
 بناًء على التوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما
يخص آلية استثناء المطاعم من العمل أثناء أوقات الحظر

 نعتذر عن تقديم خدماتنا المباشرة لكم، حيث أن تصريح البيع مقتصر
على شركات التوصيل المعتمدة أو من خالل تطبيق المطعم

 يمكنك الطلب اآلن عبر تطبيقنا اإللكتروني أو من شركات التوصيل
المعتمدة وأنت في منزلك

 
خليك_بالبيت
وزارة_الصحة

#
#

أعزاءنا العمالء



 بناًء على التوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما
 يخص آلية استثناء المطاعم من العمل أثناء أوقات الحظر

 إذا كنت سائق توصيل من أحد التطبيقات المعتمدة أو سائق توصيل
 طلبات خاص بالمطعم ولديك طلب من خالل المنصة نرجو بقاءك في
 السيارة لحين انتهاء إنجاز الطلب وسيقوم موظفنا بخدمتك وإحضار

 الطلب لك وأنت في السيارة. يجب االلتزام باجراءات السالمة من
 (لبس القفازات  نظافة حافظة الطعام - نظافة المركبة – لبس

الكمامة) كما سنقوم بفحص درجة حرارة السائق قبل تسليم الطلب
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أعزاءنا مندوبي التوصيل



#
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Following the new regulations set by the Ministry of Municipal and Rural 
Affairs, concerning the exemptions offered to restaurants to operate & 
commute during curfew hours, we would like to apologize as we are 
unable to serve you as per our usual dispatch standards. This means that 
our provision of goods to customers is only allowed though 
aggregators/food delivery applications, in addition to the company’s 
own fleet or delivery services.  
 
You may now place your order directly through the delivery food 
aggregator’s App, or the concerned restaurant’s personal digital 
application. Accordingly, your order will be dispatched and arrive to you 
following the highest food safety and hygienic standards.

Dear Customers,
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Following the new regulations set by the Ministry of Municipal and Rural 
Affairs, concerning the exemptions offered to restaurants to operate & 
commute during curfew hours, if you are one of the designated aggregator 
delivery personnel, or one of our own delivery drivers, upon receiving any 
food order during pick-ups, we kindly ask you to stay in your car at all times.
 
Our concerned staff will hand over the finished order to you as soon as it is 
ready for dispatch. Additionally, the driver’s temperature will be checked 
after handing over the order, to ensure safety and quality of our products 
once reaching the end customer. Further, please note that all food safety & 
hygiene mandates need to be adhered to at all times. 

Thank you for your cooperation & compliance. 

Dear Delivery Drivers,
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