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Aktuální hygienická a protiepidemická opatření platná od 10. 9. 2020
pro školní jídelnu
Základní pravidla pro cizí strávníky a dodavatele:
1.

Zákaz vstupu osobám nemocným infekčním onemocněním do ŠJ
(výrobní i odbytové části).

2.

Strávníci a dodavatelé vstupující do školní jídelny se řídí
aktuálními hygienickými a protiepidemickými opatřeními.

3.

Strávníci a dodavatelé mohou vstupovat do školní jídelny jen v
nezbytně nutných případech, na nezbytně nutnou dobu, použít
dezinfekci rukou při vchodu a ochranný prostředek dýchacích
cest (roušku, respirátor).

4.

Požadujeme od jednoho strávníka 2 sady jídlonosičů s tím, že si do
jednoho strávník oběd přebírá a druhý odkládá na vyznačené místo
(za dveřmi bočního vchodu do školní kuchyně). Tento jídlonosič je v
provozní pauze ve ŠJ přeumývaný dle daných zásad pro školní
jídelny (vydaných KHS Zlínského kraje).
Upozorňujeme, že materiál „jídlonosiče“ by měl být vhodný pro
styk s potravinami a měl by vydržet působení tepla. Opakované
působení horké vody může ve zvýšené míře narušovat povrchy
zejména plastového nádobí, což může ve svém důsledku
ovlivňovat čistitelnost tohoto plastového nádobí a tím zvyšovat
riziko přenosu virových částic, popř. koronaviru, a to i z hlediska
současné znalosti o přežívání koronaviru na plastových površích.
Při případném poškození povrchu plastového nádobí není
zajištěna ani inertnost nádobí a neuvolňování látek z těchto plastů
do podávaných pokrmů včetně nápojů.

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že společně vše zvládneme.
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Aktuální hygienická a protiepidemická opatření platná od 10. 9. 2020
pro školní jídelnu
Základní pravidla pro strávníky:
1.

Strávníci vstupují do školní jídelny s ochranným prostředkem
dýchacích cest (rouškou, respirátorem, …) a mají u sebe igelitový
sáček na uložení roušky. Roušku do sáčku odkládají těsně před
konzumací jídla. Ihned po konzumaci musí opět nasadit roušku.

2.

Strávník si před vstupem do jídelny omyje ruce mýdlem a teplou
vodou, použije dezinfekci rukou.

3.

Strávníkům není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů
z hromadných zásobníků, samoobslužný výdej polévek a nápojů.

4.

Jídelna je rozdělena do jednotlivých sektorů, každá skupina má
vyhrazené místo. Systém je nutné dodržovat, není možné usedat na
místa určená pro jinou skupinu.

5.

Při odevzdávání použitého nádobí strávníci přistupují jednotlivě.
Tác odevzdají i s nádobím, použitý ubrousek vyhodí do koše.

6.

První den nemoci má žák nárok na odebrání stravy (na určeném
místě si rodič jídlo přemístí z talíře do jídlonosiče nebo nabízíme
možnost odebrání stravy v jednorázovém obalu, kdy bude
požadována úhrada ceny obalu) a další dny může odebrat stravu jako
cizí strávník za cenu 69,- Kč.

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že společně vše zvládneme.

