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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VE ŠJ V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

Pracovnice v době coronavirové pandemie způsobené virem SARS-CoV-2 dbají na zvýšenou hygienu 
rukou, využívají všech OOP (jednorázové rukavice, zástěry, síťky na vlasy, roušky…),
častěji si mění pracovní oblečení.
Po skončení jakékoliv činnosti si umývají ruce dezinfekčním mýdlem a následně ruce ošetří lihovým 
dezinfekčním prostředkem na ruce ISOLDA, SANOXYL.
Pracovní plochy se ošetřují dezinfekčními prostředky CLEAMEN 520, CLEAMEN 540.
Odpady jsou tříděny podle zásad tříděného odpadu. Odpadkové koše jsou každý den myté a 
dezinfikované prostředkem SAVO.
Podlahy jsou myty ručně a strojově prostředkem RM69, CLEAMEN 145.
Prostor při přípravě pokrmů je odvětrán řízeným vzduchotechnickým systémem. V době výdeje bude 
větrání probíhát pouze čerstvým vzduchem otevřenými okny na jídelně a varně.
Prostor jídelny bude podléhat zvýšeným dezinfekčním činnostem.
Příjem zboží od dodavatelů na rampě ŠJ, zboží na chodbě přeloženo do GN a papírové obaly 
zlikvidovány, pevné přepravky dezinfikovány.

Systém při výdeji obědů:
Výdej obědů pro žáky  a zaměstnance od 11,15-13,30 hodin je místně rozdělen.
 
Po vstupu do jídelny si každý strávník ošetří ruce připraveným dezinfekčním roztokem, udržuje 
rozestup 2m,vezme si tác, dostane hygienicky zabalený příbor.
Paní kuchařky strávníkovi naberou polévku, hlavní jídlo, nápoje. Dochucovací prostředky jsou na vyžádání.
S obědem strávník odchází ke stolu, kde je každý jednotlivě, aby byl dodržen rozestup 2m. Roušku si odkládá do 
svého sáčku, po konzumaci oběda si roušku opět nasadí na obličej.

Po konzumaci oběda strávník vrátí tác s nádobím, tak jak je nastaveno, roztřídí odpad a roztřídí nádobí.

Určená kuchařka na mytí nádobí, umyje použité nádobí i tác v myčce. Provede po odchodu strávníka dezinfekci stolu, 
židle prostředkem CLEAMEN 540.

Systém při výdeji obědů pro MŠ:
Plnění termoportů je v čase 10,30hod. Předání na rampě školní jídelny, při směně termoportů bude provedena 
dezinfekce přípravkem CLEAMEN 540.

Systém výdeje obědů pro cizí strávníky:
Výdej v 11-11,15hod. Předání na rampě školní jídelny, při směně bude provedena dezinfekce jídlonosičů přípravkem 
CLEAMEN 540.

Po skončení výdeje obědů bude provedena dezinfekce dveří do jídelny, stolů, výdejního pultu, odpadkových košů, 
dveří u rampy,  vypínačů.
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Systém při výdeji obědů:

Výdej obědů pro žáky  a zaměstnance od 11,15-13,30 hodin, je 
místně rozdělen.

Po vstupu do jídelny si každý strávník ošetří ruce připraveným 
dezinfekčním roztokem, udržuje rozestup 2m, vezme si tác, 
dostane hygienicky zabalený příbor.
Paní kuchařky strávníkovi naberou polévku, hlavní jídlo, nápoje. 
Dochucovací prostředky jsou na vyžádání.
S obědem strávník odchází ke stolu, kde je každý jednotlivě, aby 
byl dodržen rozestup 2m. Roušku si odkládá do svého sáčku, po 
konzumaci oběda si roušku opět nasadí na obličej.

Po konzumaci oběda strávník vrátí tác s nádobím, tak jak je 
nastaveno, roztřídí odpad a roztřídí nádobí.

Určená kuchařka na mytí nádobí, umyje použité nádobí i tác v myčce. 
Provede po odchodu strávníka dezinfekci stolu, židle prostředkem 
CLEAMEN 540.


