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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VE ŠJ V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 od 1. 9. 2020

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 probíhat kombinací čerstvým vzduchem otevřenými okny na jídelně a varně nebo 
vzduchotechnickým systémem.

Prostor jídelny a varny bude podléhat zvýšeným dezinfekčním činnostem.

Příjem zboží od dodavatelů na rampě ŠJ, po převzetí zboží na chodbě u rampy dojde k přeložení do 
GN, papírové obaly budou vytříděny do odpadu, pevné přepravky dezinfikovány.

Systém při výdeji obědů ve školním roce 2020/21:

Výdej obědů pro MŠ a ZŠ:
Od 10,15-11,00 hodin - plnění thermoportů  pro MŠ a ZŠ, předání na rampě školní jídelny, při směně 
thermoportů bude provedena dezinfekce přípravkem CLEAMEN 540.

Výdej obědů pro cizí strávníky, Akademii práva, ped. a podnikání, s. r.o. :
Od 10,30-11,15hodin – cizí strávníci konzumují jídlo ve školní jídelně. Při příchodu do ŠJ si odloží věci na 
určené místo, dezinfikují si ruce, ve frontě udržují rozestupy 2m. Vezmou si tác a od personálu ŠJ obdrží 
oběd, hyg. zabalený příbor. Odchází ke stolu, kde si roušku odkládá do svého sáčku, po konzumaci oběda si 
roušku opět nasadí na obličej.

 Po konzumaci oběda vrátí a roztřídí nádobí na určené místo. Po odchodu všech cizích strávníků bude 
provedena dezinfekce jídelny přípravkem CLEAMEN 540.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance Střední školy stavební:
Od 11,15-14,10 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 a oběd. Dochucovací prostředky jsou na 
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vyžádání. S obědem strávník odchází ke stolu, kde respektuje rozmístění. 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. Po odchodu celé třídy podle 
harmonogramu výdeje provede dezinfekci stolu a židle prostředkem CLEAMEN 520.
v čase 14,10 bude provedena dezinfekce celé jídelny prostředkem CLEAMEN 540.

Výdej obědů pro cizí strávníky, Akademie práva, ped. a podnikání, s.r.o., SPŠT:
Od 14,15-14,45 hodin - cizí strávníci konzumují jídlo ve školní jídelně. Při příchodu do ŠJ si odloží věci na 
určené místo, dezinfikují si ruce, ve frontě udržují rozestupy 2m. Vezmou si tác a od personálu ŠJ obdrží 
oběd, hyg. zabalený příbor. Odchází ke stolu, kde si roušku odkládá do svého sáčku, po konzumaci oběda si 
roušku opět nasadí na obličej. Po konzumaci oběda vrátí a roztřídí nádobí na určené místo. Po odchodu 
všech cizích strávníků bude provedena dezinfekce jídelny přípravkem CLEAMEN 540.

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

Příloha:Rozpis časů dezinfekce. 

Vypracovala: Ilona Coufalová Schválil ředitel školy: ing. Jiří Kurka

Dne: 31. 8. 2020

Potvrzení o seznámení s režimem ve ŠJ:

Obršlíková Dana

Chromá Ivana

Vaníčková Marcela

Cejpková Ilona

Fríbová Miroslava
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ROZPIS ČASŮ DEZINFEKCE
DATUM ČAS PODPIS DATUM ČAS PODPIS DATUM ČAS PODPIS
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