DOSTAWA ŻYWNOŚCI I JEDZENIE NA WYNOS
WYTYCZNE HIGIENICZNE
SARS-CoV-2 (koronawirus i choroba COVID-19)
Ogólne wskazówki dotyczące bezkontaktowego dostarczania i odbioru żywności
Żadne zamówienia nie
powinny być przyjmowane
osobiście w lokalu
- tylko online lub
telefonicznie

Bezkontaktowa strefa
odbioru posiłku, która
zostanie utworzona przez
restaurację, oddzielona od
kuchni, bez kontaktu
osób przygotowujących
posiłek z dostawcą

Żaden klient nie powinien
wchodzić, dopóki ich
zamówienie nie będzie
gotowe

Klienci, których zamówienia
są gotowe, powinni
wchodzić pojedynczo,
aby odebrać zamówienie
i dokonać płatności
zbliżeniowych, jeśli
to możliwe

Unikaj tłoczenia się
klientów poza lokalem
i wprowadź system kolejek
z 2-metrowym odstępem

Każdy, kto ma kontakt z
żywnością i źle się czuje,
nie powinien być w pracy.

Pojemniki i torby
zawierające posiłki
muszą być odpowiednio
zamknięte

Dostawca podaje swoją
otwartą torbę, a personel
restauracji umieszcza
posiłek bezpośrednio
w torbie

Szczególną uwagę należy
zwrócić na czyszczenie
i dezynfekcję wszystkich
powierzchni i naczyń
mających kontakt z
żywnością

Podczas oczekiwania
przed restauracją
dostawca powinien
upewnić się, że
przestrzegana jest
odległość społeczna
wynosząca co najmniej
2 metry

Dostawca ostrzega klienta
o swoim przybyciu
i wychodzi natychmiast
lub zachowuje minimalną
odległość 2 metrów od
drzwi, zanim drzwi zostaną
otwarte przez klienta

Sprzęt do dostarczania
musi być regularnie czyszczony,
w szczególności w obszarach
mających kontakt z rękami,
za pomocą ściereczek
dezynfekujących lub
ściereczki i produktu do
czyszczenia / dezynfekcji

Instrukcje dla personelu restauracji
Wszyscy pracownicy
postępują zgodnie z
podstawowymi środkami
ochronnymi (w tym częste
mycie rąk przez 30 sekund,
utrzymywanie dystansu
społecznego 2 metrów
i powitanie bez dotykania)

Jeśli mają jakiekolwiek
objawy, powinni
postępować zgodnie
z zaleceniami rządu
i pozostać w domu

Instrukcje dla dostawców jedzenia
Wszyscy pracownicy
postępują zgodnie z
podstawowymi środkami
ochronnymi (w tym częste
mycie rąk przez 30 sekund,
utrzymywanie dystansu
społecznego 2 metrów
i powitanie bez dotykania)
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Każdy, kto ma kontakt z
żywnością i źle się czuje,
nie powinien być w pracy.
Jeśli mają jakiekolwiek
objawy, powinni
postępować zgodnie
z zaleceniami rządu
i pozostać w domu

Następujące produkty są
zalecane w celu zapewnienia
odpowiednich środków
czyszczenia i higieny

Cif 2in1 Cleaner
Disinfectant

Cif Multisurface
Wipes

Domestos
Bleach

