حتى إشعار آخر.

               سنستمر في تنظيف وتعقيم المطبخ وأدواته دورًيا وفًقا لمتطلبات البلدية، وسنزيد اÃن إجراءات التنظيف والتعقيم
               مع تكرار أكثر. 

               يقوم كل سائقينا اÃن بارتداء كمامات وقفازات في كل ا¡وقات أثناء التوصيل.
               نقوم بفحص حرارة الموظفين دورًيا باستخدام مقياس الحرارة با¡شعة تحت الحمراء ونتابع حالتهم الصحية عن كثب.

               سنستمر في تعقيم المطبخ يومًيا بحذر أكبر وبتكرار أكثر.
               نلزم أي موظف يسافر جًوا بالعزل الذاتي لمدة 14 يوًما كمدة احتياطية وأن يقدم شهادة صحية صادرة عن الحكومة قبل

               الرجوع إلى العمل. 
               شاركنا إرشادات أفضل الممارسات الصحية مع فريقنا وسنستمر في إطالعه على أحدث ا�رشادات يومًيا.

               قمنا بتركيب محطات تعقيم إضافية لليدين في مطبخنا ومطاعمنا.
               يقوم كل سائقينا بتنظيف أيديهم وتعقيمها باستمرار.

يقــوم فريقنــا بالتحقــق مــن االلتــزام بتنفيــذ ا�جــراءات المذكورة أعاله لنســتمر بااللتــزام بتوجيهــات ISO وHACCP. إننا على ثقة بــأن الفيروس 
لن يؤثر في خدمة  Kcal ومع أن إجراءاتنا للسالمة كافية، نؤمن بأن إضافة هذه ا�جراءات الجديدة ستزيد من راحة بالكم. 

ــق  ــى تحقي ــاعدتكم عل ــودة لمس ــي الج ــي عال ــام صح ــى طع ــهًلا إل ــوًلا س ــارات وص ــي ا�م ــم ف ــر لك ــا أن نوف ــا أردن ــنوات ¡نن ــل 10 س ــأنا Kcal قب أنش
أهدافكــم، ســواًء أكانــت متعلقــة بالــوزن أم لعيــش أســلوب حيــاة صحــي. واÃن نحتــاج أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى تغذيــة أجســامنا للحفــاظ علــى 

قوتها "لنجعل الغذاء دواًء".

وبالنيابــة عــن كل أعضــاء فريــق Kcal، ســنقف بجانبكــم ونرجــو منكــم أال تتــرددوا فــي التواصــل معنــا إذا كنتــم تريــدون طــرح أي أســئلة أو 
استفسارات.

مع تمنياتنا لكم بالصحة الطيبة،

مارك وآندرياس
المؤسسان


