
İşletmenİzİn
yenİden açiliş rehberİ



Sonunda yeme & içme işletmeleri tekrar kapılarını açıyorlar, ama bu bildiğimiz normale dönüş olmayacak. 
İşletme sahipleri, mutfak ve servis personelleri Covid-19 gerçeğinin hayatın bir parçası olduğu bir 
dünyada, işleri ve süreçleri nasıl yürütecekleri ile ilgili çalışmaları gerekecek. Siz ve işletmeniz için 
yeni normale uyum sağlama kapsamında yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı önerilerimizi derleyip 
paylaşmak istedik.

Kapılarınızı yeniden misafirlerinize açarken her şeyi en ince detayına kadar yeniden 

düşünmeniz gerekecek. Hayatımızın yeni gerçekleri sosyal mesafe kuralları ve 

virüssüz bir işletme ortamı sağlamak adına yeni düzenler kurmamız gerekiyor. 

Güvenle
İşe dönme

sürecİnde İpuçlari ve 
faydali bİlgİler

MASA & MENÜ
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MASA DÜZENLERİ
En önemli sorulardan bir tanesi misafirlerin nasıl yeterli sosyal mesafe kuralına 
uymalarının sağlanacağıdır. Açılmadan önce masaların arasını en az 1.5 metre 
olacak şekilde yeniden düzenleyin ve farklı masa dağılımlarını deneyin. 
Servisi aksatmayacak kadar masalar arasında yeterli mesafe var mı? Mesafeyi 
korurken samimiyeti nasıl elden bırakmayacaksınız buna odaklanın.

Yeterli mesafeyi koyduktan sonra içecek ve yiyecekleri servis etmek için yan 
masalardan yararlanmayı düşünebilirsiniz. Başka bir çözüm ise farklı masaların 
arasını veya ekibinizle müşterilerinizin direkt iletişimini en aza indirmek adına, 
şeffaf pleksi ayraçlar ile kapamak olabilir.

Özel oda, mahzen ve bunun gibi yararlanabileceğiniz ek odalarınızı yeniden 
değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Yer kaplayan fazla mobilya ve eşyaları 
kaldırarak yer açmayı da deneyebilirsiniz.

AÇIK ALAN & TERAS
Açık alanınız veya terasınız var mı? Sadece misafirlerinize açık olacağından ve 
girişinde her zaman dezenfektan buldurduğunuzdan emin olun.

MASANIN ÜSTÜ
Artık masanın üstünü boşaltma zamanı. Alışık olduğumuz tuz/biber/kürdan/
vb. masa üzerine konulabilecek her şey kişiye özel paketler halinde istek 
doğrultusunda servis personeli tarafından sağlanmalıdır. 

Yeme & içme takımları/gereçleri masa üzerinde yer almamalı, mümkünse 
kapalı bir paketin içinde misafirler yerlerini aldıktan sonra masaya 
getirilmelidir.



MENÜ 
Bu değişikliği fırsat bilerek menünüzü %100 online hale getirebilir ve 
böylelikle somut menüleri hayatınızdan çıkarmayı deneyebilirsiniz. QR kodu 
veya özel uygulamaları kullanarak bunu yapabilirsiniz. 

Eğer bu çözüm bazı misafirleriniz için cazip değil ise tek 
kullanımlık kişiye özel menü bastırmayı veya herkesin 

görebileceği şekilde menünüzün ortak bir alana yazılmasını 
sağlayabilirsiniz.

Eve sipariş ve Restoran müşterileriniz için ayrı menüler sunmak 
en iyisi olacaktır.

Son olarak neler yapılabileceği ile ilgili ekibimizle    
bağlantıya geçmenizi öneriyoruz. Daha fazla bilgi    
edinmek için www.mybidfoodmenu.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

İÇECEKLER
Muhtemelen birçok misafiriniz, servis 
personelinin bir şişeyi birkaç kere getirmesi 
veya tutmasını hoş karşılamayacaktır. Bırakın 
su ve diğer içeceklerin bardaklara misafirleriniz 
kendileri koysunlar. Aynı zamanda içeceklerin 
daha küçük boylarını da sunmayı düşünebilirsiniz. 

KULLANIMA HAZIR ÜRÜNLER
Kullanıma hazır ürünlerin uygulanma kolaylığı 
daha az elemanla çalışırken verimli bir çözüm 
olacaktır. Sizin tarafınızdan önceden hazırlanmış 
veya hazır alınmış soslar, bazlar ve diğer ara 
ürünler bu anlamda mutfak akışınızda size 
kolaylık sağlayacaktır.

