
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PANDA EXPRESS, INC. 

 الكريم، الضيف عزيزي
 

 ضيوفنا رعاية علينا يجب العصيبة، األولات هذه مثل في أنه نعتمد أفضل، حياة أجل من للناس األولوية إعطاء في المتمثلة بمهمتنا تسترشد عائلية شركة بصفتنا
 بصحة تكون أن ونأمل التاجي(، )الفيروس COVID-19 تفشي من تضرروا الذين أولئن على باألسى نشعر الممتدة. عائلتنا في كأفراد )الموظفين( ومشاركينا

 الرسالة. لهذه لراءتن عند وعافية
 

 يومياا معاا نمف بينما ومجتمعاتنا. وموظفينا ضيوفنا - أولا  بأهلنا اهتممنا ولطالما الطعام طريك عن والسعادة البهجة من جو بإضفاء Panda في ملتزمون نحن
 ا.جميعا  وعافيتنا صحتنا على للحفاظ Panda اتخذتها التي اإلجراءات حول تحديث وتمديم معن لالتواص أردنا العصيبة، األولات هذه لتخطي

 
 مراكز بها أوصت التي اإلرشادات تتبع التي وممراتنا متاجرنا في المتمدمة البروتوكولت لوضع الطبيين المتخصصين مع نعمل كنا الماضية، المليلة األشهر طوال

 تأثيره من والحد الفيروس هذا انتشار عمن في للمساعدة المصوى األولوية ونولي (.WHO) العالمية الصحة ومنظمة (CDC) منها ولايةوال األمراض على السيطرة
 أخرى، احترازية تدابير اتخذنا مبكر، ولت في الصحي الحجر بروتوكول عن فضلا  التجارية التجمعات وحظر السفر ليود تطبيك إلى باإلضافة العامة. الصحة على
 مثل:

 
 للعمل جيدة بصحة يتمتعون أنهم من للتأكد حراراتهم ودرجة الموظفين صحة تمييم 
 اليوم في مرات أربع عميك وتنظيف ساعة كل مرة محّسن تعميم إجراء 
 وعاطفياا وجسدياا عملياا موظفينا رعاية من للتأكد األخرى المالية المساعدة وبرامج المرضية اإلجازات سياسات 
 مغلفة أطباق طلب لهم يتيح للضيوف خيار 
 أنفسهم لرعاية اللزمة والموارد صحيح، بشكل اليدين غسل مثل العامة، الصحة بروتوكولت بشأن محدثة بمعلومات موظفينا لتزويد أسبوعية اتصالت 

 والمتاجر والضيوف
 اتخذناها التي اإلجراءات حول إضافية تفاصيل 

 

ا  يتضمن لد هذا أن من الرغم وعلى نخدمها. التي المجتمعات كل احتياجات على بناءا  بسرعة ونتصرف كثب عن نرالب فإننا ألخرى، ليمةد من الوضع لتغير نظرا
 لزم إذا مؤلتاا المتاجر وسنغلك بالجودة أبداا نضحي لن ذلن، ومع التوصيل. وخدمات السيارات ومنافذ مطاعمنا من الطلب يمكنن أنه إل الحالية، عملياتنا في تغييرات

 وموظفينا. ضيوفنا لحماية بذلن الميام الصواب من أنه شعرنا إذا أو األمر
 

ا  يوم. كل أفضل حياة أجل من Panda بمهمة ويسترشدون بفخر يخدمونن الذين المطاعم، في وموظفينا التجارية لعلمتنا ولدعمن مخلصاا ضيفاا لكونن لن شكرا
 

 وعافيتن، سلمتن على حافظ
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