ریستوران اور ٹیک اوے
 COVID-19گائیڈ

ٹیک اوے
غذا کی فروخت
میں اچھال طے
یوں تو کورونا وائرس کے پھیالؤ کے نتیجے میں ریستوران بند ہو رہے ہیں ،مگر
ٹیک اوے اور غذا کی ڈیلیوری کے لیے بڑا موقع موجود ہے:
حکومت نے تصدیق کی ہے کہ غذا کی ڈیلیوری اور ٹیک اویز کھلے رہیں گے (اور انہوں نے منصوبہ بندی
کے قوانین میں اتنی ڈھیل دی ہے کہ ریستوران اب یہ کام کر سکتے ہیں)۔
اٹلی میں ٹیک اوے والی غذا کی ڈیلیوری کی فروخت میں 10-20%کا اضافہ ہوا ہے۔

کیا آپ ٹیک اوے اور غذا کی ڈیلیوری کی
خدمات فراہم کرنے کو تیار ہیں؟
شروعات کرنے کے لیے ہماری آسان گائیڈ استعمال کریں۔
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ریستوران اور ٹیک اوے
 COVID-19گائیڈ

ٹیک اوے سروس میں تبدیل ہونا
اب جبکہ یوکے کی حکومت نے سماجی دوری بنائے رکھنے کے قدرے سخت اقدامات کا اعالن کیا ہے ،آپ
کے ریستوراں کی مدد کے لیے یہ کچھ تجاویز ہیں:
سائن اپ کریں

ڈیلیوری سروس
میں سوئچ کریں
یقینی بنائیں کہ آپ اسے چالو رکھ سکتے ہیں

کچھ ابھی سائن اپ
کی فیس سے چھوٹ
دے رہے ہیں۔

آن الئن ڈیلیوری

سروس میں شامل ہوں

یا

اپنے عملہ کو

دوبارہ تعینات کریں

کسٹمرز کی ضیافت کرنے والے
عملہ سے ڈیلیوری ڈرائیورز تک۔

(یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی کا بیمہ کاروباری استعمال کی اجازت دیتا ہے)

اپنے گاہکوں کا تحفظ کریں
کلیکشن کے مقرر اوقات پیش کریں… تاکہ گاہک
ایک دوسرے سے رابطہ کم کر سکیں۔

بال رابطہ ڈیلیوری کی پیشکش کریں…
ادائیگی آن الئن یا فون پر لے کر ،اور غذا کو دروازے پر
چھوڑ کر۔

اپنے گاہکوں کو حفظان صحت کی اپنی درجہ بندی کے بارے میں یقینی طور پر بتائیں…
اپنے عملہ اور گاہکوں کے تحفظ کے لیے آپ نے حالیہ دنوں میں کون سے اضافی اقدامات اختیار کیے ہیں؟

اپنی فروخت کو بہتر بنائیں
جہاں ممکن ہو فروخت کو بڑھائیں… اگر
آپ کے پاس الکحل کا موزوں الئسنس ہو تو
شیرینی یا مشروبات پیش کریں۔

'کھانے کی ڈیلز کی پیشکش کریں‘… ہر گاہک کے ساتھ
مجموعی خرچ کو بڑھانے کے لیے۔

اپنے مینو کو مطابق بنائیں
صحیح ڈشز منتخب کریں… جو ٹیک اوے یا
ڈیلیوری کے لیے کارگر ہوں گی۔ بھاپ پر پکائی
گئی سمندری غذا سے ہر قیمت پر احتراز کریں!

تیار کھانے کی تدابیر… ایسی ڈشز پیش کرنے پر غور
کریں جو گاہک کو ان کے فریج یا فریزر میں اسٹور کرنے
کی سہولت دیں۔

مزید مدد کے لیے ہمارا ( Restaurant Essentialsریستوراں کی الزمی چیزیں) واال صفحہ یہاں  https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/مالحظہ کریں
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ٹیک اوے کا اپنا کاروبار کیسے بڑھائیں اس بارے میں
مزید معلومات کے لیے ہماری 'ٹیک اوے گائیڈ'پڑھیں۔

ریستوران اور ٹیک اوے
 COVID-19گائیڈ

ٹیک اوے گائیڈ
اب جبکہ یوکے کی حکومت نے سماجی دوری بنائے رکھنے کے قدرے سخت اقدامات کا اعالن کیا ہے،
آپ کے ٹیک اوے کی مدد کے لیے یہ کچھ تجاویز ہیں:

اچھی حفظان صحت یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات اختیار کریں
اپنے عملہ اور گاہکوں کے لیےآپ نے اچھے حفظان صحت کو یقینی بنانے کے لیے کون سے اضافی اقدامات اختیار
کیے ہیں…؟ اپنی تبدیلیوں اور حفظان صحت کی اپنی درجہ بندی کے بارے میں اپنے گاہکوں کو یقینی طور پر بتائیں۔