KISALTILMIŞ MENÜ
Daha kısa bir menü misafirlerinizin seçimlerini 
daha hızlı yapacağı anlamına gelir. Bu 
misafirlerin mekânda daha az vakit geçireceği 
ve bir günde daha fazla misafire servis 
verebileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda 
kısa menüler daha çok değişiklik yapmanıza 
izin verir ve misafirlerinize yeni şeyler sunarak 
tekdüzelikten uzaklaşmanızı sağlar. Böylelikle 
işletmenize daha sık uğramak isteyeceklerdir.

KLASİKLER
Krizin bir olumlu yanı misafirlerinizin neleri 
kaçırdıklarını ve özlediklerini anlayacaklarıdır. 
Yeni menünüzde klasiklerinize yer verin. 
Sonunda onlar için geri geleceklerdir. 

EVE SERVİS & GEL-AL
Azalan masalar için bu iki servise de önem verin. 
Misafirlerinize restoranda veya başka şekilde 
ulaşarak eve sipariş veya gel-al siparişlerine de 
yönlendirin. Bunun için siparişlere ekler yaparak 
onları teşvik edebilirsiniz.
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Her şeyin başı sağlık! Özellikle gıda hijyeni ve bulaşma riskini

engellemek için ekstra özen gerekiyor.GÜVENLİK & HİJYEN
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HASTA ÇALIŞANLAR
Hiçbir risk almayın. Ekibinizden birisi iyi 
hissetmiyorsa, öksürüyor veya ateşi var ise 
kesinlikle işe gelmemesini, evde kalmasını ve en 
yakın sağlık kurumuna ulaşmasını sağlayınız.

DERECE KONTROLÜ
Vücut sıcaklığı birisinin sağlığı hakkında iyi 
bir göstergedir. Giriş esnasında ekibinizin ve 
misafirlerinizin ateşini kızılötesi dereceler ile 
temassız şekilde ölçebilirsiniz. Bu sizi, ekibinizi 
ve misafirlerinizi daha güvende hissettirecek bir 
uygulamadır.   

KİŞİSEL HİJYEN 
Her hazırlık öncesi ellerinizi, T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından önerilen şekilde, en az 
20-30 saniye süre ile sabun kullanarak 
yıkayınız. Elinizi yüzünüze götürmekten 
kaçının, özellikle de yemek hazırlarken. Ekip 
arkadaşlarınızı ve misafirleri korumak adına her 
zaman maske kullanın. Eldiven kullanımı da 
önerilmektedir.

SÜREKLİ DEZENFEKTE  
Mekân içi veya dışı yer değiştirdiğinizde, her 
yeni yere adım attığınızda ellerinizi dezenfekte 
etmeye gayret ediniz.

TEMİZLİĞİ GÖSTERİN 
Misafirleriniz hijyene en üst düzeyde önem 
göstereceklerdir. Bunun üstünde çalışmaktan 
kaçınmayın ne kadar sıklıkla ve ne kadar detaylı 
temizlik yaptığınızı gösterin ve hissettirin. 

Pandemi öncesi misafirler varken temizlik 
yapmaktan kaçınılırdı. Artık yerleri, kapı kollarını, 
tezgâhları ve temizlenebilecek her yeri silerek, 
dezenfekte ederek, yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Kokusuz temizleme malzemeleri kullanmaya 
özen gösterin. Kimse yoğun limon veya deterjan 
kokusu arasında keyifli bir yemek veya kahve 
molası vermek istemeyecektir. Unutmayın ki 
temizlik malzemeleri virüsü öldürme gücüne 
sahip olduğu sağlık otoriteleri tarafından 
onaylanmış malzemeleri içermelidir. 
 

WC
Çalışanlarınızın ve bütün misafirlerinizin ellerini yıkadıklarından 
emin olunuz. Hatırlatmak ve göstermek adına bilgilendirici posterler 
koymaktan çekinmeyiniz. İlave olarak her WC’de kolonya veya ele sürülebilir 
dezenfektan bulunmasını sağlayınız.

Sıcak hava kullanan kurutucuları kullanmayınız. Anında kullanılıp 
atılabilen kâğıt havlu tercih edin, elle açmayı gerektirmeyecek çöp kovası 
kullandığınızdan emin olun.

Saat başı tuvaletlerin temizliğini yapın ve bunu gösterin.
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GIDA HİJYENİ
Sebze ve meyveleri sistematik olarak temiz su le yıkayınız. Pişirilmeden 
tüketilecek taze ürünlere ekstra özen gösterin. Yemekleri pişirirken hazırlama 
talimatlarına harfiyen uyunuz. Mümkün olduğu kadar yemekleri ayrı ayrı 
hazırlayınız.

