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Pokyny pro zaměstnance  - Stravovací provoz a jídelna NDA - pravidla. 
Termín splnění úkolu: ihned a do odvolání 
 
S ohledem na Mimořádné opatření MZ ČR platné od 4.7.2020 přizpůsobíme běžný provoz nemocnice a 
jejího  stravovacího  provozu  tomuto stavu. 

 
1. VÝDEJ STRAVY STRÁVNÍKŮM V JÍDELNĚ NEMOCNICE 

a) Jídelna pro výdej stravy strávníkům do donesených nádob bude otevřena od 
10.30 hod a nesmí být užívána k jejich pobytu před výdejem a ani po výdeji 
stravy.  

b) Strávníci si při příchodu do jídelny dezinfikují ruce zde umístěným dezinfekční 
přípravkem. 

c) Strávníkům stravujícím se přímo v jídelně bude vydávána polévka na talíře přímo 
u výdejního okénka, stejně jako hlavní jídlo, saláty a kompoty. Příbor bude 
vydáván balený v ubrousku a kompletní. Stravu vydává pracovnice kuchyně 
v ochranných rukavicích v odstupu 1,5 metru od strávníka po ověření jeho 
předchozí objednávky ve stravovacím systému.  

d) Čaj a sifonovou vodu si může strávník natočit do hrnečku sám z termosu nebo 
sifonového přístroje.    

e) Upozorňujeme strávníky, že jídelna je určena JEN KE KONZUMACI STRAVY A JE 
NUTNO SE ZDE ZBYTEČNĚ NEZDRŽOVAT. 

 
2. DEZINFEKCE PROSTŘEDÍ JÍDELNY 

a) Jídelna bude před a po výdeji stravy pracovníky kuchyně vydezinfikována, tj. 
stoly a opěradlo židlí, povrchy stolu na termos s čajem, výdejní pult a pult 
k odevzdání použitého nádobí a stůl pod vyvěšenými jídelníčky budou 
otřeny/postříkány dezinfekčním roztokem s virucidním účinkem. 

b) Denně bude pracovníky stravovacího provozu kontrolován obsah nádob 
s dezinfekcí pro strávníky u obou vchodů do jídelny a bude dle potřeby 
doplňována.  

 
3. DALŠÍ PROVOZNÍ OPATŘENÍ V JÍDELNĚ NDA 

Pracovníci stravovacího provozu při kontaktu s dodavateli potravin či odběrateli 

stravy budou nadále užívat ochranné ústní roušky a před a po výdeji a odběru si 

řádně umyjí ruce a použijí dezinfekci. 
 

       DĚKUJI VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ZA POCHOPENÍ A VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K NUTNÝM  

OPATŘENÍM PŘI OMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19. 