بال رابطہ

بال رابطہ ادائیگی کی پیشکش کریں…
تاکہ نقدی کو ہاتھ لگانے سے بچیں۔

یقینی بنائیں کہ آپ ڈیلیوری سروس
نیز بال رابطہ ڈیلیوری سروس پیش
کر رہے ہیں…
ادائیگی آن الئن یا فون پر لے کر،
اور غذا کو دروازے پرچھوڑ کر۔

اگر نقدی کا استعمال الزم ہو… تو اسے ایک لفافے
میں ڈالیں۔
کلیکشن کے مقرر اوقات پیش کریں… تاکہ گاہک ایک
دوسرے سے رابطہ کم کر سکیں۔

ڈیجیٹل موجودگی
ڈیلیوری سائٹس پر اپنا اسکور بڑھائیں… عمدہ
ڈیلیوری سروس ،بشمول اپنے ڈیلیوری ڈرائیورز
فراہم کر کے۔

سوشل میڈیا کے صفحات سیٹ اپ کریں…
لوگوں کو بتائیں کہ آپ کھلے ہوئے ہیں اور ڈیلیوری پیش
کر رہے ہیں (ہمارا ڈیجیٹل گائیڈ دیکھیں)۔

مینو
تخفیف شدہ مینو پر غور کریں… اپنے بہترین
فروخت کنندگان کو پیش کرکے ،تاکہ الگت کو کم
رکھا جائے اور ریستوراں بند ہونے کی حالت میں
بڑھتے مطالبوں کو پورا کیا جائے۔

پوری فیملی کو شامل کریں… بچوں کے مینو اور
فیمل کے کھانے کی ڈیلز کے ساتھ تاکہ اب جبکہ
اسکول بند ہیں تو ہر کسی کے لیے کھانے کا
بندوبست ہو۔

کھلنے کے اوقات
کھلنے کے اپنے اوقات تبدیل کریں… تاکہ لنچ کے اوقات محیط ہوں اور گھر سے کام کرنے والے لوگوں کے لیے
کھانے کا بندوبست ہو۔
مزید مدد کے لیے ہمارا ( Restaurant Essentialsریستوراں کی الزمی چیزیں) واال صفحہ یہاں  https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/مالحظہ کریں
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ٹیک اوے کا اپنا کاروبار کیسے بڑھائیں اس بارے میں
مزید معلومات کے لیے ہماری 'ڈیجیٹل گائیڈ'پڑھیں۔

ریستوران اور ٹیک اوے
 COVID-19گائیڈ

ڈیجیٹل بننے کی گائیڈ
اتنی ساری سماجی پابندیاں الگو ہونے کے ساتھ ،آپ کا کاروبار آن الئن ہونے اور اپنے گاہکوں سے بات کرنے کو
یقینی بنانا اس وقت میں اہم ہے۔ کم از کم آپ درج ذیل میں سے ایک یا زائد کو سیٹ اپ کریں:

سیٹ اپ کرنے کے لیے ذیل میں کلک کریں

کم از کم آپ کو درج ذیل کے
بارے میں بتانا چاہیے:

https://www.wikihow.com/Set-up-a-Facebook-Account

کھلنے کے اوقات
ممبر بنیں
اپنے مقامی Facebook
کمیونٹی گروپ کا
مینو

سیٹ اپ کرنے کے لیے ذیل میں کلک کریں

ڈیلیوری کے اختیارات

https://help.instagram.com/502981923235522

رابطے کی تفصیالت
سیٹ اپ کرنے کے لیے ذیل میں کلک کریں

https://digitalshiftmedia.com/set-up-google-my-business/

صحت و سالمتی

اقدامات جو آپ نے عملہ اور
گاہکوں کے تحفظ کے لیے اختیار
کیے ہیں
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ٹیک اوے کا اپنا کاروبار کیسے بڑھائیں اس بارے میں
مزید معلومات کے لیے ہماری 'آپریشنل گائیڈ'پڑھیں۔

ریستوران اور ٹیک اوے
 COVID-19گائیڈ

عمل آوری سے متعلق مشورہ اور معلومات
یوکے حکومت نے ریستوران اور ٹیک اوے سیکٹر کے لیے نئے کاروباری امدادی منصوبوں کی میزبانی کرنے کا
اعالن کیا ہے ،بشمول:

بیماری کی چھٹی کی ادائیگی کا کوریج
 12ماہ کاروباری شرحوں پر تعطیل
اجرتوں کے 80%تک محیط اجرتوں میں تعاون
 VATکی ادائیگیوں میں تاخیر
نقد گرانٹس دستیاب ہیں
پوری معلومات اور درخواست کیسے دیں اس کے لیے ،براہ کرم مالحظہ کریں
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-andbusinesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#support-forbusinesses-through-deferring-vat-and-income-tax-payments

 NHSکا صحت و سالمتی سے متعلق تازہ ترین مشورہ:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
برطانوی ٹیک اوے مہم
https://www.britishtakeawaycampaign.co.uk/

دیگر مفید لنکس
غذا اور مشروب کی صنعت
https://fnbcovidguide.com/
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