VERİMLİ ÇALIŞMA
Hazırlık esnasında elle dokunma ve teması en aza indirgeyebileceğiniz 
yemekleri sunmaya çalışın.

Hareketleri sınırlayınız. 
Mutfak ekibinin olabildiğince az yer değiştirdiğinden emin olunuz. 
Örnek olarak bütün vardiya boyunca sadece tek bir kişi bulaşıklardan 
sorumlu olabilir. Molaların en yakın yerde, kişisel ve kısa olmasına dikkat 
ediniz.

MUTFAKTA HİJYEN  
Dolaplarınızı ve mutfak tezgâh/yüzeylerinizi her zamankinden daha sık 
temizleyin. Bulaşmayı engellemek adına mutfak gereçlerini her yeni 
malzeme kullanımında önce deterjan ile temizleyiniz. 

SEVKİYATLAR & DEPOLAMA
Dışarıdan kişilerle olabildiğince az temasa girilmesini hedeflemelisiniz. 
Tedarik ürünlerinin bırakılacağı bir yer belirleyin, böylelikle dışarıdan 
gelecek sevkiyat personeli işletmenizin içine girmek zorunda kalmayacaktır. 
Mümkünse tedarikçi sayınızı azaltmaya gayret ediniz. Çalıştığınız 
tedarikçilerin gerekli önlemleri aldığınızdan emin olunuz ve bu konuyla ilgili 
onlara danışmaktan çekinmeyiniz.

Gıda malzemelerinizi gereken standartlara uygun saklayınız Taze 
tüketilecek yiyecekler pişirilmiş yiyecekler ile temasa girmemelidir. Ürünleri 
paketlerinden çıkartıp, gerekiyorsa paketlerin dış yüzeylerinin dezenfekte 
edildiğinden emin olunuz. 

DÜZENLEMEK 
Menünüzü ve mutfağınızı ekibinizin olabildiğince tek başına çalışabilmesini 
sağlayacak şekilde yeniden düzenleyin. Herkesin kendi çalışma 
istasyonuna sahip olduğuna ve 1,5 metrelik asgari sosyal mesafe kuralına 
uyabileceğinden emin olunuz.

GÜVENLİK & HİJYEN
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Dijital gereçler git gide hayatımızda daha önemli bir yere sahip 

olacak. Bunları misafirlerinize güven aşılamak ve ilham vermek adına 

kullanabilirsiniz. Fakat asla unutmayın ki gerçek hayattaki iletişiminiz 

her zaman daha öncelikli olacaktır.

İLETİŞİM & 

DİJİTALLEŞME

NET OLUN
Aldığınız önlemleri ve harcadığınız ekstra çabayı şeffaf ve açık bir şekilde 
sosyal medya hesaplarınızdan veya kendi web sitenizden duyurun. Sosyal 
mesafe, hijyen ve yeni çalışma kurallarınızı hakkında bilgilendirmekten 
çekinmeyin. Bunu yaparken olumlu bir ton kullanmak çok önemlidir.

VIDEO
Sosyal medya veya web sitenizden yayınlayabileceğiniz bir video
hazırlamanızı öneriyoruz. Böylelikle durumun insani boyutuna değinerek
empati kurmalarını sağlayabilir, size bu süreç zarfında güvenebileceklerini
hissettirebilirsiniz. Bu videoda yer alabilecek bazı noktalar;
• Genel bir giriş; bu durumun ne kadar zorlu ve sinir bozucu geçtiğini 

ve bir an önce onları tekrar misafir etmek için ne kadar heyecanlı 
olduğunuzu belirtin

• Ekip tarafından alınan önlemleri içeren bir bölüm, burada temizlerken, 
ellerini yıkarken vb. aksiyonlarda görüntüler yararlı olacaktır

• Yeni önlemlerle ilgili görseller, masa arası mesafeler, dezenfektan 
kutuları, Küçük şişeler vb. ögeler

• Misafirlerinizin hastaysalar evde kalmalarını söylediğiniz ve hızlı bir 
iyileşme süreci dilediğiniz bir bölüm

REZERVASYONLAR
Misafirlerinize gelmeden önce arayarak, internetten, SMS veya sizin 
kullandığınız diğer yöntemler ile önceden rezervasyon yapmalarını isteyiniz.

DİJİTAL VEYA TEMASSIZ ÖDEME  
Nakit alışverişten olabildiğince kaçının. Temassız olarak online veya POS 
ödemelerini gerçekleştirin. Eğer ödeme sırasında müşteriler ile temas 
söz konusu ise mutlaka söz konusu kişilerin ellerini dezenfekte ettiklerinden 
emin olun. Her kullanım sonrası POS makinesini de dezenfekte edildiğinden 
emin olun. Akıllıca bir uygulama misafirlerinize şifrelerini girmek için kapalı 
pamuk uçlu çubuklar vermeniz olacaktır. Bu durumda Küçük bir çöp kovası 
da bulundurmak gerekecektir.  

