
ÚTMUTATÓ  
A TÖKÉLETES  

TISZTASÁGHOZ

HIGIÉNIAI ÚTMUTATÓ ÉTELELVITELHEZ  
ÉS ÉTELKISZÁLLÍTÁSHOZ
SARS-CoV-2 (koronavírus járvány)

Általános útmutatás az érintés nélküli ételelvitelhez és ételkiszállításhoz

Utasítások az étterem munkatársai számára

Utasítások a kiszállító személy számára
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Rendelésfelvétel 
kizárólag telefonon  
vagy on-line, nem  
személyesen

Kialakítandó egy 
érintésmentes 
gyűjtőzóna az étterem 
résztől elkülönítve, 
hogy az ételt elkészítő 
és kiszállító személy ne 
érintkezzen

Az összes alkalmazott 
kövesse az alapvető 
biztonsági előírásokat: 
20 másodpercig tartó 
gyakori szappanos 
kézmosás, 2 méteres 
távolság betartása 
egymás között is, érintés 
nélküli köszönések

Az összes alkalmazott 
kövesse az alapvető 
biztonsági előírásokat: 
20 másodpercig tartó 
gyakori szappanos 
kézmosás, 2 méteres 
távolság betartása 
egymás között is, érintés 
nélküli köszönések

Az ételekkel érintkező 
személyzet ne tartózkodjon 
a munkahelyén, ha rosszul 
érzi magát. 
Bármely fertőzésre utaló 
tünet esetén kövessék a 
kormányzati előírásokat és 
maradjanak otthon.

Az ételekkel érintkező 
személyzet ne 
tartózkodjon a 
munkahelyén, ha rosszul 
érzi magát.  
Bármely fertőzésre utaló 
tünet esetén kövessék a 
kormányzati előírásokat 
és maradjanak otthon.

Az ételt tartalmazó 
csomagok mindig 
alaposan legyenek 
lezárva

Az étterem előtt 
várakozó kiszállító is 
tartsa be a 2 méteres 
szociális távolságot

Az ételt elkészítő 
személyzet egyenesen 
az elszállító személy 
nyitott táskájába teszi a 
lezárt ételeket 

A kézbesítő személy 
figyelmezteti az ügyfelet 
érkezéséről és távozik 
azonnal, vagy legalább 
2 méter távolságra 
tartózkodik az ajtótól, 
mielőtt azt az ügyfél 
kinyitná

Különös figyelmet 
kell fordítani az 
élelmiszerekkel 
érintkező összes felület 
és edény tisztítására és 
fertőtlenítésére

A kiszállítóeszközöket, 
különösen a 
kézzel gyakran 
érintett területeket, 
rendszeresen 
meg kell tisztítani 
fertőtlenítőszerrel

Az ételek elvitele 
idősávokkal legyen 
megoldva, a vevő 
csak akkor lépjen be 
a vendégtérbe, ha 
elkészült a rendelése 

Az elkészült rendelést 
egyesével vigyék el 
a vevők, lehetőleg 
érintésmentes (kártyás) 
fizetéssel 

Ne engedje a 
létesítmény bejáratánál 
a csoportosulást, a vevők 
egymástól 2 méteres 
távolságra állhatnak 
sorban

A következő termékek 
használata javasolt a 
megfelelő tisztítási és higiéniai 
intézkedések biztosításához

Cif 2in1 Cleaner 
Disinfectant

Domestos  
Citrus Fresh

Domestos  
Pine Fresh

 Domestos  
Red Power


