
Výdej pokrmů pro žáky ZŠ Poláčkova v době distančního režimu 

 

Objednávání a platba pokrmů 

Objednávání / odhlašování pokrmů bude nadále probíhat přes webové stránky. 

Platba pokrmů bude probíhat pouze bezhotovostně. Platba hotově nebude akceptována. 

 

Výdejní místo 

Výdej pokrmů bude probíhat přes výdejní okénko, které bude zřízené na místě hlavního 

vchodu do ŠJ (vchod z ulice Rabasova) 

 

Časový harmonogram 

Strávníci budou dodržovat časový harmonogram pro výdej pokrmů, který bude určený pro 

jednotlivé skupiny.  

 

Hygienická opatření pro strávníky 

Strávník, který bude mít nařízenou karanténu nebo osoba žijící s ním ve společné 

domácnosti, je povinen oběd odhlásit, v tomto případě neplatí, že v 1. den nemoci 

bude strávníkovi vydán oběd. 

Pro pokrmy bude vždy docházet pouze 1 osoba, a to i v případě, že bude vyzvedávat 

pokrm i pro dalšího člena rodiny. Strávníci budou dodržovat rozestupy min 2 m v prostoru 

parkoviště před výdejním místem. K výdejnímu okénku budou přistupovat jednotlivě, 

s nasazenou ústenkou tak, aby zakrývala nos i ústa a před převzetím pokrmu použijí 

dezinfekci rukou. 

 

Výdej pokrmů 

Pokrmy budou vydávány v jednorázových termoboxech. 

Termoboxy s pokrmem budou strávníkům vydávány bezkontaktně tzn. že pracovník ŠJ 

položí box s pokrmem na výdejní stůl, poodstoupí a teprve poté si jej strávník může 

odebrat. 

 

Hygienická opatření pro personál 

Pracovník výdeje pokrmů ŠJ bude mít na obličeji nasazenou ústenku tak, aby zakrývala 

nos i ústa, obličejový štít, jednorázové rukavice a jednorázový plášť z netkané textilie. 

Jednorázové hyg. pomůcky budou používány dle časového doporučení a bezprostředně po 

použití budou hyg. likvidovány do nádoby k tomu určené. Pracovník výdeje nebude po 

celou dobu výdeje odcházet z místa výdeje. Po ukončení výdeje pokrmů pracovník odloží 

ochr. hygienické prostředky do nádoby k tomu určené, (ještě na místě výdeje) použije 

dezinfekci rukou a odejde do prostor šatny (určenou cestou, tak aby se nepotkal 

s pracovníky kuchyně) již bez použitých ochr. prostředků. V prostoru šatny se bude 

pracovník výdeje pohybovat sám. 

Šatna bude denně dezinfikována. 

 

 

Ukončení výdeje pokrmů 

 Po ukončení výdeje pokrmů bude místo uzavřeno, řádně umyto a vydezinfikováno. 