İŞLETMENİZDE
Misafirlerinize kesin bir dille onları tekrar ağırlarken güvende olacaklarını 
aktarıp alınan önlemlere dikkatlerini çekiniz.
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Her şeyin başı sağlık ve sağlıklı bir ortam sunabilmenin ilk adımı sizin ve ekibinizin 

iyi olmasından geçiyor. İşe dönme sürecinde aşağıdaki noktalara değinerek 

planlamanızı yapın ve yeni normalde personel akışlarınızı bu soruları sorarak 

şekillendirin;

HERŞEYDEN ÖNCE

SİZ VE EKİBİNİZ

EKİBİNİZDEN HERHANGİ BİRİ BU SÜREÇTE HASTA OLDU MU?

 Eğer olduysa kimlerle kontağa geçti, ne zaman taburcu edildi 
araştırılmalıdır. Taburcu olmak hastalığı yaymamak anlamına 
gelmemektedir. Sağlık personelleri tarafından verilen izolasyon rejimine 
uyulduğuna ve işe dönmeden test sonucunun negatif çıkmış olması ve 
yetkili mercilerce tasdiklenmesi şarttır.

EKİBİNİZDEN HERHANGİ BİRİNİN TANDIĞI, YAKINI VEYA 
YAKININDA BULUNDUĞU BİRİSİNE POZİTİF TEŞHİS KONULDU MU? 
Eğer cevap evet ise kendisini şüpheli olarak belirleyip işe dönmeden 
önce yukarıdaki bütün yazılanlara dikkat edilmesi ve uygulanması 
gerekmektedir.

EKİBİNIZ İŞLETMENİZE HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI İLE GELİYOR? 
TOPLU TAŞIMA KULLANIYORLAR MI VE BU SÜREÇ ZARFINDA 
GEREKLİ KORUYUCU MASKE/ELDİVEN/SİPERLİK SAĞLANIYOR 
MU? BU KORUYUCU MALZEMELER GÜNLÜK OLARAK YENİLENİYOR 
MU?  
Ekibinizin her üyesinin işe geliş güzergahı belirlenmelidir. Toplu taşıma 
kullanımını en aza indirmeye gayret edilmelidir. Mümkün ise çalışanları 
evlerinden alacak özel bir servis sağlanması en sağlıklı yol olacaktır. 
Koruyucu kıyafetleri gün aşırı değiştirilmesi gerekmektedir.

KAPIDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI MI? AYAKKABILAR GİRİŞTE 
DEZENFEKTE EDİLDİ Mİ?  
Dışarıdan gelen her kişi potansiyel taşıyıcıdır, dolayısıyla ekibin yolda 
giydiği kıyafetleri belirlenen yerde değişerek günlük olarak temizlenmesi 
gereken iş kıyafetlerine değişmesi gerekmektedir. Dışarıda ve iş yerinde 
aynı ayakkabının giyilmemesi, iş için ayrı bir ayakkabı bulundurulması 
gerekmektedir. Mekândan içeri adım atmadan ayakkabıların altının 
dezenfekte edilecek bir düzen ile içeri girilmesi sağlıklı olacaktır.

VARDİYALAR ARASI GEÇIŞ VAR MI? VARDİYA GRUPLARI 
OLUŞTURULDU MU?

Vardiya arası geçişleri en aza indirgeyin. Mümkün olduğu kadar her 
personel aynı grup içerisinde yer alması ve bu gruplarda değişikliğe 
gidilmemesi önemlidir.



BIDFOOD DAĞITIM & PAZARLAMA
Maslak Mah. Dereboyu Cad. Meydan Sokak 

Beybi Giz Plaza No1 Kat 30 
34485 Sariyer/Istanbul 

T. +90 212 253 54 43 • F. +90 212 253 54 26

BIDFOOD MARMARA
Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 167. Sokak No.9

Esenyurt-İstanbul 
T. 0212 8868872

BIDFOOD EFE
Egemenlik Mah.6131 Sok. No:8/A

Ayakkabıcılar Sit. Işıkkent Bornova/İZMİR 
T. +90 232-436 23 62 

BIDFOOD AKDENİZ
Yenigöl Mah. Serik Cad. No 14

Muratpaşa / Antalya
T. +90 242 252 01 01

Daha fazla  
BİLGİ İÇİN 

LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN

www.bidfood.com.tr


